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Овај број Срп ског сло ва по све ћу је мо Пе тру Ко чи ћу по во дом 100 го ди на од 
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гладанкаопас.

Да нас, по тре ба Ср ба за љу ди ма Ко чи ће вог ко ва је ве ћа не го икад.
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Петар Кочић

МОЛИТВА

Несрећан си, Народе мој, биједна си, Отаџбино моја!
Знам ја и осјећам невоље твоје и црни чемер, што ти је стегао душу твоју.

Знам ја то све и осјећам, али ме не дају пјевати
о срећним данима минула времена,

али ми не дају кукати над општим јадом твојим.
Народе мој заробљени и кукавна Отаџбино моја!

Немилосно ме тјерају с гробља, шибају ме страшно и ријечи ми у грло 
стају.

Гробови остају неопојани ријечима чистијем, непокапани сузама 
искренијем,

а мајке сиње неутјешене утјехом благом,
па се буни у љутој срџби и божје и људско срце,

и мртва се тијела у мртвачкој одори дижу из неоплаканих гробова
и оглашују се језивим јауком и лелеком,
да душа у човјеку протрне и премрзне.

О, Боже мој велики и силни и недостижни,
дај ми језик, дај ми крупне и големе ријечи,
које душмани не разумију, а народ разумије,

да се исплачем и изјадикујем над црним удесом свога Народа и Земље 
своје.

Поклони ми ријечи, Господе,
крупне и замашне ко брда хималајска, силне и моћне ко небески громови,

оштре и језиве ко свјетлице божје, и тирјанима неразумљиве
ко што је неразумљива сфинга египатска роду човечанском.

Дај ми те ријечи и обдари ме, Господе мој,
тијем даром својијем великијем и милошћу својом неизмјерном,

јер ће ми срце свенути,
јер ће ми се душа од превелике туге и жалости разгубати.
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Петар Кочић

МИ СЛИ О ОТАЏ БИ НИ

Отаџ би на је ве за ко ја нас спа ја са љу ди ма на ше га ро да и је зи ка, би ло да при
па да ју про шло сти или бу дућ но сти, би ло да жи ве у са да шњо сти. Отаџ би на је 
њи ва на ко јој се не пре ста но си је и жа ње: ми жа ње мо што су си ја ли на ши пре ци, 
а си је мо да има ју шта же ти на ши по том ци. Без отаџ би не не би смо има ли пре да
ка, а без њи хо вих те ко ви на, ти би био исто она ко убог и би је дан као што су ди
вља ци. Упам ти до бро ово: ако ми сви при па да мо отаџ би ни и она при па да сва ко
ме од нас, без то га не ма ни уза јам но сти ни уза јам ног по вје ре ња ме ђу гра ђа ни ма!

*  *  *

Ма гдје био тре ба да ужи ваш исту без бјед ност као и у отаџ би ни и да имаш 
увје ре ње да за то бом сто ји отаџ би на, го то ва да те свом сна гом за шти ти. Чим 
не ста не пра ви ла је дан за све, сви за јед ног, отаџ би на је са мо јед но обич но име. 
Отаџ би на је као сва ко жи во ти је ло, чи је здра вље за ви си од ра дљи во сти удо ва; 
чим удо ви ра де рђа во и ти је ло опа да; ра де ли до бро и оно је здра во. Бу ди ра дан 
и ври је дан члан отаџ би не, јед ном ри јеч ју, бу ди оно што тре ба да бу деш: ча стан 
чо вјек.
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Десанка Максимовић

БАЛКАНАЦ

Не стидим се што сам,
како ви велите,
варварин са Балкана,
тла прљавштине и буре.
Чујте сад,
и код нас има неке
вама непознате културе.

Ви прво испитујете и сумњате,
далеки сте и од рођених синова,
за трпезу своју
не посадите сваког туђина;
ви можете да пијете
а да сваком не пружите
чашу вина.

А код нас су још стари обичаји груби:
ми пуштамо сваког под своје слеме,
код нас се још и с намерником љуби,
код нас се подвизи због гостољубља чине;
код нас сваки човек има
читаво племе
пријатеља и родбине.

Ви, доиста, имате
неколико милиона Христових кипова,
на сваког човека по једнога,
имају га друмови и поља, апсане и школе;



8

а код нас, кад људи верују у Бога,
у себи га носе,
и тихо му се,
скоро у сну, моле.

Ви, истина, за сваки кут живота
имате справа и машина,
све сте срачунали и све знате;
изуми су ваши за дивљење;
а ми још имамо старинске алате,
али све је код нас још здраво
и природно као глина:
и умирање, и рађање, и живљење.

Ви имате читаве збирке
правила и наука о слободи,
о свему се код вас пише и приповеда;
али ми и по неписаним законима
слободно живимо
и неког природног држимо се реда,
слично огњу, ветру, и води.

Код вас је, збиља, све тачно прописано,
како се једе, говори, облачи;
а ми, кад говоримо, вичемо
и машемо рукама,
и чорбу гласно срчемо,
и у рукавицама смо као на мукама.

Све је код нас заиста просто:
обућу носимо од свињске коже,
пуно је код нас сељачких
навика и ствари;
и краљевски преци наши
доиста су били говедари.

Народ наш, збиља, у гневу може да коље,
руши и пали;
али ми нисмо они што смишљено тлаче,
ми не сматрамо да је свет цели
наше поље;
ми не бисмо поднели
ни урођеник прашуски да због нас плаче;
душа нам је пространа,
иако смо бројем мали.

ДЕСАНКАМАКСИМОВИЋ
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Бран ко Дра гаш

ПРО МЕ ТЕЈ СА ЗМИ ЈА њА
 

На сто го ди шњи ци обе ле жа ва ња пре ра не и тра гич не смр ти ве ли ког и ге ни
јал ног, срп ског, по е тич ног пи сца, вр ца вог и не по кор ног  Пе тра Ко чи ћа /1877
1916/, на род ног три бу на, по бу ње ни ка, от пад ни ка, ари сто кра те ду ха, бо сан ског 
мар ти ра, стра дал ни ка и му че ни ка, ко ји је за жи во та ви ше про га њан, осу ђи ван и 
ка жња ван,  ви ше гла дан и си ро ма шан био, не го што је при зна ња до био и основ
них усло ва за жи вот и рад имао, на тој сто го ди шњи ци обе ле жа ва ња смр ти Про
ме те ја са Зми ја ња оку пи ло су у СА НУ је два сто ти нак љу ди да, у по лу пра зној 
са ли, обе ле же, ка ко та ко, је дан из у зе тан и не по но вљив, хе рој ски жи вот. Ако се у 
пре сто ни ци срп ства са ку пи ло, у са ли на ше нај ви ше на уч не и кул тур не ин сти ту
ци је, је два сто ти нак по што ва ла ца де ла Пе тра Ко чи ћа, док су у Кнез Ми хај ло вој, 
по ле пом и сун ча ном ок то бар ском да ну, ше та ле хи ља де до ко них љу ди, са мо у 
обли жњем ре сто ра ну и ка фи ћу је се де лео дво стру ко ви ше љу ди не го што нас је 
би ло у са ли, он да је то до во љан до каз да је на ше срп ство озбиљ но угро же но и 
да све што нам се де ша ва да нас и тра ге ди ја у ко ју смо до па ли ни је ни ка ко плод 
не ка кве та мо слу чај но сти или, пак, не чи је па кле не за ве ре про тив нас, ис прав них 
и не до дир љи вих, не по гре ши вих и та штих, не го озбиљ ног ста ња ду хов не бо ле
сти на ше на ци је. Ва жно је да то кон ста ту је мо и да зна мо где се кри је наш глав ни 
про блем. Без то га са зна ња не мо же мо да оче ку је мо да ће се би ло шта про ме ни ти 
у на шем бо ле сном дру штву, ако се ми, као глав ни крив ци за на шу на ци о нал ну 
про паст, на по кон не трг не мо, про бу ди мо, до ђе мо се би и поч не мо из те ме ља, јер 
та ко је ди но мо же мо да успе мо, све у бо ле сном дру штву из те ме ља да ме ња мо.

За што ода ва ње по ча сти јед ном из у зет но хра бром и мо рал ном ин те лек ту ал
цу, ко ји је при па дао ис кљу чи во се би и ко ји је, из сво је уну тра шње чи сте при
ро де, ло мио све за блу де и пред ра су де дру штва у ко ме је па тио, за што тај не пот
ку пљи ви и бу нов нич ки жи вот ни је био ин те ре сан тан хи ља да ма сту де на та бе о
град ског уни вер зи те та ко ји су, то га да на, ка да је са ла у СА НУ би ла по лу пра зна, 
бе срам но тро ши ли сво је сло бод но вре ме на сит не, ма ле кон фор ми зме ко мер ци
јал не ци ви ли за ци је у рас па да њу? Шта је то би ло то ли ко ва жно у уни вер зи тет
ском жи во ту бе о град ских сту де на та да се ни су по ја ви ли у са ли СА НУ и ода ли 
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по част јед ном да ро ви том и хра бром пи сцу? Да ли су би ли не где на ба ри ка да ма? 
Улич ним про те сти ма? Где је би ло не ко ли ко хи ља да њи хо вих про фе со ра? Ко је су 
они ка ри је ре и те зге ју ри ли, ка да ни су сти гли да, ма кар на крат ко, по ка жу да се 
ди ве Про ме те ју са Зми ја ња?  А оста ли на ши ака де ми ци? Где се они из гу би ше?

Ка ко сам већ за вр ша вао по нов но чи та ње са бра них де ла Пе тра Ко чи ћа и ње
го ве би о гра фи је из пе ра Те о до ра Кру шев ца, све у на ме ри да, сви ма ко ји пра те 
мој рад, по го то во мла дим љу ди ма, ко ји се не ми ре са по сто је ћим ста њем апа ти је 
и без на ђа, ко ји же ле не што да ме ња ју у дру штву, ко ји су не за до вољ ни и тра же 
пу то ка зе за сво је дру штве но де ла ње, ка ко сам же лео да по ка жем, на при ме ру 
на род ног три бу на Пе тра Ко чи ћа, ка кав је жи вот ан га жо ва ног ин те лек ту ал ца, 
на су прот ма ло гра ђан ским и естрад ним љу би те љи ма свих по ре да ка, ко ји ис кљу
чи во бри ну за сво је ка ри је ре, на ме ште ња и ре дов не при хо де, ка ко сам хтео да 
под ву чем ја сну раз ли ку из ме ђу на ци о нал но ан га жо ва них ин те лек ту а ла ца, ко ји 
ра де за до бро бит сво га на ро да, за раз ли ку од да на шњих пла ће них ин те лек ту а
ла ца, ко ји ра де за стра не оба ве штај не слу жбе и ин те ре се др жа ва ко је нас др же 
под оку па ци јом, ка ко сам хтео да ука жем, сви ма они ма ко ји тра же од го во ре на 
пи та ња – шта да се ра ди и ка ко да ље, ко јим пра вед ним и сло бо дар ским пу тем 
тре ба да кре ну, он да ме је овај одр жа ни скуп у СА НУ са мо до дат но уве рио да 
мо рам да на пи шем овај текст о Пе тру Ко чи ћу, не са мо због то га што је он то за и
ста и за слу жио, не го због свих нас ко ји мо ра мо да се бар по тру ди мо да на у чи мо 
не што од ње га, ако већ не мо же мо да бу де мо на лик ње му.

Не ћу се, да кле, у ово ме есе ју ба ви ти  књи жев ним ра дом Пе тра Ко чи ћа, ко ји 
прет хо ди Ан дри ћу и ко ји уда ра те ме ље Ан дри ће ве по е ти ке, ми са о ност и жи
вот на ду би на ре че ни ца, јед но став ност у из ра зу, ди на мич ност рад ње, сло же на 
струк ту рал ност обич них ју на ка из на ро да, дра ма тич на исто риј ска ре тро спек
тив ност и уска по ве за ност са суд би на ма љу ди дру гих на ци ја и ве ра, лир ска по
е тич ност у опи си ма, уз ди за ње из обич ног, ма лог жи во та и ус по ста вља ње фи ло
соф ских на че ла о сми слу и су шти ни жи во та,  не ћу у овом есе ју да се ба вим ин ге
ни о зно шчу са ти ре о ЈА ЗАВ ЦУ, ни ти о ду хо ви тим алу зи ја ма СИ МЕ О НА ЂА КА 
и ње го вим ви зи о нар ским про ро чан стви ма о суд би ни Бо сне, стал ној по тре би да 
Бо сна има го спо да ре и оку па то ре, не ћу ни да пи шем о МРА ЧАЈ СКОМ ПРО ТИ, 
ко ји не ма ри за чи тав свет, ко ји се, као не ки наш раз о ча ра ни са вре ме ник, по
ву као из све та, за тво рио и по ди вљао, са из гле дом пра чо ве ка, ко ји је свој жи вот 
уда вио јер га је до вољ но спо знао, ни ти ћу пи са ти о кмет ском по ро бља ва њу и 
смр ти у ГРО БУ СЛАТ КЕ ДУ ШЕ, не го ми је на ме ра да про го во рим о Пе тру Ко
чи ћу на род ном три бу ну, ан га жо ва ном ин те лек ту ал цу, на ци о нал ном бор цу за 
сло бо ду и прав ду од сва ке оку па ци је, пра вед ни ку, чо ве ку са нео бич ним осе ћа
њем за прав ду и ме ру, ду шев ном и до бром, со ци јал но уте ме ље ном и од го вор
ном, на род ном по сла ни ку ко ји је, пре ви ше од сто го ди на, уо чио све ло ше осо
би не де мо кра ти је, пи ше о ла жном пар ла мен та ри зму, кри ти ку је би ро кра ти зам 
др жав них ин сти ту ци ја, за ту ца ност ау стриј ске ад ми ни стра ци је, су ро во сти тур
ског ре жи ма,  уста је у од бра ну на шег угње те ног, по ро бље ног, екс пло а ти са ног и 
пре ва ре ног ма лог чо ве ка, без об зи ра на вер ску и на ци о нал ну при пад ност, пи ше 
о ве ли ким по ре зи ма, ве ле и здај нич ким пар ни ца ма, бо шња клу ку бо сан ских ага, 

БРАНКОДРАГАШ
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аграр ном пи та њу, сло бо ди кме то ва, ба ха том ар хи ман дри ту, бе ди са ра јев ских бе
ле ди ја, рђа вим и штет ним оби ча ји ма у нас, о је зи ку у за кон ским тек сто ви ма, о 
рад нич ком пи та њу, о оба ве зи основ ног обра зо ва ња, о шум ском пра ву, о чи нов
нич ким пи та њи ма, пи ше и го во ри  по бу ње ни Пе тар Ко чић не ште де ћи се бе, 
ни ка да не ми сле ћи на се бе, не го са мо на то да се оне мо гу ћи чи ње ње не прав де, 
пи ше и го во ри не пре стал но и упор но, гла сно и на ме тљи во, крик ње гов од зва ња 
на пре ла зу ве ко ва као крик пра вед ни ка у пу сти њи људ ског ду ха, пи ше и го во ри 
не пра ве ћи ни ка кве кал ку ла ци је и до го во ре, од би ја би ло ка кву мо гућ ност да бу
де пот ку пљен и уми рен, да лег не на ру ду, да по ста не по слу шан и ко о пе ра ти ван, 
пи ше из ду би не сво је на па ће не кра ји шки ду ше и са ња о сло бод ном и пра вед ном 
дру штву у ко ме не ће би ти си ро ти ње, бе де, гла ди, про сја че ња, по ни жа ва ња, ра
то ва и ро бо ва ња, не го ће се осло бо ђе ни чо век, обра зо ван и де ла тан, уз ди ћи до 
осло бо ђе не и пра вед не за јед ни це.

О то ме и та квом Пе тру Ко чи ћу да на шња срп ска мла деж ни шта не зна, јер 
ни шта не зна ју ни њи хо ви ро ди те љи, ни ти ро ди те љи њи хо вих ро ди те ља, ни ро
ди те љи тих ро ди те ља, па се та ко то укле то не зна ње про те же све од Ко чи ће вог 
до ба, ко ји ге не ра ци ја ма оста је по знат са мо по ЈА ЗАВ ЦУ, ко ји се учи по вр шно и 
глу по, ка ко је је дан од ва жни и ре чи ти се љак ус пео да се спр да са моћ ном Ца ре
ви ном, чи ме се до ка зу је на ше, срп ска ин те ли ген ци ја, инат и вр ца вост, док нам 
пот пу но оста је не по знат пи сац ко ји је ство рио тог Да ви да Штрб ца, ко ји му је 
удах нуо ду шу и ре чи тост, ко ји га је до вео пред цар ске су до ве, на исто риј ску 
по зор ни цу, да про го во ри на ли ни ји на род не здра ве па ме ти и сво је по ро бље не 
ду ше, да по ру чи све ту да не при ста је мо на на сил ну оку па ци ју и анек си ју, да же
ли мо да жи ви мо сло бод ни у соп стве ној др жа ви и да пи ше мо сво јим ма тер њим 
је зи ком. Пи сац ко ји је на пи сао и дру ге вред не при по ве те ке о стра да њу кра ји
шког чо ве ка, ко ји нам је при бли жио сву не сре ћу тог на шег са бра та у Хри сту, 
пи сца ко ји је био на род ни три бун, на род ни по сла ник и на род ни чо век, мо рал на 
вер ти ка ла, Про ме теј са Зми ја ња, ко ји се усу дио да пр ви упа ли ва тру сло бо де у 
бо сан ско ме там но ме ви ла је ту, ко ји је пр ви по ди гао, ви со ко из над сво је уце ње не 
гла ве, упа ље не ба кље сло бо де и пр ко сно, не пла ше ћи се од ма зде, осве тлио по ро
бље ним на ро ди ма пут њи хо вог спа се ња. О та квом Пе тру Ко чи ћу срп ска мла деж 
ни шта не зна, јер о та квом Пе тру Ко чи ћу им ни шта не го во ре њи хо ви учи те љи, 
на став ни ци и про фе со ри, не го во ри им ни срп ски ин те лек ту ал ци о жи во ту и 
стра да њу тог кра ји шког Про ме те ја, тог го ро ста са и лу чо но ше, јер та кво жр тво
ва ње за до бро бит сво га на ро да да нас ви ше ни је у мо ди тој са мо про кла мо ва ној 
срп ској па ла нач кој ква зи е ли ти, сти де се Ко чи ће ве мо рал не вер ти ка ле, си ро ти ње 
и гла до ва ња, окре ћу од ње га гла ве ско ро је ви ћи и ка ри је ри сти, бал кан ски пом па
ду ри и пом па дур ке, ме га док то ри на у ка, на ши естрад ни ака де ми ци, ла жни пар
ла мен тар ци, про ра чу на ти по ли тич ки олош и ко је ка кви све ште ни ци у ску пим и 
лук су зним ли му зи на ма, сти де се да про го во ре о Пе тру Ко чи ћу, ње го вом  му че
нич ком жи во ту и по све ће ном и пре да ном ра ду, ње го вој Гол го ти и ра за пи ња њу, 
стра ху ју  да про го во ре, јер је то вр ло опа сно, суб вер зив но, ра за ра ју ће и ана хро
но за  то та ли тар ни ре жим, ко ји се пла ши сва ког кре а тив ног и лич ног ми шље ња 
ум них љу ди, ко ји ни су под њи хо вом  стро гом кон тро лом и над зо ром или ко ји 
ни су пла ће ни да ра де за њих.
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Уо ста лом, ми сле ти дру штве ни па ра зи ти, што не пре кид но си са ју све жу крв 
на шег на род ног би ћа, зар тај исти Пе тар Ко чић ни је пот пу но по лу део и зар ни је 
за вр шио у ду шев ној бол ни ци, где је, на кра ју, у ав гу сту 1916.го ди не и умро? Па, 
ка ко он да, опет се они прав да ју, да го во ри мо о ње го вим ра за ра ју ћим иде ја ма 
про тив сва ког то та ли тар ног си стем и про тив сва ке оку па ци је, ма кар она да нас 
би ла про гла ше на и за уну тра шњу оку па ци ју, ка да је тај наш слав ни пи сац, то 
му бар још не спо ре, ни је, ипак, за вр шио у луд ни ци? Зар ни је ова ко бо ље да се 
са мо ве ли ча ње гов књи жев ни рад и да се о ње го вој по ли тич кој бор би за про
ме ну дру штва и ње гов ста лан му ко тр пан рад на ру ше њу то та ли та ри зма ни шта 
не пи ше и го во ри? Зар ни је бо ље да се та епи зо да са луд ни цом јед но став но за
бо ра ви?

Ни је до бро!
Не сме да се за бо ра ви!
За што да кри је мо да је Пе тар Ко чић по лу део?
Мо рао је да по лу ди ка квим жи во том стра дал ни ка је био осу ђен.
Мо ра мо да об ја сни мо ка ко је Пе тар Ко чић до спео до луд ни це и ко је нат чо ве

чан ске му ке је кра ји шки Про ме теј са Зми ја ња мо рао да из др жи, док га не во ље, 
ко ји ма је не пре стал но, све од ро ђе ња, био из ло жен ни су при ко ва ле за бо ле снич
ку по сте љу и док, на кра ју тог тр но ви тог Бо жи јег пу та ис ку ша ва ња и стра да ња, 
пот пу но не схва ћен, оста вљен и на пу штен, ни је под ле гао Тан та ло вим му ка ма и 
ко нач но, на ра дост оних ко ји ма је пра вио ве ли ке про бле ме и ко је је уз не ми ра вао 
у њи хо вој гра ђан ској ко рект но сти, ве о ма млад на пу стио зе маљ ски свет и пре се
лио се у цар ство не бе ско.

Раз ли ка из ме ђу обе сног и ба ха тог, раз ма же ног Зев со вог си на Тан та ла, ко ји је 
жи вео у бла го ста њу и охо ло сти, ко ји је се бе по чео сма тра ти нат чо ве ком, ко ји је 
по стао на до бу дан, уо бра жен и су је тан, ко ји је тај не бо го ва са Олим па кри шом 
пре но сио смрт ном све ту, де ле ћи нек тар и ам бро зи ју да би по ста ли бе смрт ни, 
и на шег Про ме те ја са Зми ја ња, бе смрт ног Пе тра Ко чи ћа, ко ји се ро дио 29.ју на 
1877.го ди не у се лу Стри чи ћи ма на ви со рав ни Зми ја ње, у вре ме ка да је у бо
сан ској зе мљи плам тео ору жа ни уста нак, го ди ну да на пре Бер лин ског кон гре са, 
ка да су европ ске си ле од лу чи ле да по га зе во љу на шег сло бо дар ског на ро да и 
до зво ли ле су  да Ау стри ја оку пи ра Бо сну,  Ко чић је о тим ау стриј ским жан да ри
ма са цр ве ним ка па ма пи сао као о пра вим вар ва ри ма, при зна је да ни ка да ни је 
ви део та ко окрут на  и од врат на ли ца, раз ли ка је, да кле, би ла у то ме што је Ко чић 
ро ђен у си ро ти њи и бе ди срп ске за дру ге, где је жи ве ло 36 че ља ди, ни је за пам тио 
мај ку, ко ја је умр ла на по ро ђа ју са мла ђим бра том, ка да је имао са мо две го ди не, 
па је ње гов отац, поп Јо ван, ка да се та не сре ћа до го ди ла, скр хан бо лом оти шао 
у ма на стир Го ми о ни цу и та мо се за мо на шио и по стао мо нах Ге ра сим, раз ли ка 
је у то ме што се Ко чић јав но по бу нио и што ни шта ни је кри шом ра дио, не го је 
сво је иде је о сло бод ном и пра вед ном дру штву, о пра ву на ро да на са мо о пре де ље
ње, же лео да пре не се на сво је су на род ни ке и же лео да оства ри за сво га жи во та 
све сво је мла да лач ке сно ве. Ко чић ни је из охо ло сти же лео да по ста не над чо век, 
иза зи ва ју ћи гнев бо го ва, не го се из љу ба ви пре ма свом ро ду и свом за ви ча ју, 
кроз жр тво ва ње, уз ди гао до бе смрт но сти. За па лио је ве чи ти пла мен жи во та и 
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осве тлио је сво јом ба кљом све мрач не угло ве на ше бо сан ске оку па ци је, унео је 
све тлост у по ро бље не бо сан ске ду ше и охра брио је тог бо сан ског кме та да мо ра 
да уста не у од бра ну свог људ ског до сто јан ства и свог пра ва да упра вља сво јим 
жи во том.  У за дру жној ку ћи, под над зо ром ба бе Ви де, без оца и мај ке, па три ја
хал но вас пи тан, на у чен је да по шту је ко лек тив ну во љу, жи вео је ме ђу су ро вим 
гор шта ци ма ме ке ду ше, ко ји су об у че ни да во ју ју и да се за јед но бо ре за свој оп
ста нак,  да тр пе и под но се све не да ће, жи вео је, све до сво је де се те го ди не, ка да 
се фор ми ра ка рак тер де те та, у дру штву чо ба на, слу шао је при че о зми јан ским 
ју на ци ма, ко ји су бра ни ли на род и на род но пра во, ди вио се њи хо вој хра бро сти 
и до ви тљи во сти, њи хо вом сми слу за ху мор и за во лео је тај јед но ста ван, по штен, 
сло бо дар ски и пр ко сни кра ји шки дух, ко га је вер но при ка зао у сво јим де ли ма и 
ко га ни је же лео да се осло бо ди у сво ме крат ко ме жи во ту.

Ње го во шко ло ва ње по чи ње у ма на сти ру код оца, где оста је две го ди не, та мо 
је био за до јен тра ди ци о нал ним и на ци о нал ним ро ман ти змом по зних след бе
ни ка Ву ка, али та љу бав пре ма по ро бље ном на ро ду и отво ре на мр жња и про
ти вље ње пре ма стра ном, ау стриј ском за во је ва чу, вре ме ном се пре тво ри ла у 
со ци јал ни про тест про тив сва ког по ро бља ва ња и угње та ва ња. У пра во слав ној 
шко ли у Ба ња Лу ци и ка сни је у гим на зи ји у Са ра је ву, осе тљив и ла ко увре дљив, 
Ко чић по чи ње да се раз о ча ра ва у шко лу, на пу шта ју га све ђач ке ам би ци је, до ла
зи у су коб са школ ским вла сти ма и ло јал ним прин ци пи ма вас пи та ва ња  та да
шње омла ди не, све то на гло од ба цу је са пре зи ром и гну ша њем, ру ши на мет ну те 
ка но не, уве рен да се та квим од го јем мла де жи не мо же да по стиг не сло бо да, по
чи ње да се опи ја у ло кал ним ка фа на ма и да се на на ци о нал ној осно ви су ко бља ва 
са ау стриј ском вла шћу, са Хр ва ти ма и Му сли ма ни ма, са про фе со ри ма, са сви ма 
ко ји су слу жи ли или при хва та ли оку па ци ју, ко ји су се ми ри ли са по ро бља ва
њем, што је ре зул ти ра ло да га, пр во, ис те ра ју из гим на зи је, а, по том, 4.ма ја 1895.
го ди не да га про те ра ју из Са ра је ва у Ба ња Лу ку.

Ко чић је ка сни је, ка да је до шао у Бе о град, об ја шња вао да су га ис те ра ли из 
са ра јев ске гим на зи ји из ве сни про фе со ри, ко ји су га про во ци ра ли и ко ји су, ка ко 
ис ти че, ди ра ли у ње го ву све ти њу , оно што је би ло нај све тли је у ње го вом жи во
ту – осло ба ђа ње до мо ви не од оку па то ра и ује ди ња ва ње рас ко ма да ног срп ства. 
По што ви ше ни је мо гао да се шко лу је у Бо сни, пре шао је, об у зет слат ким и не
ја сним осе ћа њи ма, ка ко је пи сао, у пре сто ни срп ски Бе о град, за ди вљен чи ње ни
цом да је сту пио на сло бод ну све ту срп ску зе мљу. Ме ђу тим, те шке ма те ри јал не 
не во ље у ко ји ма се на шао и кон стант но не ма ње нов ца за основ не жи вот не по
тре бе, не ма ња нов ца да се пре хра ни и да из нај ми стан, глад, спа ва ње по клу па ма 
и пар ко ви ма, те жак и че ме ран жи вот, жи вот у ко ме је био ви ше гла дан не го сит, 
де ша ва ло се да по дватри да на ни је имао  хра не да оку си, стал но про те ри ван од 
стра не жан да ра као да је скит ни ца и про сјак, све је то бол но ути ца ло на Ко чи
ћа да је по ми шљао тих да на и на са мо у би ство, са мо да би учи нио крај то ли ким 
пат ња ма.

Пре ла зак у Беч на сту ди је му је до нео ве ли ку књи жев ну по пу лар ност, јер 
се ње гов та ле нат нај бо ље из ра зио у ње го вим об ја вље ним књи жев ним де ли ма,  
ЈА ЗА ВАЦ се чи тао на по се ли ма на ше омла ди не, али он је вр ло бр зо до шао у 
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су коб са срп ским пред став ни ци ма ау то ном ног по кре та у Бе чу, они ма ко је је фи
нан си ра ла ПРО СВЕ ТА, јер ни је ве ро вао у њи хо во естрад но, па рад но и ја ло во 
срп ство, ко је је би ло за до је но еп ском ми то ма ни јом, пе ва њем и ре ци то ва њем, 
ко је ни је би ло опе ра тив но, кон крет но, ор га ни зо ва но, прак тич но и бор бе но, ко је 
ни је по зна ва ло сву бе ду и си ро ти њу на шег по ро бље ног чо ве ка и ко је је би ло да
ле ко од свих на род них по тре ба и зах те ва. Ко чић је сво јим жи во том био уткан у 
дух срп ског на ро да и тај дух је но сио са со бом као не ки оре ол, ко ји га је из два јао 
од оста лих сту де на та и на ци о нал них бо ра ца, што се нај бо ље ви ди у тре ну ци ма 
ка да је пр ви пут до пао за тво ра у Бе чу, због не ке ту че, ни је имао па ра да пла ти 
гло бу и мо рао је да оста не не ко ли ко да на у по ли циј ском за тво ру, где се спри ја
те љио са рад ни ци ма да су га они оду ше вље но љу би ли ка да је на пу штао за твор.

То не ве ро ват но ис тан ча но осе ћа ње за дру штве ну прав ду, тај сен зи би ли тет 
пре ма ма лом и по ро бље ном чо ве ку, та по тре ба да се по сва ку це ну бра ни ње
го ва сло бо да и прав да, да се по мог не они ма ко ји су не моћ ни и угње те ни, да се 
со ци јал но за шти те њи хо ви жи во ти и њи хо ва пра ва, та же ља да се сво јом лич
ном фи зич ком сна гом ста не ,у улич ним окр ша ји ма и на уни вер зи те ту, на стра ну 
сло вен ских сту де на та, ко ји су би ли у пра вом ра ту са гер ман ским сту ден ти ма, 
не тр пе љи вост је би ла огром на, све то што је Ко чић имао у се би, што је но сио из 
свог Зми ја ња, че га се ни је сти део, што је отво ре но и бур но по ка зи вао, све је то 
да нас на шим раз ма же ним сту ден ти ма, кон фор ми сти ма  и ка ри је ри сти ма, пот
пу но стра но. Мо же мо ли да за ми сли мо да нас да се сту ден ти Бе о град ског уни
вер зи те та су ко бе на ули ци са по ли ци јом јед ног из дај нич ког и оку па тор ског ре
жи ма, ко ји го ди на ма на мер но уни шта ва Ср би ју и ко ји отво ре но ра ди за стра не 
тај не слу жбе, да се су ко бе у улич ним не ми ри ма, по ку ша ва ју ћи да спре че да љу 
рас про да ју др жа ве и би о ло шко уни шта ва ње оста ре ле на ци је?  Мо же мо ли да за
ми сли мо да се на тим улич ним де мон стра ци ја ма на ђе не ки срп ски та лен то ва ни 
пи сац?  Ис кре ни да бу де мо, ми слим да је то да нас не мо гу ћа ми си ја. Да на шњи 
апа тич ни сту ден ти, уби је ни у по јам, за ин те ре со ва ни су са мо да се, што пре, за
по сле у др жав ној уста но ви, да им бу де лак ше, или да оду из зе мље, у ко јој, пре ма 
њи хо вом ми шље њу, не ма ни ка кве бу дућ но сти, та ко да ни не по ми шља ју да се 
бо ре, не са мо за бо ље дру штво, не го не же ле да се бо ре ни за се бе. Дру штве на 
бор ба је да нас пот пу но обе сми шље на. Мла ди су уве ре ни да се бор бом ни шта не 
мо же да по стиг не, да је сва ка бор ба уза лу да и због та квог жи вот ног ста ва иду 
ли ни јом ма њег от по ра, ли ни јом не за ме ра ња, не про ти вље ња, са ги ња ње гла ве и 
гле да ња сво га по сла. По сла ко га не ма ју, ко га ни не мо гу да до би ју, јер се не мо
гу на го ми ла ни дру штве ни про бле ми ни ка да да ре ше ако сва ко гле да са мо сво је 
ин те ре се и ако са мо ми сли на се бе.

Пе тар Ко чић ни ка да ни је ми слио на се бе. Се бе је увек ста вљао у слу жбу на ци
о нал них ин те ре са. Овен чан мла да лач ком сла вом као та лен то ва ни књи жев ник, 
он је у Бе чу, кру пан и сна жан, пра ви кра ји шки гор штак, уче ство вао у мно гим 
сту дент ским ту ча ма, ни је хтео ни ко ме да се скло ни и по ко ри, не го је раз би је не 
гла ве бра нио све сло вен ске сту ден те, за ме ра ју ћи и кри ти ку ју ћи че шке сту ден те 
да су из ма кли док су тра ја ле бор бе са гер ман ским бур ше ви ма. Пре ма из ве шта
ји ма ау стриј ске вла де, Ко чић је био по кре тач и ко ло во ђа мно гих сту дент ских 
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про те ста, об ја вио је и осми слио пр ви сту дент ски ме мо ран дум про тив Ка ла је вог 
ре жи ма у Бо сни и Хер це го ви ни. Тај ме мо ран дум је од јек нуо у јав но сти и Ко чић 
је отво ре но го во рио о бо сан ским при ли ка ма, твр де ћи да Ау стри ја ни је из вр ши
ла оба ве зе ко је је пре у зе ла на  Бер лин ском кон гре су, на ро чи то ни је ни шта ура
ђе но на аграр ном пи та њу, ко је је оста ло не ре ше но.

У Бе чу је Ко чић жи вео још си ро ма шни је и те же не го у Са ра је ву и Бе о гра ду, 
оску де вао је у све му и гла до вао,ни је имао сред ста ва за основ ни жи вот, ни је хтео 
да тра жи сти пен ди ју, по ма гао му је, ко ли ко је мо гао отац, по сто ји пи смо ко је је 
по слао оцу да „ три да на ни сам кру шне мр ве ста вио у уста“, да би у пи сму Бог
да ну По по ви ћу у Бе о град од 25.ја ну а ра 1903. из нео: „ гла дан, го, бос, с про па лим 
пр сти ма кроз ци пе ле хо дам  по Бе чу и сје ћам се де тињ ства…..по  три да на бу де 
да ни шта вру ће не оку сим. Али ја сам ЗА ДО ВО ЉАН, јер сам СА МО СТА ЛАН, 
НЕ БЕН ДАМ НИ КО ГА, ОСИМ ОНО ГА КО ПО ШТЕ НО МИ СЛИ И РА ДИ“. Ко
ли ко му је те шко би ло у Бе чу, нај бо ље  по ка зу је ње го во пи смо јед ном при ја те љу 
у ко ме је пе снич ки  искре но на пи сао да „ У УШИ МА ОСЕ ЋАМ ШУМ ГЛА ДО
ВА ЊА“.

Су коб са срп ским на род ним во ђа ма по чи вао је на Ко чи ће вом уве ре њу да су 
срп ске во ђе, бра не ћи сво је тр го вач ке ин те ре се уме сто ин те ре са на ро да, огра ни
чи ле на род ни по крет , да су га под ре ди ли ис кљу чи во се би и сво јим се бич ним 
ин те ре си ма, кри ли су се под име ном на род них пр ва ка и го во ри ли су о не кој 
на род ној бор би, док су, уства ри, би ли за ступ ни ци про фи тер ских ин те ре са срп
ске чар ши је, из бе га ва ли су кон фрон та ци ју са оку па то ри ма, па их је Ко чић оп
ту жи вао и на па дао да су из да ли на род не ин те ре се, да су кри ви што се на род ни 
по крет из ро дио и ком про ми то вао, из но сио је све то јав но и отво ре но, ди рект но, 
из но сио је то у вре ме ка да је срп ски на род ни по крет и на род не во ђе има ле ве
ли ки ути цај у на ро ду и ка да су се на мет ну ли као је ди ни за ступ ни ци на род них 
ин те ре са. Ко чић је ви део да је на род ни по крет ула зио у фа зу на ла же ња ком про
ми сних ре ше ња и да су на род не во ђе про на шле сво је лич не ин те ре се за во ђе ње 
јед не та кве кал ку лант ске по ли ти ке, па је пр ви устао, без ус те за ња, да  на род не 
во ђе оп ту жи да су „ ар шин џи је и ра чун џи је“ , да не мо гу да во де на род ну бор бу, 
јер им то њи хо ви уно сни по сло ви не до зво ља ва ју, због ко јих се до дво ра ва ју  ту
ђин ској вла сти. Он ни је са мо кри ти ко вао та кву по ли ти ку на род них во ђа, не го је 
по ну дио и но ва ре ше ња за во ђе ње на род не бор бе за осло бо ђе ње од оку па тор ске 
вла сти.

Та квим сво јим јав ним ста во ви ма, Ко чић је отво ре но за ме рио су јет ним и уо
бра же ним на род ним во ђа ма, ого лио је њи хо ве по ли тич ке ла жи и при ка зао их 
као обич не ме ше та ре и ши би ца ре,  ва ра ли це на ро да, ко ји ни су ра ди ли у ин те
ре су срп ског на ро да у Бо сни, не го ис кљу чи во у свом лич ном ин те ре су. Због та
квог ста ва, имао је ве ли ких про бле ма са на род ним во ђа ма, ни је мо гао да до би је 
сти пен ди ју, ни је мо гао да до би је ни ка кву фи нан сиј ску по моћ и по стао је жр тва 
свог ис прав ног по ли тич ког по гле да.

Зар нам све ово ни је по зна то?
Шта се то про ме ни ло до да нас?
Ни шта. На жа лост, ни шта.
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Кри ти ке ко је је Ко чић из нео на ра чун на род них пр ва ка мо гу се да нас пре
у зе ти и пот пи са ти ка да го во ри мо о по ли тич ком оло шу ко ји де це ни ја ма во де 
Ср би ју у про паст.

Ко чић је уо чио да се чар ши ја, од мах на кон оку па ци је, одво ји ла од на род них 
ма са и скло пи ла са вез са му сли ман ским бе го ви ма, при хва ти ла је на год бу са њи
ма, по че ла је да по слу је са њи ма и из да ла је се ља штво, од у ста ли су од зах те ва за 
ре ша ва ње аграр ног пи та ња, ује ди ни ла се са фе у дал ци ма и на ста ви ли су да за
јед нич ки екс пло а ти шу си ро ма шни на род. На гла ша вао је да је про блем на род ног 
по кре та био у то ме што се све окре та ло око истих лич но сти, ко ји су се пред ста
вља ли као на род ни бор ци, док су пред у зи ма ли , ка ко је пи сао, мли та ва и бес
кич ме на по ли тич ка хо да ња и шет ње од гра да до гра да, по ли ти ку кор по ра тив
них фо то гра фи са ња, оду ше вље них до че ка и ис пре за ња ко ња ис под ко ла, исте 
по ли тич ке лич но сти ко је су на ме та ле сво је по слов не ин те ре се, док ни је би ло 
на мет ну то пи та ње ПРИН ЦИ ПА и НА ЧЕ ЛА.  Он је ин си сти рао да се та ква по
губ на по ли ти ка на род них во ђа пре ки не, по ли ти ка ко ја се за сни ва ла на њи хо вим 
пре пу ца ва њи ма и тр ве њи ма, по ли ти ка ко ја је омо гу ћа ва ла на род ним во ђа ма да 
се оти ма ју око то га ко ће да до би је „ ма сне ли фер ци је и кон це си је“, ко ће ви ше 
да се до дво ри оку па тор ској вла сти, на род не во ђе ни су има ле „ ни спо соб но сти 
ни ти по ли тич ке чвр сти не, ни су би ли ја сног и пре ка ље ног убе ђе ња, па је би ло 
пот пу но ра зу мљи во што су би ли вр ло зго дан и по де сан ма те ри јал за цјен ка ње, 
опор ту ни зам и скла па ње ра зних ком про ми са са вла сто др шци ма, из ко јих је ре
зул то ва ла грд на ште та за оп ште на род не ин те ре се“.

Зар се све ове ре чи да нас исто не мо гу да  на пи шу  за по ли тич ке во ђе у Ср
би ји?

Зар све ово не мо же да се на пи ше за пот ку пљи ву и естрад ну срп ску ин те ли
ген ци ју, ко ја је из да ла и про да ла свој на род?

Упор но по ку ша вам у срп ској јав но сти да на мет нем ми шље ње да се, ра ди до
бро би ти др жа ве и на ци је, мо ра да ује ди њу ју сви ко ји за и ста же ле до бро Ср би ји, 
не, ка ко се до са да ра ди ло, удру жи ва ња око бан де су ма ну тих ли де ра и уце ње
них ли дер чи ћа, пси хо па та и кри ми на ла ца, про би све та, ни тко ва, оло ша, ба ра ба 
и ши би ца ра, ко ји се, жељ ни вла сти, мо ћи и нов ца,  бр зо до го во ре са свим вла
сто др шци ма, не го да  ује ди ње ње бу де око но вих по ли тич ких иде ја, ко је ће се за
сни ва ти на до го во ре ним и уса гла ше ним по ли тич ким прин ци пи ма и на че ли ма.

На жа лост, упр кос мом ве ли ком ду го го ди шњем јав ном ра ду, упр кос стал ним 
и сил ним по ку ша ји ма, за ла га њи ма и тру ду да из вр ши мо нео п ход но ује ди ња ва
ње срп ске ин те ли ген ци је око тих по ли тич ких иде ја, прин ци па и на че ла, ни сам 
ус пео у сво јим на ме ра ма и срп ска ин те лек ту ал на јав ност је оста ла па ла нач ки 
рас цеп ка на, ма ло гра ђан ски по де ље на и кон фор ми стич ки не за ин те ре со ва на да 
се жр тву је за не ке но ве прин ци пе у свом јав ном по ли тич ком ра ду, прин ци пе ко
ји би до не ли пре о бра жај бо ле сног и ра зо ре ног срп ског дру штва.

Ко чић ме је са мо уве рио да ни је за вр ше на на ша на ци о нал на бор ба око осве
шћа ва ња и опи сме ња ва ња Ср ба,  да је да нас, ка да има мо на сце ни гло бал ни 
кор по ра тив ни фа ши зам и ка да је по тро шач ки ин ди ви ду а ли зам пот пу но обе
сми слио чо ве ко ву ху ма ни стич ку при ро ду, та бор ба мно го те жа и опа сни ја, јер је 
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оку па тор пер фид ни ји и под ли ји, ни је до шао ди рект но да нас он оку пи ра, не го  се 
ко ри сти до ма ћим из дај ни ци ма и кон вер ти ти ма да ус по ста ви то та ли тар ну уну
тра шњу оку па ци ју. На ша на ци о нал на бор ба тек мо ра да поч не и она, по на вљам 
Ко чи ће ве ре чи, не сме да се во ди око то га да ли се оку пља мо око овог или оног 
про вин ци јал ног ли де ра, да ли по др жа ва мо овог или оног  су јет ног ли дер чи ћа, 
не го на ша на ци о нал на бор ба за те ме љан пре по род срп ске на ци је и су штин ску 
про ме ну то та ли тар ног си сте ма у Ср би ји мо ра да от поч не об ја вљи ва њем на ци ји 
но ве по ли тич ке иде је, но вих по ли тич ких прин ци па и  но вих по ли тич ких на че
ла. Уко ли ко то га не ма, мо гу са да да на пи шем, на осно ву исто риј ског ис ку ства, 
на ста ви ће се да ље про па да ње др жа ве и на ци је. На рав но, но ву по ли тич ку иде ју, 
прин ци пе и на че ла мо ра да но се и но ви љу ди ко ји бу ду ушли у по ли ти ку и ко
ји ће раз у ме ти сво ју исто риј ску уло гу, ко ји ће се по све ти ти из вр ша ва њу сво јих 
исто риј ских за да та ка и ко ји ће се, ако то бу де тре ба ло, исто риј ски жр тво ва ти за 
уте ме ља ва ње и ус по ста вља ње те но ве по ли тич ке иде је, не тра же ћи, као про тив
у слу гу за тај свој исто риј ски за да так,  ап со лут но ни шта.

По ве ре ње на ро да, ко је је да нас из гу бље но и про коц ка но, но ве на род не во ђе 
мо ра ју да стек ну са мо та ко што ће сво јим лич ним при ме ром по ка за ти ка квом 
дру штву стре ми мо, што не ће кал ку ли са ти и про вла чи ти сво је лич не ин те ре се,  
што не ће уна пред тра жи ти др жав не фун ки је и при ви ле ги је, што се не ће ди рект
но укљу чи ти у вр ше ње вла сти, не ће ме ше та ри ти и шпе ку ли са ти, ма ни пи ли са ти 
на ро дом, ко ји ће се при др жа ва ти ис кљу чи во мо рал них на че ла у по ли ти ци и 
ко ји ће би ти спрем ни да , без роп та ња и уз бу њи ва ња, под не су жр тву за свој на
род.  Ако то га не ма, не ма ни др жав ног ни ти на род ног пре по ро да. Не мо гу но ве 
по ли тич ке иде је, прин ци пе и на че ла да но се ста ри, за тро ва ни, обо ле ли по ли тич
ки ле ше ви, ко је мо ра мо да по ко па мо у про шлост, на ко је ви ше не сме мо да се 
вра ћа мо и освр ће мо, њи хо во вре ме је дав но про шло, не го мо ра мо да се окре не
мо бу дућ но сти на ше уми ру ће на ци је.

Ко чи ће во на че ло да по шту је са мо оне ко ји по ште но ми сле и ко ји ра де у на
род ном ин те ре су, тре ба да бу де по ли тич ко на че ло свих гра ђа на Ср би је.  Тре ба 
да бу де по ли тич ка иде ја во ди ља за све оне ко ји хо ће да упра вља ју суд би ном 
Ср би је. На че ло ко га ће сви гра ђа ни Ср би је пле би сци тар но да усво је и да га се 
при др жа ва ју ка да бу ду уче ство ва ли у по ли тич ком жи во ту. Ако успе мо да до би
је мо та кве од го вор не и про све ће не гра ђа не Ср би је, ако успе мо да обра зу је мо и 
по диг не мо та кве ми сле ће и бун тов не, не по кор не и пр ко сне Ср бе, он да не ће мо 
пра ви ти ова кве ка та стро фал не исто риј ске гре шке у по ли тич ком од лу чи ва њу, 
не ће мо би ти за ве де ни од слат ко ре чи вих по ли тич ких пре ва ра на та, не ће мо би ти 
ла ко вер ни, по во дљи ви и глу пи да на се да мо на њи хо ве фо ре и фа зо не, на њи хо
ва по ли тич ка и мар ке тин шка спи но ва ња, не го ће мо, окре ну ти пра вим исто риј
ским вред но сти ма и љу ди ма од исто риј ског зна ча ја, по пут на шег Про ме те ја из 
Зми ја ња, ус пе ти да узме мо исто ри ју у сво је ру ке, ус пе ти да ор га ни зу је мо сво ју 
др жа ву пре ма на шим по ли тич ким на че ли ма и прин ци пи ма и ус пе ти да, упа ље
ним ба кља ма сло бо де, осве тли мо пут на шег из ба вље ња из са да шње тра ге ди је.

Ко чић је до сле дан у за сту па њу на род них ин те ре са, отво рен је ка да го во
ри о на шем по ли тич ком жи во ту, ру ши све оне ла жне ау то ри те те, ко ји су се 
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на мно жи ли у па ра зит ском и при ви ле го ва ном сло ју зва ном – „ на род не во ђе“, 
због че га ће има ти ве ли ких про бле ма, али ње го ва сил на искре ност, ода ност на
род ним прин ци пи ма, жар ка же ља да се  на ро ди у Бо сни осло бо де на мет ну те 
оку па ци је и бол ног роп ства, ње гов ве ли ки рад на про све ћи ва њу не у ког на ро да, 
об ра чун са по ли тич ким пре ва ран ти ма и ме ку шци ма, за ла га ње за но ве по ли тич
ке иде је и прин ци пе, ко ји ће слу жи ти ис кљу чи во на род ним ин те ре си ма,  ње го во 
жр тво ва ње, не пот ку пљи вост, искре ност и ис трај ност у бор би за оства ри ва ње 
на род них пра ва, све је то он ура дио ка ко би обе ле жио и осве тлио пут ко ји ма 
тре ба да иду бу ду ћи на род ни три бу ни, бор ци за на род не ин те ре се,  без об зи ра 
на све не да ће и те шко ће ко је мо ра ју на том тр но ви том и опа сном пу ту уз ди за ња 
да под не су.

Хо ће те да бу де те на род ни пред став ник?
Од лич но.
Сле ди те пут Пе тра Ко чи ћа. Угле дај те се на ње га. Жи ви те ње го ве по ли тич ке 

прин ци пе.
Ако то не мо же те, из ви ни те, не мој те да нам тро ши те дра го це но вре ме, не 

мо же те да бу де те на род ни три бун. Не мо же те да за сту па те на род не ин те ре се, 
јер ни сте ис пу ни ли основ не усло ве да по ста не те по зна ти и при зна ти на род ни 
бо рац.

То је по ли тич ка ме ра ко ју сва ки на род ни пред став ник мо ра да ис пу ни, уко
ли ко хо ће да до би је по ве ре ње и ве ру сво га на ро да.

Ко чић је ап сол ви рао фи ло со фи ју у ју ну 1904.го ди не и већ је у сеп тем бру био 
у Бе о гра ду, јер за ње га ви ше ни је би ло жи во та у Бо сни, али ње гов жи вот у Ср
би ји, ње го вој зе мљи сно ва, био је не сно шљив, јер је ње го во си ро ма штво би ло 
ен дем ско и ње го ви књи жев ни при ја те љи су би ли за бри ну ти да пат ње, јад, не зго
де и бе де не угро зе жи вот та лен то ва ног срп ског пи сца. Је дан ње гов књи жев ни 
при ја тељ је на пи сао: „ да ли је за и ста мо гу ће да је то га чо вје ка пре зре ла и не ми
ло срд но од ба ци ла ње го ва отаџ би на ко јој је он све дао“.

Од по чет ка фе бру а ра 1905.го ди не до био је по сао као про фе сор срп ског је
зи ка и књи жев но сти у гим на зи ји и учи тељ ској шко ли у Ско пљу. Био је оми љен 
ме ђу ђа ци ма, бу дио је код њих љу бав пре ма сло бо ди и отаџ би ни, го во рио је са 
њи ма као дру га ри ма, учио их да бу ду до сто јан стве ни и бор бе ни, да бра не сво
је ми шље ње, да се су про ста вља ју ти ра ни ји и да ре ал но по сма тра ју на при ли ке 
у ко ји ма су жи ве ли. Због та квог свог ста ва је био из ло жен ве ли ким на па ди ма 
и при ту жба ма, али су нај ве ћи про бле ми на ста ли ка да је на пи сао текст у  „По
ли ти ци“ – ЈЕД НА ФА МО ЗНА СВАД БА, где је на пао ад ми ни стра то ра  срп ске 
епар хи је у Ско пљу, ар хи ман дри та Са ву, због то га што је у Те то ву на ре дио да 
се 42 срп ске ку ће пот пу но ис пра зне, док 28 ку ћа тре ба да бу ду у при пре ми, ка
ко би он сме стио сво је сил не го сте, ко ји су до ла зи ли на свад бу ње го ве кћер ке, 
ко ја се „ уда је за фа на тич ног бу гар ског при ста ли цу“. Ко чић је про те сто ва што 
срп ски све ште ник та ко по сту па са срп ском си ро ти њом, што је ба хат, што „ уда
ра ју го че ви, ја у чу зур ле, цви ле ће ма не та, шу ште сви ле не ди ми је зла том су вим 
из ве зе ним“, што је све би ло без уку са и про сто и то је јав но кри ти ко вао. Ре ак
ци ја бе о град ске чар ши је је би ла да се ка зни пр ко сни Ко чић, за то што је вре ђао 
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срп ску ствар и ње не зва нич не пред став ни ке. Због то га је не за слу же но ка жњен и 
пре ме штен у Би тољ, што он ни је хтео да при хва ти, по бу нио се, на пу стио је са мо
вољ но слу жбу у Ско пљу и вра тио се у Бе о град, да се рас пра ви са ми ни стром, али 
је, због не из вр ша ва ња на ре ђе ња о пре ме шта ју, ак том ми ни стар ства од но вем
бра 1905.го ди не от пу штен из срп ске др жав не слу жбе. Гу би так др жав не слу жбе 
и не прав да ко ја му је учи ње на, на пра ви ли су пре лом у ње го вом жи во ту и он се 
пот пу но  по све ћу је  бор би за на ци о нал не ин те ре се , по но во се вра ћа у Са ра је во 
са на ме ром да ор га ни зу је по ро бље ну и не за до вољ ну  срп ску свест.

О Пе тру Ко чи ћу нај бо ље го во ри по ли циј ски из ве штај Зе маљ ске вла де у ко
ме се, из ме ђу оста лог ка же: „ Као фа на ти чан ре во лу ци о нар, он ми сли да је по
зван да као пр во бо рац ста не на че ло јед ног ау стро фоб ског пре врат ног по кре та, 
по све ћу је сво ју жи вот ну сна гу при пре ма њу те ре на за ор га ни за ци ју пан срп ског 
устан ка у зе мљи.“

Па ра док сал но је да о на ци о нал ном ан га жма ну Пе тра Ко чи ћа ви ше зна ју ау
стриј ски по ли циј ски слу жбе ни ци, не го уо бра же на и су јет на бе о град ска на ци о
нал на и ин те лек ту ал на ели та, ко ја ни је ста ла иза на ци о нал не де ла Про ме те ја са 
Зми ја ња.

У на ред ним го ди на ма Ко чи ће ве го во ре, пи са ње и по ступ ци, уче ство ва ње у 
мно гим ак ци ја ма про тив оку па тор ског ре жи ма, ре ци мо, го вор на гро бу сту ден
та Вла ди ми ра Триф ко ви ћа, у ав гу сту 1906.го ди не, у ко ме је на пао ре жим да је 
стал ним про га ња њем, не прав да ма и пре ме та чи на ма до ве ла до смр ти сту ден та, 
Зе маљ ска вла да је озна чи ла као раз дра жу ју ћи, док је Ко чи ће ва бор ба за убр
за ни про цес де мо кра ти за ци је зе мље оце ње на као опа сна пре врат нич ка иде ја, 
усме ре на про тив ау стриј ских др жав них ин те ре са. Вла да га је оп ту жи ла да је 
уче ство вао у ор га ни зо ва њу Ге не рал ног рад нич ког штрај ка 03.ма ја 1906.го ди не, 
ка да је вој ска пу ца ла у ма су и ка да су по ги ну ла три рад ни ка, оп ту жи ли су га 
аги то ва ње и по кре та ње се љач ких ма са, за њи хо во по ве зи ва ње са рад ни ци ма у 
штрај ку, оп ту жи ва ли су га за отво ре ну мр жњу ко ју је по ка зи вао у сво јим по
ли тич ким тек сто ви ма пре ма Ау стри ји, што он уоп ште ни је ни крио, па је, услед 
це ло куп ног ње го вог по ли тич ког де ло ва ња, вла да фор мал но по твр ди ла 03.де
цем бра 1906.го ди не пре су ду о из го ну Ко чи ћа из Са ра је ва.

Та ко је у СРП СКОЈ РИ ЈЕ ЧИ од 10. де цем бра 1906.го ди не осва ну ла бе ле шка о 
то ме да су Ко чи ћа у ко ли ма пра ти ли до же ле знич ке ста ни це два стра жа ра на ко
њи ма, да су три чи нов ни ка у уни фор ми и 50 стра жа ра др жа ли ред на ста ни ци и 
да је Ко чић ре као, пре ма из ве шта ју де жур ног кон дук те ра, да ће се у Сар је ву кроз 
дветри го ди не ви јо ри ти за ста ва срп ске др жа ве, за пре тив ши да ће он са но вим 
то по ви ма да упад не у Бо сну и да ће све Шва бе нај у ри ти.

До шав ши у Ба ња Лу ку, Ко чић је вр ло бр зо ус пео да рас па ли бун тов ни кра ји
шки дух не за до вољ ног и по ро бље ног на ро да, ус пео је да уче ству је у об је ди ња
ва њу и оку пља њу свих срп ских по ли тич ких, ин те лек ту ал них сна га у је дин стве
ну на ци о нал ноде мо крат ску ор га ни за ци ју, ин те лек ту ал них сна га ко је су има ле 
глав ни за да так да се су про ста ве ап со лу ти стич кој и би ро крат ској , ау стриј ској 
упра ви,ус пео је да се при дру жи је дин стве ном срп ском по ли тич ком по кре
ту, по ку ша ва ју ћи да не ка ко по ми ри два су про ста вље на по ла: ре ал не зах те ве 
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на род них ма са, на ро чи то се ља ка и рад ни ка, за ре ша ва ње њи хо вог те шког и не
из др жи вог со ци јал ног ста ња и пре ке по тре бе да се одр жи, ка ква та ква, не ка ко 
оства ре на по ли тич ка сло га бо сан ских Ср ба.

По кре нув ши у ок то бру 1906.го ди не по ли тич ки лист ОТАЏ БИ НА, Ко чић је 
до био ве ли ки ма не вар ски про стор да об ја вљу је сво је по ли тич ке иде је и тај ње
гов про све ти тељ ски рад је сна жно од јек нуо у на ро ду. Већ пр ви број ОТАЏ БИ
НЕ је био за пле њен због Ко чи ће ве пе сме у про зи ТЕ ЖАК, што је код на ро да 
иза зва ло оп ште оду ше вље ње, па лист на ста вља да пи ше све оштри је и од пр ва 
че три бро ја за пле ње на су три. Ко чић је про га њан од по ли ци је и оп ту жи ван, из
во ђен на су до ве, али је он по ста јао све пр ко сни ји и од луч ни ји, све бор бе ни ји и 
све по пу лар ни ји у срп ском на ро ду, на ро чи то от ка ко је до пао те шке там ни це, јер 
је на гро бу сво га при ја те ља  Јо ва на По по ви ћа у Сан ском Мо сту го вор за вр шио 
уз ви ком: „ АКО НАМ СЕ НЕ ДА ДЕ СЛО БО ДА, ДО ЋИ ЋЕ ДО БАЛ ЧА КА И ДО 
ОШТРА МА ЧА!“, док је ње го ва ОТАЏ БИ НА, на оп ште за пре па шће ње оку па то ра 
и по слов не чар ши је, пи са ла: „ На Бал ка ну сил но ми ри ше на ба рут.Сто га је по
реб но да срп ски на род бу де спре ман ка ко би у пред сто је ћим до га ђа ји ма мо гао 
уче ство ва ти. Ло зин ка је за ово ври је ме : Бра ту брат Шва би рат!“.

Ње го во по чет но там но ва ње у ис тра жном за тво ру од два ме се ца, ка ко пи ше, 
под но сио је са ве сно и бес пре кор но, без жа ље ња и роп та ња, и то је опи сао у при
по ве ци ТАВ НО ВА ЊЕ. Ин те ре сант но је ње го во обра зло же ње сво га там но ва ња, 
ко је је на пи сао у јед ном пи сму сво јој же ни и у ко ме се ка же : „ наш на род је уби
јен и са тр вен ја дом и не во љом, па је НЕ КО мо рао уста ти и по вик ну ти про тив 
сил них зу лу ма и не прав ди, ко је се над њим не пре стал но чи не“. Али, у за тво ру 
у Ту зли је про во дио те шке да не, јер, раз дра жљив по при ро ди, до ла зио је у те
шке и ди рект не су ко бе са окрут ним над зор ни ком за тво ра, па је уско ро по чео 
штрај ко ва ти гла ђу. Упра ва за тво ра је на то од го во ри ла још ве ћим ре пре си ја ма. 
По ку ша ва ли су да диг ну ру ку на ње га, али он се фи зич ки су про ста ви, па кад је 
упра ва за тво ра мо ра ла да се по ву че, јер ни су мо гли да га сло ме, он је узи мао у 
за шти ту и оста ле за тво ре ни ке, та ко да је јед ном, бра не ћи не ког за тво ре ни ка, ис
ту као кљу ча ра. За тво ре ни ци га пам те као ду хо ви тог, вр ца вог и скло ног ша ла ма 
и не ста шлу ци ма, што је из лу ђи ва ло за твор ску упра ву и ру ши ло јој на мет ну ти 
ин сти ту ци о нал ни ау то ри тет оку па тор ске вла сти.

Анек си ју Бо сне 1908.го ди не срп ско по ли тич ко вођ ство је до че ка ло не спрем
но, нео д луч но и без ја сног ста ва, док су ме ђу соб но сплет ка ри ли и из бе га ва ли 
од го вор ност , под ути ца јем ин те ре са чар ши је, извше на је анек си ја  и је ди но је 
Ко чи ће ва по ли тич ка и књи жев на де лат ност од је ки ва ла као крик чи та вог по ро
бље ног на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни. Ка да је схва тио, по сле до но ше ња уста ва 
и фор ми ра ња Са бо ра, да ви ше ни је би ла мо гу ћа ње го ва са рад ња са оста лим срп
ским гру па ма, због њи хо вог не пре стал ног ма не ври са ња и не до след но сти,  Ко
чић од лу чу је, у ин те ре су на род не од бра не, да се одво ји од свих и да кре не соп
стве ним пу тем. Ње го ве сна жне ре чи, од луч не, брит ке и отво ре не, од је ки ва ле су 
све вре ме ње го ве пар ла мен тар не ак тив но сти, све док ни је до жи вео по чет ком 
1913. лич ну тра ге ди ју и слом.

Ње го ви пар ла мен тар ни го во ри, кри ти ка не ра ци о нал но из гра ђе ног би ро крат
ског апа ра та, ко ји је по стао окрут но без об зи ран пре ма на ро ду, ње го ва до след
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ност у од бра ни на род них ин те ре са, на ро чи то ин те ре са се ља ка и рад ни ка, ње го
во за ла га ње за осло ба ђа ње кме то ва, за бо ље рад не усло ве за по сле них, со ци јал на 
за шти та нај си ро ма шни јих, ње го ви го во ри о ску по ћи жи вот них на мир ни ца, о 
аграр ним пи та њи ма, бор ба про тив екс пло та то ра на ро да, без об зи ра на на ци о
нал ну,вер ску или по ли тич ку при пад ност, бор ба про тив бо га та ша, хо но ра ци ја и 
по сед ни ка, ње го ва те жња за по што ва ње де мо крат ских прин ци па и де мо крат ске 
во ље на ро да, ње го ва отво ре на по др шка срп ском на ро ду у бор би за осло ба ђа ње 
Бал ка на и ње гов по ли тич ки и књи жев ни рад на уз ди за њу и осло ба ђа њу срп ске 
на ци је из роп ства, све је то до при не ло да Пе тар Ко чић по ста не у на ро ду сим бол 
от по ра оку па ци ји и све тли при мер ан га жо ва ног срп ског ин те лек ту ал ца, ко ји је 
знао шта му је би ла све та ду жност да ра ди у на ци о нал ном ин те ре су, ста вља ју ћи 
на ци о нал ни ин те рес из над свог, лич ног ин те ре са и жр тву ју ћи се бе за ин те ре се 
осло ба ђа ња сво је по ро бље не на ци је.

У јед ном од нај бо љих Ко чи ће вих крат ких по ле ми ка БО ШЊА КЛУК, пи сац се 
оштро об ру шио на се бич ни и уски бошњаклук, са свом сво јом од врат ном на ци
о нал ном без бој но шћу и фе у дал ном по жу дом за са би ра ње ма те ри јал них до ба ра, 
ра зних по ло жа ја, ча сти и ти ту ла, где се не ви ди ни јед на је ди на цр та љу ба ви 
пре ма сво јој отаџ би ни и на ро ду из ко га је по ни као, пот пу но од су ство сва ке уз
ви ше но сти, то фе у дал но ро до љу бље бо сан ско не пре ла зи гра ни це по се да, ко је 
су озна че не у та пи ја ма, слу жи ли су бо сан ски фе у дал ци по кор но свим оку па
то ри ма, по слу шно и смер но, по шту ју ћи сва ко га оку па то ра ко ји им јам чио или 
омо гу ћа вао да про ши ре сво је по се де, та ко да је тај мен та ли тет те ари сто кра ти је 
бо сан ске остао увек исти, не спо со бан је да се узиг не до ви ших ци ље ва људ ског 
жи во та, јер се код ње га све вр ти око по се да и те фе ри ча. Ко чић кри ти ку је тај бо
шњаклукда ни ка да ни шта ни је ство рио, ни у кул тур ном ни ти у по ли тич ком 
жи во ту, да је лењ, тром у ду ши, ство рен да је ди но жи ви од ту ђе му ке, да жи ви 
од из да је отаџ би не и ме њао је нај ин тим ни ја уве ре ња са мо да би за др жао сво је 
по се де, сво је при ви ле ги је и свој рас ко шан жи вот. При мив ши ислам, при мио је 
са не ве ро ват ном ла ко ћом у се бе не што та ко ту ђе, та ко да ле ко, та ко азиј ско и не
свој стве но сло вен ској ду ши и бо гу мил ским по и ма њи ма, ко је су до та да твр до
гла во ис по ве да ли. По сле осва ја ња бо сан ске др жа ве од стра не оку па то ра Ту ра ка, 
бо сан ски фе у дал ци су из да ли сво ју др жа ву, при ми ли ислам, ме сто по ве ља узе ли 
бе ра те и ста ли у слу жбу сул та на, а ка да је Тур ска по че ла да про па да, из би ја из 
фе у дал ног бо шња клу ка рас по ја са ност и раз у зда ност до крај њих гра ни ца људ
ске сви ре по сти. Њи хов от пор про тив ре фор ми ни је ни шта дру го не го бор ба 
јед ног пра зно гла вог еле мен та не ра да и не ре да, ко ји се ди гао про тив свих за ко
ни тих оба ве за пре ма дру штву и др жа ви, ко ји је зи нуо да узме све и да, за уз врат, 
ни ко ме ни шта не пру жи.

На по чет ку 1913.го ди не ја ви ли су се код Пе тра Ко чи ћа пр ви симп то ми про
гре сив не па ра ли зе, ко ја се по сте пе но раз ви ја ла, бо лест је би ла не из ле чи ва, али 
је и ње го ва бо лест и ле че ње би ло сум њи во вла сти ма и они су га сву да пра ти ли, 
па је по чет ком 1914.го ди не у Зе му ну, пре ла зе ћи у Бе о град, ви део на ста ни ци 
ау стриј ске офи ци ре и бе сно им до вик нуо: „ До кле ће те ви ви ше да че па те ову 
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срп ску зе мљу?“. Офи ци ри су по те гли са бље, али је не ка ко из бег нут озби љан ин
ци дент.

Бо ле сни Ко чић је сме штен на Ду шев ну бол ни ци у Бе о гра ду и до че кан је у 
Ср би ји са ве ли ком пред у сре тљи во шћу и рет ком па жњом, сла ви ли су га и као 
ве ли ког срп ског књи жев ни ка и ве ли ког на род ног бор ца.

Умро је у то ру 27.ав гу ста 1916.го ди не у оку пи ра ном Бе о гра ду.
Би ла је то тра гич но за тва ра ње про клет ства кру га оку па ци је. Ро ђен је у си

ро ма штву и оку па ци ји, умро је ду шев но по ре ме ћен у оку па ци ји све те срп ске 
зе мље, ко јој се без мер но ди вио и ко ју је во лио свом сна гом свог хра брог и пр
ко сног жи во та.

Пе тар Ко чић је сим бол от по ра оку па ци ји и ти ра ни ји. На у чи ли смо из ње го
вог жи во та да си ро ма штво и бе да не мо гу да бу ду пре пре ка за пре да ни и по све
ће ни умет нич ки и дру штве ни рад. На у чи ли смо да чо век мо же би ти за до во љан, 
ма да је гла дан и си ро ма шан, са мо ако је сло бо дан и са мо ста лан. Ако сам упра
вља  сво јим жи во том. Ако по шту је са мо оне ко ји по ште но ми сле и по ште но ра
де за дру штве ну за јед ни цу. Ако се бо ри за прин ци пе и на че ла. Пе тар Ко чић нам 
је по ка зао ка кав тре ба да бу де на род ни три бун. То не мо же да бу де сва ко, не го 
са мо они иза бра ни, ко ји мо гу да но се упа ље не ба кље сло бо де.

Про ме теј са Зми ја ња је по ста вио сви ма на ма уз ви ше не ци ље ве и нор ме по
на ша ња.

Не мо же мо сви да се усп не мо до ње го ве стра дал нич ке ве ли чи не. Не мо же мо 
сви да но си мо ње го ву жр тву.

Мо же мо са мо да га сле ди мо и да упа ље ну ва тру раз бук та ва мо.

Бе о град, 14.10.2016.
 

БРАНКОДРАГАШ
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Проф. др Мир ја на Сто ји са вље вић

СР БИ И Ву КО ВА РЕ фОР МА*

Злојемучноданашњеподнети
злонасбившепечеупамети.

Са во Мр каљ

ТО ТАЛ НИ РАТ ПРО ТИВ СР БА ПОТ ПО МО ГУТ
АН ТИ СРП СКОМ ФИ ЛО ЛО ШКОМ ЕЛИ ТОМ

1. Гдје сви ла жу ни ко не ла же. У та квом сви је ту жи ви мо,  у ко ме се про во ди 
си стем ско одва ја ње од свих пре дач ких уче ња и ре ли ги о зних вје ро ва ња, на ро чи
то код пра во слав них сло вен ских на ро да про тив ко јих је За пад по вео то тал ни 
рат узев ши пра во сла вље за ме ту. По њи хо вим про јек ци ја ма тај рат ци ви ли за ци
ја окон ча ће се Ан ти хри сто вом ми си јом, у ко јој ће онај ко ји ими ти ра пра вог Ме
си ју, Го спо да Бо га на ше га, Ису са Хри ста и ње гов Дру ги до ла зак, би ти усто ли чен 
у Је ру са ли му као ово зе маљ ски вла дар сви је та.

У то ме ра ту на ро чи ти по стра да ше Ср би. Одав но од вик ну ти да раз ми шља ју 
сво јом гла вом, до шли су до ста ди ја да `не зна ју ни ко су, ни ода кле су, ни ку да 
ће док им не ко из Евро пе то не каже` (Св. вла ди ка Ни ко лај)! Тај „не ко” одав но 
нам је узур пи рао пра во на сво је ду хов не свет ње, ко је смо раз ми је ни ли са за пад
ном „бра ћом“ по је зи ку за звек та ве ри је чи пу не хи ње не до бро хот но сти ко јим 
оди ше Беч ки књи жев ни до го вор, схва тив ши убр зо ка ко смо грд но по кра де ни. 
Беч ке ла жи по пут оне о „на уч ној и ме то до ло шкој но ви ни о три кон фе си о нал не 
за јед ни це у окви ру истог, срп ског на ро да” те о тзв. „срп ској” ла ти ни ци, на ко
је смо свје сно при ста ли, тје ра ле су нас, пре ма ри је чи ма не у мр лог Ми ло ша С. 
Ми ло је ви ћа, те „зви је зде не крет ни це“ на срп ском фи ло ло шком и исто ри о граф
ском не бу, да `своје соп стве но др жи мо за ту ђе, а ово дру го за сво је соп стве но 

* Текст је упри ли чен на ску пу у Но вом Са ду у Ма ти ци срп ској, 15. но вем бра 2016. по во дом до
де ле „Злат не књи ге“ ака де ми ку Пре дра гу Пи пе ру во де ћем срп ском сла ви сти.
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и једино`. Оно га Ми ло је ви ћа, уте ме љи ва ча срп ске ау тох то нич ке шко ле,  за ко га 
се при ча ло да је због ње га био уби јен књаз Ми хај ло, са мо за то што је је хтио да 
га по ста ви1 за ми ни стра про све те, а што Бе чу ни ка ко ни је од го ва ра ло; ве ли ког 
ро до љу ба чи је су пред смрт не ри је чи би ле: „Бра ни те ... Срб ство!“

2. Ка да је вје ра на ша у пи та њу ла ко ми сле но смо у пр вом су сре ту са за пад ном 
на у ком ко ја `јуриша на небо` (Св. Ју стин Ће лиј ски) из ни је ли нај ску по цје ни је 
што смо има ли, све то са вље на ше, и трам пи ли га са ка то ли ци ма за брат ство у 
је зи ку, а да за уз врат ни смо до би ли НИ ШТА, чак ни пра во да је зик ко ји им да
ру је мо да се њи ме слу же на зо ве мо срп ским! По том смо ски ну ли са зи да ико ну 
Све тог Са ве, и на ње но мје сто ста ви ли ау стро сла ви стич ког про свје ти те ља уни
ја ту са тур ским фе сом на гла ви.

На шим нај љу ћим не при ја те љи ма, пра вим пап ским кон ви ска до ри ма огре
злим у „рим скока то лич кој ла тин шти ни” (М. Бу ди мир) из ни је ли смо на до го ва
рач ки сто зла то у за мје ну за ко је ка кве звек та ве дран гу ли је, све ка ко би смо као 
про сви је ћен на род ушли у ту уче ну Евро пу, по ци је ну од ри ца ња од ста ро став не 
ћи ри ли це, о че му свје до чи ла ти нич ни ау то граф  на беч ком до ку мен ту. Ако би 
по ко ји фи ло лог из срп ско га ро да из ло же ног ис пи ра њу мо зга слу чај но про гле дао 
и као у бај ци Ца ре во но во ру хо, умје сто, до сто јан стве ног ца ра угле дао на ка зну 
го ло ти њу,био је при би јан на стуб сра ма и из оп шта ван из ака дем ске за јед ни це, 
по пут ве ли ког Ми ла на Бу ди ми ра.

На сре ћу, убр за но се при бли жа ва ври је ме у ко јем ће се окон ча ти то тал ни 
рат про тив Ср ба пот по мо гут ан ти срп ском фи ло ло шком ели том, а срп ски на род 
ви ше не ће би ти тре ти ран од го спо да ра ха о са као го ја ми стич ка ску пи на. То ври
је ме већ нај а вју ју по је ди ци спрем ни да по ру ше за пад не кул то ве у срп ској кул ту
ри и фи ло ло ги ји ко ји су бит но из ми је ни ли срп ско ет нич ко би ће, на ме та њем за 
кри те ри ју ма на ци о нал не са мо и ден ти фи ка ци је је зи ка, а не вје ре. У том по гле ду 
на ме ће се пи та ње о иде о ло шком ис хо ди шту тзв. Ву ко ве ср би сти ке ко ја ни ка да 
ни је би ла ау тох то на на ци о нал на ди сци пли на.

Је су ли нам то ср бо фоб ни Ау стро у ра ри  уте ме љи ли на ци о нал ну фи ло ло ги ју 
на ме та њем про па ганд ног ми та о Ву ку као го ро ста су, ка ко би смо пре ко но ћи за
бо ра ви ли на сло вен ске ау тох то ни ча ре ко ји су до ка зи ва ли да су Ср би уте ме љи
ва чи по ду нав ске ци ви ли за ци је? 

Кре а тор исто риј ског ми та о Ву ку би ја ше јо зе фи ни ста Јер неј Ко пи тар,  ко ји 
је обе ћа вао оно за шта је уна при јед знао да не ће из вр ши ти – уте ме љи ти срп ску 
фи ло ло ги ју на пол зу срп ском на ро ду. Ву ко ва ре фор ма, ври је ме је по ка за ло, по
ста вље на је би ла као те мељ за про во ђе ње дво вје ков не кон тро ле ума над Ср би ма, 
жр тва ма стра те ги ја бри са ња сје ћа ња пу тем обра зо ва ња. Де си ла се у пре лом ном 
исто риј ском мо мен ту ка да Ср би тек што су иза шли из тур ског роп ства, упа да ју 
у још го ре, ду хов но роп ство ср бо мр ских Хаб збур го ва ца ко ји су осми сли ли про
грам ка ко да Ср би са ми од се бе пад ну у роп ство за пад не цр кве.

1 Ко ли ка је био смет ња Ау стри јан ци ма овај не сва ки да шњи ум по свје до чу је ул ти ма тум ко ји 
је упу ћен по сли је Бер лин ског кон гре са Ср би ји да ће јој об ја ви ти рат не за бра ни ли уче ње срп ске 
ау тох то нич ке исто риј ске шко ле на сво јој те ри то ри ји.

Проф.дрМИРјАНАСтОјИСАВљЕВИЋ
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Од та да, ум све то са ва ца то ли ко је био ми то ло ги зо ван  овом на ру че ном те о
ри јом ко ја је тре ба ло да до ве де до трај ног гу бит ка су ве ре ни те та над срп ским је
зи ком и пи смом, књи жев но ћу, кул ту ром и тра ди ци јом, да ни смо уо ча ва ли ка ко 
нас је ла тин ски ум бес по врат но усмје рио на по гре шан пут, уз ки да ње свих ин те
гра тив них ве за са Ис то ком и ру ском јед но вјер ном бра ћом. Уз све то, ство ре на је 
од по ка то ли че них Ср ба вје штач ка хр ват ска на ци ја, вас пи та ва на да мр зи све оне 
ко ји ни су ка то ли ци 2, у пр вом ре ду „бра ћу по је зи ку”  Ср бе пра во слав це.  

1.
От кад се Ср би ја на Бер лин ском кон гре су уцје ном за рад кра ље ви не ко ја јој је 

при зна та од ре кла све га што чи ни ње но на ци о нал но би ће, и то без мо гућ но сти 
по га ђа ња, до би ли смо да умје сто брат ства у је зи ку ме ђу ју жно сло вен ским на ро
ди ма има мо ша ре ну ла жу иза ко је је ста јао тзв. „ка то лич ки фи ло ло шки про грам! 
Има ју ли Ср би на кон све га, у вре ме ну ко је до ла зи пред ста ве о то ме ка кав би 
био пра во слав ни фи ло ло шки про грам или, про сто ка за но, срп ски фи ло ло шки 
про грам?

Да би се о ње му ишта зна ло мо ра се у, нај ма њу ру ку, би ти укри је пљен у пра
во слав ној вје ри, јер Ср би и Сло ве ни, по ка зи ва њу Св. вла ди ке Ни ко ла ја, не ма ју 
ни ка квог сми сла жи во та ни ти ка кву ми си ју на све ту без пра во сла вља.

Ко ли ко су да на шњи ср би сти опра во сла вље ни? По оно ме ка ко су бје жа ли од 
пра во слав не са мо сви је сти у ву ков ско нат кон фе си о нал но срп ство, по на ша ли су 
се као пра ви сек та ши ко ји умје сто све то сав ског на ци о на ли зма под ме ћу  као 
ку ка вич јег ја је та ву ков ски је зич ки на ци о на ли зам са ње го вим пре по зна тљи вим 
па пи стич копро те стант ском фло ску лом о Ср би ма сва три вје ро за ко на. При то
ме су умје сто Све тог Са ве пу тем ко јег је Ср би ма об ја вље но уче ње жи во га Бо га 
Ису са Хри ста, под ме та ли по за па да че ног Ву ка, де кла ри са ног вјер ског гр ко ка то
ли ка као идо ла; чи ја је во де ћа уло га у пре кр шта ва њу срп ског у хр ват ски је зик до 
да нас оста ла нај стро же чу ва на тај на, а ње гов до при нос пре ки да њу пра во слав
ног кон ти ну и те та срп ске кул ту ре нај пре ћут ки ва ни ји по да так у на шој но ви јој 
кул тур ној исто ри ји.

Исти на је ме ђу тим са мо јед на: Вук је био врх за вје ре про тив срп ске пра во
слав не кул ту ре иза ко је је ста ја ла ка то лич ка цр ква и ње на за штит ни ца у Евро пи, 
Хаб сбур шка мо нар хи ја. Ње го во по нов но ожи вља ва ње у да на шњи ци од стра не 
по ма га ча им пе ри је, на тофи ло ло га, у окол но сти ма ка да је пе та ко ло на сву да, а 
под пла штом на вод не бри ге за срп ски је зик и пи смо, ука зу је да се још јед ном на
сто ји ус по ста ви ти гло бал ни си стем кон тро ле над срп ском кул ту ром од стра не 
ан ло а ме рич ке нео ли бе рал не ели те ко ја Ср би ма и да ље на мје њу је лан це ду хов
ног роп ства.

2 И та ли јан ски исто ри чар Ри ве ли Алој зи ја Сте пин ца на зи ва „над би ску пом ге но ци да“, ко ји је 
лич но на сил но по кр шта вао жр тве, о че му го во ре мно ги свје до ци ко ји су би ли по кр ште ни.
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ПИ ПЕР – РО ДО НА ЧЕЛ НИК СРП СКОГ ФИ ЛО ЛО ШКОГ ПРО ГРА МА

1. „Да би смо исти ну успје шно од бра ни ли мо ра мо пр во по би је ди ти”, упо зо ра
ва нас ге о по ли ти чарАлек сан дар Ду гин. Уто ли ко би пр вен стве ни за да так срп
ског фи ло ло шког про гра ма ко ји је у по сљед ња два ви је ка био ви ше стру ко из дат, 
био у то ме да Ср би ко нач но пре ста ну да бу ду жр тве соп стве них за блу да те да 
се у пу ном сми слу те ри је чи вра ти ет нич ко име срп ском је зи ку. У окол но сти ма 
у ко ји ма се по сте пе но ми је ња укуп но гло бал но ста ње ко је ви ше не во ди ка уни
по лар но сти, узро ко ва но ду хов ним вас кр сом брат ске Ру си је. 

У све му то ме до бра ви јест је што на у ка схва та да је до шло ври је ме да се ре а
гу је, ло ша ви јест је што ма ло ко хо ће да на пра ви пр ви ко рак. На ра дост срп ству, 
онај ко ји је смје ло ис ко ра чио у про стор ду хов не сло бо де, осло бо ђен  роп ства 
ау стро сла ви зму, упра во је наш мно го по што ва ни ака де мик Пи пер, зо ро ви је сник 
срп ског фи ло ло ло шког про гра ма ко ји по чи ва на срп ском ста но ви шту. Ње гов 
при о ри тет је очу ва ње на ци о нал ног пи сма, не са мо тзв. Ву ко ве ћи ри ли це, не го и 
по зна ва ње цр кве но сло вен ске ћи ри ли це, као чу ва ра на шег на ци о нал ног иден ти
те та у ко јој је за би ље же но сје ћа ње пре да ка. Про фе сор Пи пер је је ди ни од срп
ских фи ло ло га ко ји је  имао ин те лек ту ал не сна ге и мо рал не од го вор но сти да 
срп ско ме на ро ду ка же спа со но сну ри јеч о на вод ном „усо вер ша ва њу је зи ка срп
ског на род ног“ пу тем Ву ко ве ре фор ме чи ја тај на док три на гла си:

„Је зич ка по ли ти ка ау стриј ског дво ра у од но су пре ма срп ском је зи ку у гра
ни ца ма Хаб сбур шке мо нар хи је би ла је оли че на у Де кре ту из 1779. го ди не пре ма 
ко јој се Ср би у Ау стро у гар ској сме ју шко ло ва ти са мо на свом на род ном је зи ку, 
„илир ском”, (а не на ру ско сло вен ском и сла ве но срп ском), и са мо на ла ти нич ком 
пи сму. Та од лу ка ни је про ве де на због ве ли ких срп ских про ти вље ња, али је и 
да нас, без ма ло два и по ве ка по сле ње ног до но ше ња, та да шња ау стро у гар ска је
зич ка по ли ти ка ско ро у пот пу но сти оства ре на. Ср би су та да про тив те на ред бе 
ли стом не го до ва ли. Да нас мно ги срп ски лин гви сти и љу ди од пе ра гла сно или 
по лу гла сно, с ма њим огра да ма, без огра да или пре ћут но та кво ста ње по др жа
ва ју, а ти ме при хва та ју и ре зул та те да ле ко се жно во ђе не хаб сбур шке је зич ке по
ли ти ке у од но су на Ср бе и њи хов је зич ки и кул тур ни иден ти тет.“3 Ова ко гла си 
кри тич ки став ака де ми ка Пи пе ра, из не сен у ње го вој зна ме ни тој књи зи сту ди ја 
и чла на ка Лингвистичкаславистика.

Исто вјет не ста во ве по но ви ће наш да на шњи сла вље ник и на на уч ном ску
пу о Ву ку Ка ра џи ћу, у ври је ме оби ље жа ва ња сто пе дест го ди на од смр ти Ву ка 
Ка ра џи ча (178718642014), ор га ни зо ва ном од стра не Срп ске ака де ми је на у ка и 
умјет но сти. У по здрав ној ри је чи као се кре тар Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти, 
скре ну ће па жњу на `очување и раз ви ја ње здра вог срп ског иден ти те та у ко ме 
по себ но ме сто има од нос пре ма срп ском језику` (П. Пи пер)4:

„Циљ је зич ке по ли ти ке ау стро у гар ског дво ра у од но су на Ср бе – и у XVI II 
ви је ку, а и ка сни је  био је, пре све га да Ср бе ко ли ко је мо гу ће ви ше, уда љи од 

3 П. Пи пер,Лингвистичкаславистика, 102.
4 П. Пи пер, Животјезика, 60.
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Пра во слав не цр кве, од јед но род не Ру си је, од кул тур не тра ди ци је и на њој за сно
ва ног иден ти те та, ти ме што ће се они при мра ти или при во ле ти, да пи шу са мо 
на про сто на род ном је зи ку (а не на род ном, у ши рем, до си те јев ском 5сми слу, ни 
сла ве но срп ском) и ла ти ни цом (што је учи ње но ука зом из 1779, и на дру ге на чи
не; уо ста лом, већ је Беч ки до го вор 1850. био на пи сан и пот пи сан ла ти ни цом, а 
срп ски је зик се у ње му и не по ми ње). Ко ли ко је до да нас тај циљ оства рен и ка
кве су ње не по сље ди це, сва ко мо же ла ко да про су ди. Ње но оства ри ва ње има ло 
је ши ру по ли тич ку по др шку и у вре ме иде о ло ги је ау стро сла ви зма, за тим – ју го
сло вен ства, па „брат стваје дин ства”, а и ка сни је.” 

(Вук Сте фа но вић Ка ра џић, 2015, XI II)

Про фе сор Пи пер при па да нај р је ђим пред став ни ци ма срп ске фи ло ло шке 
ели те спрем не да спе ре са се бе на ци о нал ну сра мо ту, и ко ја се не пла ши да из не се 
за бра ње ну исти ну о јав ним и тај ним ци ље ви ма Ву ко ве ре фор ме од ко је срп ски 
је зик ни је су ве рен, за то што му је на ср цу до бро бит ср би сти ке, али и ру си сти ке 
у окви ри ма сла ви сти ке, свје стан ду хов ног ра та ко ји се во ди про тив сло вен ског 
пра во сла вља, у окол но сти ма у ко јим су Ср би до спје ли до за стра шу ју ће ни ског 
ни воа је зич ке и ет нич ке са мо сви је сти ко ја по свје до чу је оп шту дез ин те гра ци ју 
на шег дру штва иза ко је, пре ма про фе со ро вим ри је чи ма, „ви ре не чи ји ро го ви и 
реп“.

 Чи ји су то ро го ви и реп?
 Не сум њи во, „Ве ли ког лут ка ра“ хаб сбур ги зма, сло вен ског ла тин за то ра Јер

не ја Ко пи та ра, ко ји је осми слио и спро вео је зич ку дез ин те гра ци ју Ср ба уз по
моћ сво га лут ка са др ве ном но гом и тур ским фе сом на гла ви. Пу тем ре фор ме 
Ву ку при пи са не омо гу ћио је да се `најважнија кул тур на те ко ви на срп ског на
ро да оту ђу је, при сва ја или обез вр је ђу је, за не ма ру је или про па да, је зик се по ти
ску је, а ћи рил ско пи смо по сте пе но гу би“, што је све ис так ну то у Ме мо ран ду му 
СА НУ.6

Пи пе ров ски ка за но, Ву ко ва ре фор ма ожи вје ла је `злодуха на ци о нал ног са
мо по ри ца ња као до бров љне про мје не вла сти тог идентит ета`, ко ји има сво ју 
стра шнупа ра лел ну исто ри ја, сво је да ту ме, сво је зло чин це и сво је ју на ке, или 
при је, ан ти ју на ке.  Сто га је пр ви ко рак ка озби ље њу срп ског фи ло ло шког про
гра ма, у окол но сти ма `готово пот пу ног од су ства зва нич не је зич ке политике` те 
`растуће иде о ло ги зо ва но сти је зи ка и све ве ћег за хтје ва за по ли тич ком корект
но шћу` (П. Пи пер) у то ме да ко нач но спо зна мо „тај ну бе за ко ња” ко ја се у српскј 
кул ту ри и тра ди ци ји про во ди ла под име ном Ву ко ве ре фор ме. Њу је  при је че ти
ри го ди не, 2012. Ср би ма об зна нио рас ка ја ни Пре драг Дра гић Ки јук, ина че ву ко
бра ни тељ, у сво јој пост хум ној књи зи „Хри шћан ство без Хри ста“.

Ра ди се о до ку мен ту од не про цје њи ве ва жно сти у ко ме су пре не се не ри је чи 
је ре со у чи те ља Ко пи та ра, на пи са не два дест и три го ди не при је Беч ког књи жев
ног до го во ра, 1827. го ди не, из ко јих је ви дљи во да је Вук био са мо ку ка ви чи је 

5 Вук Сте фа но вић Ка ра џић, СА НУ, Бе град, 2015, VI II.
6 
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ја је Бе ча у про гра му рас пар ча ва ња, ка то ли зо ва ња и хр ва ти зо ва ња све га што је 
срп ско. У до ку мен ту се ис ти че:

„Срп ска пра во слав на цр ква чу ва њем ста рог је зи ка Све тог Са ве же ли са чу ва
ти и је зич ку раз ли ку из ме ђу ри мо ка то лич ких и пра во слав них Ју жних Сло ве на, 
те би сто га, ви ше не го икад, Беч мо рао по др жа ти ре фор му Ву ка Ка ра џи ћа, јер се 
њо ме та раз ли ка по ни шта ва, а глав на пре пре ка за пре во ђе ње Ср ба у ри мо ка то
ли чан ство би ће за у век укло ње на. Овим ће нам Бе о град, вре ме ном, сам од се бе 
па сти у ру ке.“7

3. Ко год од срп ског ро да чу је ове ре че ни це мо же са мо да се по ме не би блиј
ске исти не дани шта ни је скри ве но да се не ће от кри ти, ни ти тај но што се не ће 
до зна ти. Уи сти ну, ђа вол ски је ус тра ја ва ти у по гре шциод ко је је је ди ни `спас у 
по ка ја њу и ствар ном по врат ку ве ри прадедовској`.

Као син цр кве про фе сор Пи пер је до ка зао да те жи „цар ству ду хов не сло бо де“ 
(стр.188) те да је зич ком на ци о на ли зму прет по ста вља пра во слав ни на ци о на ли
зам „нај ве ће лич но сти у укуп ној срп ској исто ри ји“ (П. Пи пер), ко ме Ср би и да
нас пје ва ју:СветиСавоплачешсависине,СрбинтебемијењазаЛатине! 

Ка та стро фал но ста ње у срп ској кул ту ри у ко јој `наша ин те ли ген ци ја бо лу је 
од не вјер ја, а на род од су је вјер ја, пре ма ка зи ва њуСве тог Иг ња ти ја Бр јан ча ни
но ва, сто га зах ти је ва „нео п ход ност да се вред но ва њу по је ди них аспе ка та де ла 
Ву ка Ка ра џи ћа при сту па из ван за да тих иде о ло шких ма три ца. Уо ста лом, је дан 
од глав них ци ље ва исто ри о гра фи је као на у ке је сте да се про це си и до га ђа ји из 
на уч не про шло сти по но во и објек тив но раз мо тре у све тлу но вих те о риј ских и 
ем пи риј ских са зна ња“. На ово је ука зи вао вјеч но буд ни ака де мик Пи пер, у сво јој 
слав ној по здрав ној ри је чи за ме ђу на род ни на уч ни скуп ор га ни зо ван по во дом 
сто пе де сто го ди шњи це од Ву ко ве смр ти у СА НУу 2014. го ди не.

Не ка ко у исто ври је ме лич но сам се обра ти ла срп ској јав но сти пу тем апе
ла пред ла жу ћи ор га ни то ва ње БЕ О ГРАД СКОГ КЊИ ЖЕВ НОГ ДО ГО ВО РА, а за 
спас срп ског је зи ка и пи сма као и срп ске књи жев но сти од да љег хр ва ће ња, бо
сан че ња и цр но гор че ња,  по ста рим на пут ци ма ср бо мр ског хаб сбур ги зма.

При је длог тек ста до го во ра гла сио је:
„Бе о град ски књи жев ни до го вор пан дан је Беч ком и Но во сад ском  књи жев

ном до го во ру ко јим је Ср би ма на пре ва ру био отет су ве ре ни тет над срп ском 
књи жев но шћу, срп ским је зи ком и срп ским пи смом. Сва ки на род па и на род 
срп ски тре ба јед ну књи жев ност да има и је дан је зик да има и јед но пи смо да 
има. Гле да ју ћи ка ко нам је књи жев ност рас ко ма да на на срп ску, хр ват ску, цр но
гор ску и бо шњач ку и још раз ди је ље на по азбу ци и пра во пи су,  од луч ни смо да 
све учи ни мо  ка ко би се Ср би ко нач но у књи жев но сти сло жи ли и ује ди ни ли, а 

7  П. Д. Ки јук, ХришћанствобезХриста, Ра шка шко ла, Бе о град, 2011, 379. Упр кос ово ме не
дво сми сле мом ци та ту, ака де мик Ми ро слав Пан тић из ја вљу је да је Јер неј Ко пи тар „Ву ку и на шој 
кул ту ри уоп ште учи нио нај ве ће услу ге“. „Би ли би смо не за хвал ни кад би смо ве ли ки и не са гле див 
до при нос Јер не ја Ко пи та ра на шој кул ту ри та ко ту ма чи ли, а да не ис так не мо ње го ве за слу ге“, ре
зу лу тан је у сво ме от пад ни штву од исти не овај Ко пи та рев бра ни лац из ре до ва СА НУ!
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ује ди ни ће се у књи жев но сти као и сви дру ги европ ски на ро ди  пу тем је зи ка срп
ског, јед ног пи сма, срп ске ћи ри ли це 8 и је дин стве ног пра во пи са.“

Је ди ни ко ји је пре по знао овај глас ва пи ју ћег у пу сти њи био је упра во ро до
на чел ник срп ског фи ло ло шког про гра ма, ака де мик Пре драг Пи пер, ко ји је имао 
очи да ви ди и уши да чу је гдје је лаж, а гдје је исти на; спре ман да без уз ми ца ња 
до ка же на шу исти ну ко ли ко год се суд на ла зио у ру ка ма су прот не стра не.

8 Ка ко дру га чи је оја ча ти дух ин те грал ног срп ства ко је за го ва ра ју но ви ср би сти ко је та ко нео
до љи во под сје ћа на ју го сло вен ство већ за го ва ра њем дво а збуч ја ко је ди рект но во ди у до ки да ње 
ћи ри ли це, оне исте ко ју је 19129. `размишљао и предлагао` да уки не и краљ Алек сан дар ка ко би 
та ко по ја чао дух ју го сло вен ства. То ли ко о овом тра гич ном срп ском кра љу из ма сон ске ди на сти је 
Ка ра ђор ђе вић.
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Добрица Ерић

ЛуТАМ И ПЕВАМ

Лутам по Србији као и некад
Од села до села, од града до града
По Србији наших потамнелих нада
Потуђених чобана и слуђених стада
Лутам и певам, тужан к*о никада.

Градови прождиру градине и њиве
Воћњаке и винограде – своја жива плућа
По пустим селима још цветају шљиве
И јабуке око глувонемих кућа.

Суше се храстови столетњаци, суше
Брестови, кајсије, дуње, оскоруше
А купина, глог и разно растиње без душе
Штркља око старих кућа што се руше.

Кад год се нека стара кућа сруши
У заборављено име и презиме
Она се сруши и у мојој души
Где су све краћа лета, а дуже зиме.

Пресушују извори, стублине, бунари
Гавран дрежди на плугу, а сова на сачу
И кад мраз стеже и кад сунце жари
Иста је студен у песми и плачу.

Нигде да видиш млађег женског створа
Од педесет лета, сем гошће понеке
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Ни да чујеш бистри жубор разговора
Па чак ни жубор загађене реке.

Бели момци прежају црне удовице
Запарложена им поља невесела
Онемеле школе к*о мртве кошнице
Зарђало и небо изнад пустог села.

Старице належу квочке у колевке
Жуте као јесење дуње код пушнице
Само гробља живну уз неме лелеке
На летње и на зимске Задушнице.

Ил када нека грешна стара душа прне
Из воштаног костура у плаво безмерје
Па се цела безубе околина згрне
Да ждере до у тамно предвечерје.

А старци што личе на тужне монахе
Беру кукуруз, јабуке и грожђе
И млате презреле шљиве и орахе
Ни у цркву више нема ко да дође.

Расрбљени синови черече и крчме
Прапостојбину – кости и знамења
Својих предака, амајлије српске
Нашим душманима и то у бесцење.

А обезбожене кћери, веренице
Змијског цара што их мази издалека
Бљују по матери својој, бесцветнице
Змијски отров место материнског млека.

На сваком кораку бљешти латиница
Mini market, Gril, Frans, Casino, Sinema
Тек понегде стидно светли ћирилица
Пекара, Суд, Печењара, Погребна опрема.

Покрштавају нам и језик разбраћа
А ми се поново братимимо с њима
Безглави ко пчеле без матице и саћа
Певамо и свађамо се туђим језицима.

ДОБРИЦАЕРИЋ
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Браниоце Свете Земље и Ордења
Нови власници коцкарница власти
Дају џелатима, а краљеве подземља
Дочекују и испраћају уз царске почасти.

Сваког дана свету показују мртве
Које стижу српска Суза и освета
Јаме безбројнице где су српске жртве
Крију и од Срба и од целог света.

Моја земља личи на пијану лађу
Усред мртвог мора у које и тоне
Само нам још крчме светле у безнађу
Што веје ко црни снег из васионе.

Лутам по Србији, посребрена чела
Од града до града, од села до села
Са златокругом лептира и пчела
И обућом пуном праха и пепела.

Градови расту, села урастају
Све ређи су они димњаци што пуше
Стока не риче, ничији пси лају
По пустим воћњацима, а куће се руше.

Кад год се нека стара кућа сруши 
У гроб домаћина, у оца без сина
Она се сруши и у мојој души
Која је већ пуна таквих рушевина.

Дању, жедно сунце, луталица стара
По руинама сеоским тумара
А ноћ млад месец, с дивљим кучићима
Завија ко мршав пас над кућиштима

Па се над Србијом, на коју из тмине
Гракћу црне белосветске тичурине
И над језером библијске тишине
Разлеже васељенски лавеж месечине.
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НА УЧ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ИН СТИ ТУ ТА ЗА МЕ ЂУ НА
РОД НУ ПО ЛИ ТИ КУ И ПРИ ВРЕ ДУ БЕ О ГРАД „ОЧУ ВА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА КУЛ
ТУР НОИСТО РИЈ СКОГ НА СЛЕ ЂА СР БИ ЈЕ У ИНО СТРАН СТВУ“ 23. 09. 2016. 
ГО ДИ НЕ ОДР ЖА НА ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ  ГО РАН КИ КО ВИЋ, ИСТО РИ ЧАР, 
ПРЕД СЈЕД НИК СО БЕ РА НЕ ГО ВО РИО ЈЕ НА ТЕ МУ:

„СР БИ у ЦР НОЈ ГО РИ КРОЗ ВЈЕ КО ВЕ“

По што ва ни уче сни ци кон фе рен ци је!

Го во ри ти о на ци о нал ном иден ти те ту Цр но го ра ца да нас ни је за хвал но али 
је нео п ход но по треб но. Не због то га што се о исто ри ји Цр не Го ре ма ло зна, већ 
за то што, док ана ли зи ра мо ово пи та ње, има мо дви је ал тер на ти ве. Пр ва је гово
ритиистину. Дру га је без ум но и без раз ми шља ња при хва ти ти дог му вла да ју ћег 
ре жи ма у Цр ној Го ри да нас и њи хо во фал сиф ко ва ње исто ри је. Ми ће мо ов дје 
ипак го во ри ти исти ну, јер циљ сту ди је је сте – исто риј ском исти ном про тив фал
си фи ка ти, па је за то по треб но об ја сни ти и де фи ни са ти исти ну, а по би ти фал си
фи ка те ар гу мен ти ма.

Цр на Го ра је у сво јој исто ри ји до жи вља ва на и на зи ва на „срп ском Спа р том“, 
„Пи је мон том срп ског на ро да и срп ске кру не“, „дра гим ка ме њем“, „бук ти њом 
срп ске сло бо де“ (...) Та ко су је сли ка ли нај ум ни ји и нај ви ђе ни ји Ср би, по пут 
Ла зе Ла за ре ви ћа, Алек се Шан ти ћа, Си ма Ма та ву ља, Бран ка Ра ди че ви ћа и дру
гих. Та и та ква Цр на Го ра, земљаСветогаПетраЦетињскогиСветогаВасилија
Острошког,земљачојстваијунаштва,храбростиипоштења, да нас у нај ве ћој 
мје ри жи ви са мо у сје ћа њи ма, књи га ма и при ча ма. Та ква Цр на Го ра, достојан
ственаидостојнапоштовања,часнаипоштена је пре ста ла да по сто ји на кон 
до ла ска ко му ни стич ког ре жи ма на власт 1945. го ди не. Та да до ла зи до по кре та ња 
тзв. Цр но гор ског пи та ња, а но ва на ци ја је ро ђе на 01.05.1945. на кон об ја вљи ва ња 
тек ста „О Цр но гор ском на ци о нал ном пи та њу“ у ли сту Бор ба, ау то ра књи жев
ни ка и по ли ти ча ра Ми ло ва на Ђи ла са.

Тим чи ном су ко му ни сти са мо на ста ви ли оно што су за по че ле цр ногор ске 
уста ше Се ку ла Др ље вић и Са вић Мар ко вић Ште ди мли ја. Од та да до да на шњег 
да на, у кон ти ну и те ту, у Цр ној Го ри тра је ак ци ја уби ја ња ду ше и на ци о нал не 
сви је сти Цр но го ра ца. Та да су то ра ди ли ко му ни сти, а да нас њи хо ви иде о ло шки 
сљед бе ни ци, ко ји се, до ду ше, је су пре о бу кли у но ва одије ла и за ми је ни ли па
ро ле, али је су шти на оста ла иста. А су шти на се са сто ји у расрбљивању,ствара
њулажненације,брисањуколективногпамћењаисвијести. На чин ра да је остао 
исти. Ра зо ри ти на род у мо рал ном, ду хов ном и на ци о нал ном сми слу, иза зи ва ју
ћи рас ко ле и по дје ле у ста нов ни штву, спро во ди ти ате и за ци ју и амо ра ли за ци ју. 
Ка ко је ме ђу ва жним ак ци ја ма на кон Дру гог свет ског ра та, но во на ста ли ре жим 
пр во кре нуо у уништавањеСрпскеправославнецркве, као чу ва ра на ци о нал не 
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сви је сти, та ко се и да нас у њи хо вој бор би нај ви ше на па да Цр ква. Јер циљ је ја
сан – пр во уни шти ти на род у ду хов ном сми слу. А од ду хов ног до би о ло шког 
уби ства ни је ве ли ки раз мак.

Ср би су у Цр ној Го ри, умје сто да су др жа во твор ни на род, у јав ном дис кур су 
(или бо ље ре ћи сер ви су пар ти ја на вла сти) че сто су про гла ша ва ни као под стре
ка чи ви ше де це ниј ског раз до ра, про по вјед ни ци при ми ти ви зма и ве ли ко срп ске 
ми ли тан те по ли ти ке у Цр ној Го ри. И све то за рад је ди ног нео ду стај ног за дат ка 
– ко нач ног ство ра ња но ве, црногорскенације, ко ја не ма баш ни чег за јед нич ког са 
срп ством. Та кво фал си фи ко ва ње исто ри је на у ке, на рав но, од ба цу је, али при хва
та вла да ју ћа ели та у Цр ној Го ри, ко ја те ла жне исто риј ске по дат ке про мо ви ше 
кроз раз не псе у до ре ли гиј ске, па ра кул тур не и ква зи на уч не ор га ни за ци је. Та кве 
ор га ни за ци је, као што су НВО Црногорскаправославнацрква, Дукљанскаакаде
мијанаукаиумјетности, Матицацрногорска (...) за пра во су са мо ра зни услу
жни сер ви си за раз ли чи те по тре бе до ми нант ног ре жи ма.

Та са мо про гла ше на ин те лек ту ал на ели та Цр не Го ре, ти ис цје љи те ли на вод ног 
„исто риј ског сље пи ла“, на ста вља ју да ње гу ју „по ви је сни“ ко ри јен Цр не Го ре. Иа ко 
су ти љу ди чу ва ри ду кљан ске ча сти и обра за, у том пр ља вом по слу не би ра ју сред
ства и не пре за ју чак ни од ис пи ра ња мо зга нај мла ђи ма. Још од ма лих но гу дје ца 
се у шко ла ма уче да не го во ре срп ским, већ ма терњи м је зи ком, од ско ра на зва ним 
црногорскимјезиком, док се да ље то ком шко ло ва ња, на ро чи то из пред ме та исто
ри је, по ла ко на дах њу ју домољубивоммржњомпреманационалнонеосвијештеним
дједовима.

Та кво фал си фи ко ва ње на ци о нал ног иден ти те та и ка са пље ње исто ри је за и ста 
не по зна је гра ни це. То до ка зу је и не дав но от кри ће цр но гор ског је зи ка, што је 
бор ци ма про тив „геноцидногСветосавља“ да ло још ве ћи по лет и сна гу. Ме ђу
тим, без об зи ра на њи хо ву сна гу, фи нан сиј ску или по ли тич ку моћ ко ју тре нут но 
има ју, оно што они не ма ју су исти ни ти ар гу мен ти. Чи ње ни це ра де про тив њих.

ГОРАНКИКОВИЋ
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Оно што њи ма сме та је сте чи ње ни ца да су се на Оп ште цр но гор ском збо ру 
1742. го ди не, на ко ме су при су ство ва ли сви пу но љет ни Цр но гор ци, на пи са ли 
пи смо ру ској ца ри ци у ко ме се пре ста вља ју као „синовиЦрквеИсточне, који
живенасрпскимземљама–ЦрнојГори,ПриморјуиСкендерији“. Они за тва ра ју 
очи пред по дат ком да се Вла ди ка Да ни ло Пе тро вић пот пи си вао као „Владика
цетињски,војеводичсрпскојземљи“.

Ла жни на уч ни ци ко ји твр де да је срп ство Цр но гор ци ма на мет ну то од стра
не Ср би је, не зна ју или не же ле да зна ју да је пр ви срп ски на ци о нал ни про грам 
на стао упра во на Це ти њу, а на пи сао га је Све ти Пе тар Це тињ ски, ко ји се по зи ва 
на фор ми ра ње Сла ве носрп ског цар ства, ко је би укљу чи ва ло Цр ну Го ру, Бр да, 
Хер це го ви ну, дје ло ве Дал ма ци је и Бо сне, а ко ји би се на кон ко нач ног осло бо
ђе ња Ср би је ује ди ни ло у јед ну срп ску др жа ву. Тај исти влади ка пред бор бе на 
Мар ти ни ћи ма и Кру си ма го во ри да у „намасрпскосрцекуцаисрпскакрвте
че“, а Цр но гор це на зи ва „српскимвитезовимакојинисувичнисвојупостојбину
остављати“.

СРП СТВО у ЦР НОЈ ГО РИ

У увод ном сло ву уз збир ку до ку ме на та „Срп ство у Цр ној Го ри“ ау то ра Пре
дра га Ву ки ћа, про фе со ра исто ри је са Це ти ња, ка же се: „Срп ство је по при ро ди 
ства ри ду хов ни из вор и исто риј ска уто ка па три јар хал не Цр не Го ре. И то оне 
Цр не Го ре ко је одав но ви ше не ма. Ко ја жи ви у на шим успо ме на ма, пре да њи
ма, еп ским пје сма ма и ар хив ским спи си ма. Срп ство ни је мит ни ти за блу да ста
рих Цр но го ра ца. Ни је ни скуп пред ра су да на ших пре да ка ни ти ми то ман ски на
чин раз ми шља ња и ра су ђи ва ња на ших пра о та ца. У срп ској на ци о нал ној ми сли 
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уткан је су штин ски ду хов ни сми сао свих осло бо ди лач ких ра то ва ко је је ста ра 
Цр на Го ра са ви ше или ма ње успје ха ис трај но во ди ла све до га ше ња сво је др
жав но сти 1918. го ди не. Сми сао сло бо дар ског ду ха ко ји је кра сио и на па јао ста ре 
Цр но гор це ни је био са мо ис пу њен на сто ја њем од бра не соп стве не сло бо де и на
ци о нал не не за ви сно сти већ је био про жет мно го ши рим и од го вор ни јим на ци
о нал ним за вје том: за вје том за осло бо ђе њем и ује ди ње њем све ко ли ког Срп ства 
у је дин стве ну срп ску на ци о нал ну др жа ву. Тај уз ви ше ни и ко нач ни циљ, крун ска 
ме та свих ње них рат них на по ра, Цр на Го ра ни је мо гла оства ри ти због скром них 
људ ских и ма те ри јал них ка па ци те та. Али за тај су штин ски за вјет пре да ка ра
ђа ло се, бо ри ло, уми ра ло и ис тра ја ва ло на бој ним по љи ма сла ве и рас пе ћа. На 
стра ти шти ма Кру са, Гра хов ца, Вуч јег До ла, Фун ди не, Ска дра, Бре гал ни це, Гла
син ца и Мој ков ца. У име тог за вјет ног ци ља ге не ра ци ја, Ње гош и краљ Ни ко ла 
на пи са ли су сво ја нај бо ља ли те рар на дје ла и по све ти ли их сво ме ро ду. Упра во 
за то је иде ал ује ди ње ног Срп ства не дје љив и нео дво јив од из вор ног Цр но гор
ства. Упра во за то је ака де мик Љу бо мир Та дић про ми шље но кон ста то вао да је 
„аутентичноЦрногорствоуствариаутентичноСрпство“. Без об зи ра на ње ну 
скром ну те ри то ри јал ну ве ли чи ну, уло га Цр не Го ре у об ли ко ва њу срп ске на ци о
нал не, цр кве не и кул тур нопро свјет не исто ри је је из у зе тан и не мјер љив. Не сра
змје ран ње ним ре ал ним мо ћи ма. Сто га је Св. вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић са 
пу ним оправ да њем ре као: „БезЦрнеГоре,Српствобибилокаотијелобезкости
ју“. Ода ју ћи искре но и за слу же но при зна ње хе ро ји ма Мој ко вач ке бит ке вла ди ка 
Ни ко лај је на са мо ње му свој ствен бла го на дах ну ти на чин ис ка зао нај кра ће, али 
и нај љеп ше при зна ње па лим ју на ци ма: „ДанијебилоБожићанаМојковцу,неби

МилоЂукановић,ТВПолитика,29.08.1990.
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билониВаскрсанаКајмакчалану“. Сво ју сла ву, углед и ме ђу на род но при зна ње 
Цр на Го ра је кр вљу сво јих му че ни ма сте кла упра во ис тра ја ва њем на крун ском 
на ци о нал ном иде а лу. На оном иде а лу ко ји ни до да нас ни је оства рен. На иде а лу 
ује ди ње ног, сло бод ног и васкр са ва ју ћег Срп ства.

Али вре ме на се ми је ња ју и љу ди у њи ма. Са по бје дом со ци ја ли стич ке ре во
лу ци је 1945. го ди не про мо ви са на је док три на о цр но гор ској на ци ји. У име за
жи вља ва ња но ве док три не, из вр ше на је ег зе ку ци ја ин те лек ту ал ног дру штве ног 
сло ја, ко ји је био ду хов ни но си лац срп ске на ци о нал не ми сли у Цр ној Го ри. Но ва 
док три на је и фор мал но уте ме ље на на ко сти ма не ви них. На стра ти шти ма Па
сјег гро бља, Ра дов ча, Ку но вог при со ја, Те хар ја, Ко че вја, По хор ја, Зи да ног мо ста 
и по том Го лог ото ка и мно гих ка за ма та ши ром Цр не Го ре и Ти то ве Ју го сла ви је. 
Ме то до ло ги јом ре во лу ци о нар ног те ро ра на род у Цр ној Го ри је при сил но ис
трг нут из срп ске на ци о нал не за јед ни це. С про то ком вре ме на, срп ска на ци о нал
на ми сао у Цр ној Го ри се га си ла. Па три јар хал ну Цр ну Го ру за ми је ни ла је не ка 
но ва, бро зов ска Цр на Го ра, ко ја је по све отво ре но по ста ла ње на су прот ност у 
све му. По себ но у мо рал ним, ду хов ним и на ци о нал ним на че ли ма. Рас ки да ју ћи 
са Срп ством као на ци о нал ним хо ри зонто м пре да ка, Цр но гор ци су јед но вре
ме но рас ки да ли и са пра во сла вљем као ду хов ном вер ти ка лом сво јих пра о та
ца. Ипак, Срп ство је и да ље жи вје ло. По ти сну то, по ни же но и про га ња но, али је 
ипак жи вје ло и пре жи вје ло ула зак у тре ћи ми ле ни јум. И до че ка ло свој вас крс. 
На по пи су ста нов ни штва кра јем 2003. го ди не око 30% Цр но го ра ца се из ја сни ло 
у на ци о нал ном сми слу као Ср би, док се око 60% Цр но го ра ца из ја сни ло да го во
ри срп ским је зи ком. Срп ство у Цр ној Го ри је на Гол го ти исто риј ске суд би не, али 
се бу ди и вас кр са ва“.

Број ни исто риј ски из во ри сво јим са др жа јем свје до че о срп ском на ци о нал
ном осје ћа њу пре да ка да на шњих Цр но го ра ца. Чак и оних ко ји се па то ло шком 
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де струк ци јом ис трај но бо ре про тив срп ске на ци о нал не ми сли и про тив Ср ба у 
Цр ној Го ри. Про тив соп стве ног, не са мо др жав ног, не го и по ро дич ног ду хов ног 
на сље ђа. Али сна га исто риј ских из во ра је не у мо љи ва и не пот ку пљи ва. И то ка ко 
оних исто риј ских из во ра ко ји су пу бли ко ва ни, та ко и оних ко ји тек че ка ју сво је 
пу бли ко ва ње. Ци ти ра ће мо са мо не ке од њих. А њих је мно го. Не из мјер но мно го.

Про свјет ни си стем у раз до бљу вла де кра ља Ни ко ле био је те ме љи то ста вљен 
у слу жбу срп ске на ци о нал не ми сли. Циљ про свјет ног си сте ма био је да омо
гу ћи све о бу хват ну на ци о нал ну ин те гра ци ју мла дих Цр не Го ре на срп ском на
ци о нал ном осје ћа њу (из у зев Ал ба на ца), без об зи ра на њи хо ву кон фе си о нал ну 
раз ли чи тост и исто риј ску су прот ста вље ност. То је са свим ра зу мљи во. И ху ма
но. Срп ство у Цр ној Го ри ни је ни кад би ло си но ним за пра во сла вље већ је под 
сво је по кро ви тељ ство оку пља ло све по да ни ке Кња же ви не (Кра ље ви не) Цр не 
Го ре ко ји су го во ри ли срп ским је зи ком као ма тер њим је зи ком и ко ји су ре ал но 
би ли срп ског ет нич ког по ри је кла, без об зи ра на раз ли чи тост вје ро и спо ви је сти. 
У Упут ству упра ва ма основ ни јех шко ла у Под го ри ци, Ба ру и Ник ши ћу, ко је је 
глав ни школ ски над зор ник Сте во Чу ту ри ло фор му ли сао на Це ти њу 20. сеп тем
бра 1880. го ди не, по ред оста лог се ка же: „Међудјецомтомваљауспоставити
новуморалнусвезу,атојесвезакрвногиплеменскогсродствапокрвиијезику,по
славнојпрошлостиисадашњостизаједничкој.‘Србинвјеремухамеданске’,‘Србин
вјерекатоличке’или‘Србинвјереправославне’,тонекабудутерминизаозначе
њевјерскеразлике.Име‘турчин’данеспоменениучитељниученик,јерјетоиме
народаиплеменататарскотуранског,којеусебинеманитрагаодсрпскекрви;
ијерсунаширеченимухамеданцисрпскекрвиипоријекла.Мухамеданскавјера
неможеникакосметатиинесметаСрбину,дабудедобарЦрногорац.–‘Братје
мио,којевјеребио’,велисрпскапословица“.

У Чи тан ци за дру ги раз ред основ ни јех шко ла ко ја је пу бли ко ва на 1897. на 
Це ти њу, у по гла вљу „Име и отаџ би на“ ја сно и не дво сми сле но се ка же: „Дјецо!
ВасјеСрбинродио,пастогасевиСрбизовете.тоћетеимевидосмртиваше
носити,њимћетесепредсвијетомдичити,иакоконаумидаваммјестоњега
другокаквоименаметне,вићетеондапријеумријети,неготодопустити.Ви
стејошмалиинејаки;нокадвеликиијачипостанете,ондатребамногокоје
штадачинитезавашеотачаство,којесеовамабрине,дабудетесрећниужи
воту.Кадпостанетељуди,витребадаволитевашеотачаствоЦрнуГору,дасве
радочините,штојепотребно,дасрпскинародбуденапреданисрећан.тамисао
требадавамодсадсвеједнакобудеупамети,акожелитебитидостојанствени
синовивашијехстаријех,којисусвојуземљуинародтаковољелидасумногиод
њихизгинули,доксујеоднепријатељасачували“. 

У ис тој чи тан ци, у по гла вљу „На род у на шем за ви ча ју“ још се са др жај ни је и 
од ре ђе ни је ка же: „Унашемзавичајусвиљудиговореистијемјезиком,башкаои
ми.Миговоримосрпскијемјезиком,акогододматересвојенаучио,јошодмалена,
српскиговорити,тајјеСрбин.Поштосвиљудиунашемзавичајуговоресрпски
јемјезиком,тојенародунашемзавичајусрпски.Ноунашемзавичајунемолесе
свиљудиБогуједанко.једниидууцркву,налетурђију,другинамису,атрећиу
џамију.Они,штоидуналетурђију,тосуСрбиправославневјере;оништоидуна
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мису,тосуСрбиримокатоличкевјере;они,штоидууџамију,тосуСрбимуха
меданскевјере.Свисмомибраћа,јерговоримоистијемјезиком,српскијем,абрат
јемио,макојевјеребио.Стогатребадасељубимоипоштујемо,идасмоувијек
једнодругомупомоћи“. 

Нео п ход но је на по ме ну ти да ову чи тан ку ни је на пи сао не ки про свјет ни рад
ник из Ср би је, већ глав ни школ ски над зор ник Ђу ро По по вић ко ји је ро ђен на 
Це ти њу 1845. и ко ји се у 57ој го ди ни жи во та упо ко јио у свом род ном гра ду 
1902., гдје је и са хра њен. У Зе мљо пи су Кра ље ви не Цр не Го ре „за уче ни ке тре ћег 
раз ре да основ ни јех шко ла“, ко ји је пу бли ко ван 1911. на Це ти њу, не дво сми сле но 
је и је згро ви то де фи ни сан по јам вје ре и на род но сти, о че му се по ред оста лог 
ка же: „УЦрнојГориживесвесамичистииправиСрби,којиговоресрпскијемје
зиком,аимаихоко300.000становника.Већинасуправославневјере,аимаих
нештомалоримокатоличкеимухамеданскевјере,алитребазнати,дасмосви
српскогапоријеклаисрпскенародности.(...)ЦрномГоромвладакраљНиколаI
изславнесрпскепородицеПетровићЊегош.(...)ОсимЦрнеГореимајошсрпских
земаљаукојимаживенашабраћаСрби.Некисукаомислободни,анекинијесу,
негосуподтуђином.СвакиСрбинуЦрнојГоридужанјепознатииљубитисвоју
цјелокупнудомовину–свесрпскеземље,укојимаживенашаослобођенаинеосло
бођенабраћаСрби.НиједанСрбиниСрпкиња,макојевјеребили,несмијупожа
литиниживотниимањезаопштусрпскуслободу,доброиблагостање.требада
јебратмио,којевјеребио,јертешкобратубезбрата“.

У при руч ни ку „Лек ци је из исто ри је срп ско га на ро да“ ко ји је на пи сао К. М. 
Ко стић (Це ти ње, 1910) су ге стив но је и то пло де фи ни са на срп ска на ци о нал на 
ује ди ни тељ ска ми сао као иде ја во ди ља Цр не Го ре и ње ног на ро да. У истом се 
при руч ни ку по ред оста лог ка же: „Отаџбинасезовеонапокрајинаназемљи,у
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којојживинарод,којиговоринашимјезиком,акојијесрпскогапоријекла.Наша
отаџбинанијесамоКњажевинаЦрнаГора,јеруБанату,Сријему,Бачкој,Славо
нији,БоснииХерцеговини,Хрватској,ДалмацијииКраљевиниСрбији,Македо
нијииСтаројСрбијиживинародкојиговорисрпскимјезикомикојијесрпскога
поријекла.Прематоме,светеземље,укојиманародговорисрпскимјезикомјесу
отаџбинасрпскоганарода“.

У За ко ну о на род ни јем шко ла ма у Кња же ви ни Цр ној Го ри из 1907. го ди не, у 
пр вом чла ну се де цид но ка же: „Задатакјенароднијемшколама,даваспитавају
дјецуународномирелигијскомдухуидаихспремајузаграђанскиживот,ана
рочитодаширепросвјетуисрпскуписменостународу“. У чл. 26. по и ме нич но 
су по ме ну ти на став ни пред ме ти ко ји се има ју из у ча ва ти у основ ним шко ла ма. 
Ме ђу њи ма су на бро ја ни и пред ме ти срп ски је зик и срп ска исто ри ја, ко ји су 
још знат но ра ни је са истим и не про мије ње ним на зи вом из у ча ва ни у основ ним 
шко ла ма у Цр ној Го ри, на шта упу ћу ју и са чу ва на школ ска свје до чан ства из тог 
пе ри о да.

У ет но граф ској сту ди ји „Ри јеч ка на хи ја у Цр ној Го ри“ (Бе о град, 1911) учи тељ 
Ан дри ја Јо ви ће вић са свим од ре ђе но и је згро ви то ка же: „СтановништвоРијеч
кенахијејесрпскоиосимСрбанемадругихнародности“.

На Це ти њу је по чет ком 1914. го ди не фор ми ра но Дру штво „Срп ски со ко“, чи
ја је пра ви ла одо брио и по твр дио ми ни стар уну тра шњих дје ла Ла буд Гој нић. У 
чл. 4. Дру штва се по ред оста лог ка же: „ЧланомдруштваможебитисвакиСрбин
иСрпкињаисвакипријатељсрпскоганарода,којисунавршили18тугодинужи
вота,акојинијесубилисудскикажњенирадидјелаучињенихизкористољубља
илипротивморала“. У чл. 50. истог Дру штва ка же се: „Службенијезикјесрпски,
писмоћирилицом.Друштвена јеславаВидовдан15. јунасваке године“. У сље
де ћем чл. 51. по ред оста лог се ка же: „Друштвенаобиљежја јесу:1)друштвена
застава;српсканароднатробојница(црвеноплавобијело)одсвиленасредини,
саобадвијестране,златомизвезеноС.С,годинаоснивања1914,мјестоЦетиње
–наштапуцрвенообојеномсапозлаћенимкопљем.Горњимонограмзначи„Срп
скиСоко“.

У при руч ни ку „По зна ва ње за ко на“ ко ји су Жив ко Дра го вић и Љу бо Ба кић 
при ре ди ли и об ја ви ли на Це ти њу 1914. го ди не, ја сно су и ра зу мљи во раз ја шње
ни пој мо ви на род и на род ност (на ци ја), ко ји у ду бљем ети мо ло шком сми слу не 
мо гу би ти тре ти ра ни као исто вјет ни пој мо ви. У истом се при руч ни ку не дво
сми сле но ка же да „црногорсканародностнепостоји“. Али, ако ни је по сто ја ла 
1914. го ди не, об ли ко ва на је са мо 30 го ди на ка сни је ре во лу ци о нар ним на си љем 
и иде о ло шким ма ни пу ла ци ја ма. У по гла вљу „На род и др жав на те ри то ри ја“, у 
истом при руч ни ку, по ред оста лог се ка же: „Укупнибројстановништваједнедр
жаве,којејевезанојединствомдржавневласти,чининародуполитичкомсми
слу,независноодтога,дали јетајнарод једногплеменскогпоријеклаилиније.
таконпр.речесе„американскинарод“иподтијемименомтребаразумјетисве
скупадржављанеСавезнихДржаваиакосупонародностивеомаразнородни.то
истовриједиизанародфранцуски,њемачки,руски,и.т.д.Појам,дакле,„народ“,у
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политичкомсмислу,непоклапасесапојмом„народност“јерјепрвипојаммного
шириоддругог.Односнонароданашеотаџбине,минебиникакомоглиупотре
битиназив„црногорскинарод“усмислународности,поштосуЦрногорципона
родностиСрби,ацрногорскенародностинепостоји.Поредтога,нацрногорској
државнојтериторијиимадржављанаидругихнародностиосимсрпске,алиим
тонесмета,даиони,саполитичкоггледишта,спадајууцрногорскинарод.

Премаовоме,требадоброразликоватипојамнародуполитичкоми етно
графском смислу, да би се избјеглиштетни, а више пута опасни неспоразуми.
таконпр.формулу„ЦрнаГора је заЦрногорце“,требаразумјетитако,да се у
тојформулистранидржављанипротивуставедржављанимацрногорским,асви
црногорскидржављани,уњиховомодносупремадржави,независноодњиховена
родности,једнакисуиравноправни.ДанашњадржавнатериторијаЦрнеГореје
оноземљиште,којезахватајуњенеполитичкегранице.тојеземљиштесамодио
онијехземаља,укојимасрпскинародискучивоилиувећиниживиикојесесве
скупаназивајуСрпскеЗемље,премдасуполитичкираздијељенеизмеђунеколико
држава.Одтијехземаљапосталесудвијенезависнесрпскекраљевине,коједанас
постоје:ЦрнаГораиСрбија;трећидионалазисеподАустроУгарскомМонархи
јом,анештоиподБугарском“.

Мо гли би смо ци ти ра ти мно штво об ја вље не и нео бја вље не исто риј ске гра ђе 
ко ја свје до чи о срп ском на ци о нал ном осје ћа њу пре да ка са вре ме них Цр но го ра
ца. Увје ре ни смо да то ни је нео п ход но. Ци ти ра ли смо са мо не ко ли ко исто риј
ских и ли те рар них из во ра ко ји сво јом упе ча тљи вом и су ге стив ном сна гом чи не 
нео бо ри во и трај но срп ско на ци о нал но свје до чан ство па три јар хал не Цр не Го ре 
са све то род ном ло зом Пе тро ви ћа на че лу.

Про фе сор Ву кић ис ти че да у раз до бљу од 1990. го ди не до да нас ин те зив но 
из у ча ва обим ну и ра зно вр сну гра ђу Др жав ног ар хи ва Цр не Го ре на Це ти њу. 
На кон те мељ ног и ду го го ди шњег на уч ноис тра жи вач ког ра да, са брао је укуп но 
150 ар хив ских до ку ме на та ко ји чи не збир ку до ку мен тар них из во ра „Срп ство 
у Цр ној Го ри“. Већ ле ти ми чан по глед на њих, без ду бље ана ли зе, еви дент но и 
не у мо љи во ука зу је да је срп ско на ци о нал но осје ћа ње би ло ве ћин ско осје ћа ње 
на ро да у Кња же ви ни (Кра ље ви ни) Цр ној Го ри. Нај ве ћи дио ака та при па да ар
хив ским фон до ви ма Основ на шко ла Це ти ње и Глав но школ ско над зор ни штво 
ко ји су по хра ње ни у це тињ ском др жав ном ар хи ву. Ма њи број ака та при па да 
при ват ним вла сни ци ма, док све га три ак та спа да ју у ар хив ску гра ђу Це тињ ске 
Ми тро по ли је. Срп ство у Цр ној Го ри ни је им пор то ва но на кон 1918. го ди не, већ 
је ау тен ти чан на ци о нал ни осје ћај на ших пре да ка са цр но гор ског кр ша, ко ји је 
оп ста јао и раз ви јао се по све не за ви сно од укуп них при ли ка у Ср би ји и пре
ко дрин ским срп ским ет нич ким про сто ри ма. Упра во за то са мо три ак та у овој 
збир ци при па да ју раз до бљу Кра ље ви не Ју го сла ви је. Па со шка ис пра ва Кр ста Зр
но ва По по ви ћа из да та у Бел ги ји 1929. го ди не по себ на је те мат ска цје ли на. Оста
лих 146 ака та при па да ју раз до бљу Кња же ви не (Кра ље ви не) Цр не Го ре. Ис под 
сва ког ар хив ског ак та на зна чен је на уч ни апа рат ко ји упу ћу је на ар хив ски фонд, 
број фа сци кле и ре ги стар ски број ак та или на име при ват ног вла сни ка у чи јем 
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се по сје ду до ку мент на ла зи. Ар хив ска до ку мента ци ја са бра на у овој збир ци мо
же се гру пи са ти у 12 са мо стал них те мат ских цје ли на и то:

 три пла ка та це тињ ске основ не шко ле са про гра мом све то сав ске про сла ве 
(из 1889, 1890. и 1907). Нео п ход но је на по ме ну ти да је од лу ком кња за Да ни ла из 
1856. го ди не пра зник Све тог Са ве у Цр ној Го ри озва ни чен као школ ска сла ва и 
да се у шко ла ма пу них 90 на ред них го ди на про сла вљао у кон ти ну и те ту све до 
1946. го ди не ка да је од лу ком тзв. „на род них вла сти“ пре ста ло одр жа ва ње све то
сав ских про сла ва у шко ла ма; – 125 увје ре ња о пре во ђе њу ђа ка из јед не шко ле 
у дру гу на ста лих у пе ри о ду од 1908. до 1917. Њи ма је при кљу че но са мо јед но 
увје ре ње из 1928. Са мим тим, од лу чио сам се да ов дје дам са мо она увје ре ња 
на ста ла при је ује ди ње ња 1918. Увје ре ња се са сто је из 12 ру бри ка у ко ји ма су 
упи са ни основ ни по да ци о уче ни ку/ци, ко ји се пре во ди у но ву шко лу. У ру
бри ци народност и вјера упи са на је ис кљу чи во иста фор му ла ци ја – Србин(или
Српкиња)православневјере. Цр но гор ске на род но сти уоп ште не ма. По себ но је 
за ни мљи во увје ре ње уче ни ка основ не шко ле у Под го ри ци Али је Ма ље ви ћа, ко
ји је 1911. упи сан у осно ву шко лу на Це ти њу. Ма ље вић је упи сан као Ср бин му
ха ме дан ске вје ре. Исто увје ре ње ја сно по ка зу је да Срп ство у ста рој Цр ној Го ри 
ни је си но ним за пра во сла вље, већ мно го ши ри по јам, ко ји је осим пра во сла ва ца 
об у хва тао и ка то ли ке и му сли ма не ко ји ма је срп ски је зик био ма тер њи и ко ји 
су знат ном ве ћи ном би ли срп ског ет нич ког по ри је кла. Сва увје ре ња, ко ја су пу
бли ко ва на у овој збир ци на ла зе се у ар хив ском фон ду Основ на шко ла – Це ти ње, 
ко ји је смје штен у Др жав ном ар хи ву Цр не Го ре на Це ти њу;

 11 школ ских свје до чан ста ва из пе ри о да Кња же ви не (Кра ље ви не) Цр не Го
ре. На род но сна при пад ност на њи ма ни је упи са на. Али су за то ме ђу оста лим 
на став ним је ди ни ца ма упи са ни пред ме ти срп ски је зик и срп ска исто ри ја, ко ји 
већ са мим на ци о нал ним име ном не дво сми сле но ука зу ју на срп ско на ци о нал но 
уте ме ље ње ста ре Цр не Го ре. Ових 10 свје до чан ста ва по хра ње но је у це тињ ском 
др жав ном ар хи ву, док се свје до чан ство бу ду ћег бри га ди ра Пе тра Мар ти но ви ћа 
(из 1891) на ла зи у при ват ном вла сни штву. – два школ ска свје до чан ства уче ни ка 
Бо го слов скоучи тељ ске шко ле, Ми ћа Ље са ра из Ње гу ша (из 1909. и 1912), ко ји је 
упи сан као Ср бин пра во слав не вје ре. Иста свје до чан ства на ла зе се у при ват ном 
вла сни штву по ро ди це Ље сар са Це ти ња;

 слу жбе нич ки лист учи те ља Ми ћа Ље са ра из раз до бља Кра ље ви не Ју госла
ви је;

 при јав ни лист за упис уче ни ка Бо ги ћа Ђу ки ћа у пр ви раз ред це тињ ске гим
на зи је из 1910. Исти акт на ла зи се у при ват ном вла сни штву госп. Ран ка Ђу ки ћа 
из Под го ри це. Ђу кић је упи сан као Ср бин пра во слав не вје ре;

 кр ште ни ца Дра га Ра ле ви ћа из 1918. го ди не. Исти акт по хра њен је у ар хи ву 
Це тињ ске Ми тро по ли је у фон ду Па ро хи ја це тињ ска. Ро дом из Ка лу дре код Бе
ра на, Ра ле вић је упи сан као Ср бин пра во слав не вје ро и спо ви је ди;

 слу жбе ни лист и кон ду и та вој во де Сте ва Ву ко ти ћа из 1913. го ди не. У овим 
ис пра ва ма вој во да Сте во је упи сан као пра во слав ни Ср бин. Исте ис пра ве на ла
зе се и у при ват ном вла сни штву по ро ди це Ву ко тић са Це ти ња;

 до пис Дру штва Срп ски Со ко из Це ти ња упра ви те љу основ них шко ла на 
Це ти њу од 13. ју на 1914. Сâм на зив Дру штва за се бе до вољ но го во ри. Ни је га 
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нео п ход но ко мен та ри са ти. До пис је по хра њен у це тињ ском др жав ном ар хи ву, у 
фон ду Основ на шко ла – Це ти ње;

 слу жбе нич ки лист све ште ни ка Бог да на Це ро ви ћа из 1926. Иста ис пра ва по
хра ње на је у лич ном до си јеу све ште ни ка у ар хи ву Це тињ ске Ми тро по ли је;

 пи смо ко ман ди ра Ни ко ле Ко ва че ви ћа ми тро по ли ту Ми тро фа ну Ба ну од 13. 
ју ла 1902. Пи смо смо про на шли у ар хи ву Це тињ ске Ми тро по ли је;

 па со шка ис пра ва бри га ди ра Кр ста Зр но ва По по ви ћа из да та 18. ок то бра 
1929. од бел гиј ских вла сти у Ли је жу (Бел ги ја). У ру бри ци de na ti o na li te упи са
но је Ser be. Не дво сми слен до ку мен тар ни до каз да се Кр сто Зр нов По по вић као 
при ста ли ца су ве ре не Цр не Го ре са ди на сти јом Пе тро ви ћа на че лу на ци о нал но 
осје ћао као пра во слав ни Ср бин. Иста ис пра ва на ла зи се у по сје ду по ро ди це М. 
П. Сто ја но ви ћа са Це ти ња.

До ку мен та, ори ги нал ни из во ри у овој збир ци, чвр сто су, по у зда но и не под
ми тљи во свје до чан ство срп ског на ци о нал ног опре дје ље ња ста рих Цр но го ра ца. 
То је ба рем ја сно сви ма они ма ко ји др же до исто риј ске исти не и ду хов ног на
сље ђа пра о та ца. А они ма ко ји кри во тво ре исто ри ју соп стве не зе мље за рад лич
них, по ли тич ких и ма те ри јал них ин те ре са мо же мо уз вра ти ти ри је чи ма твор ца 
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са вре ме не пи сме но сти, Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа: „Злојекаднеконезна,а
учитисенедâ“. Њи ма је уза луд го во ри ти. Уо ста лом, за њих је би ло ка кав до каз 
ко ји про ти ву ри је чи њи хо вој ан ти срп ској иде о ло ги ји без ври је дан и не при хва
тљив. Али, исто риј ска исти на уте ме ље на на мно штву из во ра и до ку мен тар них 
до ка за, не мо же се про ми је ни ти. Кри за ду хов ног иден ти те та и но ви рас ко ли 
све ви ше угро жа ва ју оп ста нак Цр не Го ре и ње ног на ро да. Слу те ћи до ла зак овог 
зло до ба на раз ме ђи дру гог и тре ћег ми ле ни ју ма Ма ти ја Бећ ко вић је ру ко во ђен 
ин ту и ци јом свог про ро чан ског ду ха одав но за пи сао:

УмрлајестараЦрнаГора
ибезњесемучеЦрногорци.
Паникакодаионипомру.
Помријеће,ноћепријетога
себеињумртвуобрукати.

„Далићесеовозлокобнопророчанствоиспунитидокраја,зависиоднасса
мих.Одсвакогпојединачно.СпасењеипрепородЦрногорацамогућјеискључиво
надруштвеномсистемупровјеренихвриједности,направославнојдуховнојвер
тикалиисрпскојнационалнојхоризонтали.Напомирењусасвојимпрецима.На
општенародномпокајањуиизмирењусаГосподомисвојомраспетомсавјешћу.
Упротивном,изгубићемосеудукљанскимбеспућима,маглама,инедоходима.Ау
њимаиЦрнаГоракаонашадржаваимикаоњеннарод.Стогајеосновнисмисао
документарнезбирке„СрпствоуЦрнојГори“дасвојимсадржајемпружибарем
скромандоприносдуховнојинационалнојобновиколективненароднесвијестиу
ЦрнојГори.јербезтемељнекултурнеидуховнеобновеиослобођењаоднагомила
нихидеолошкихпредрасудаизаблуданемабудућностиниЦрнојГоринињеном
народу.Самонаистини,аненаобмани,могућејеизградитидруштвокојесвом
народугарантујестабилнуиперспективнубудућност“ – за кљу чу је Ву кић.

Са вре ме на Цр на Го ра је ду кљан скомон те не грин ска ан ти срп ска тво ре ви на, 
уте ме ље на на без оч ним фал си фи ка ти ма и кон струк ци ја ма из ма шта ним у не ким 
за пад ним цен три ма мо ћи. Сми сао и циљ тог по ду хва та је за ти ра ње цје ло куп не 
исто ри је, тра ди ци је и ме мо ри је срп ског на ро да на овом про сто ру, те ње го ва на
сил на аси ми ла ци ја. Сто га су да нас Ср би у Цр ној Го ри обес пра вље ни у то ли кој 
мје ри да се сло бод но мо же ка за ти да не по сто ји на род у Евро пи чи ја се пра ва 
та ко бру тал но га зе као што је то слу чај са срп ским на ро дом на овом про сто ру. 
Ре жим у Цр ној Го ри над срп ским на род ном спро во ди по ли ти ку апарт хеј да, од
но сно по ли ти ку на ци о нал не, кул тур не, ду хов не и еко ном ске дис кри ми на ци је, 
се гре га ци је и обес пра вљи ва ња. И то се јед но став ном ана ли зом мо же до ка за ти.

Из штам пе је иза шла мо ја но ва књи га под на сло вом „Срп ски на род у Цр ној 
Го ри кроз вје ко ве“, у ко јој су тре ти ра на сва ак ту ел на и акут на пи та ња по ло жа ја 
срп ског на ро да у Цр ној Го ри не кад и да нас, па овом при ли ком не ћу ши ре ела
бо ри ра ти у њој из ни је те оцје не. Илу стра ци је ра ди, пре ни је ћу вам дио са др жа ја, 
ко ји су ре цен зен ти мо је књи ге из ре кли. Је дан од њих, Зо ран Ву ле вић, пре во ди
лац и пу бли ци ста, ка же: 
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„Актуелнаполитичкапредставакојуподносисрпскинарод,штојепосебно
видљивоуЦрнојГори,носипитомидомаћиназив„евроатлантскеинтеграције“
иситуиранаје,каковидимо,уовомисторијскоминтерегнуму–кадајетради
ционалнасрпскадржаваизгубилаинтегритетнеосвојивостиипопримиланеде
финисанеобриседржавности,укојојсусвекомпонентењеногсадржајаставље
ненапробу.Поданицинезнајучакниграницесвојеземље,никарактерибиће
друштвеногпореткаукојемживе,низаједничкециљевеисторијскогангажмана
устварањунечегаштобитребалобитинакористнародну.тако,безчврстог
увјерењаиусмјерења,безнадеивјереуобећане„пакете“којережим„отвара“и
„затвара“,препуштенисопственомсамоодржањукојеимпоузданоизмиче, са
дашња генерација неможе, није кадра да одолиизазовима.Онај елитистички
слој,штосепрепознајекаобезобзирноинаугурисанапсеудодинастија,предводи
својупаствука„највећимдометимадокојихмодернаЦрнаГорахоћедадоспи
је“иусвомисторијскомзалетуиналетурушисвепрепрекекојејој„свакоднев
ноподмећу“кочничари.Адоклесежетежњакаслућеномврхунцумладедржа
ве да коначноприпада„породицинајразвијенијих европскихнарода“поданици
видеусвакодневномтрусномживљењу, гдјемагнитудатогземљотресадопире
до самихкоријенанародног стабла.љуљају се:традиција, језик,писмо,црква,
вјера,државотворнистатуссрпскогетноса.Докподаницистрепедаћесеста
блоосушити,безводеиминерала,баштованизатонехају.Баштусуионако
замислилибезпроскрибованихсрпскихцвјетова,којеемнепостојекаонаучно
заснованаврста,емнаовомпарчетунеплоднеземљевећвегетирајукаокоров,
штосесвакакомораискоријенити.Баштаморадашљаштисвојимраскошним
евроатлантскимбиодиверзитетом,несмиједаподсјећанасепаратнелејеисто
ријски превазиђених национализама Балкана, од којих је српски најотровнији.
Отприлике утаквом амбијенту,Срби уЦрној Гори данас имају срећу да сво
јимочима гледајукако се стварамодернадржавапонајпрестижнијојцивили
зацијскојрецептури,коју„евроатлантскипријатељиипартнери“штедрону
де.Последњихдеценијавећи„пријатељскиангажовано“, јер јеињимаконачно
стало да пријатељу буде добро. Кад је већ тако, само неопојано неодговоран
народ би испустио„историјску прилику“.Има ли га, коме није јасно да се ова
благодетненудисвакидан?Иконормалан,заиста,можебитипротив„свије
тлебудућности“,„осигураногмираибезбједности“и„трајногјачањаекономског
просперитета“?Али,авај!тајсумњичавивируснеповјерења,чаккажузлурадо
сти (да својојдржавиодузмеприлику запрогрес) запатиосеу српскомнароду
уЦрнојГори.Оtempora,omores!Сваштасемоглоочекивати,алиово...И,како
сеовоможетолерисати?!Никако!И,властнепрестано,ауторитативнопона
вља:немапоговора,немаодустанкаусветојмисији„модернеЦрнеГоре“дасеби
„трајно осигура своју будућност“.Упркос„кристално јасној визији“ још увијек
постојенекаквиопонентииопортунисти,гдјекојинедоучениинедоказани„еле
менти“штоимајуовоменештодаприговоре,адобрознајудаје„нашисториј
скипрогреснеповратан“.Међутаквимајеиауторовекњиге,којасвојомпоја
вомимапретензијунесамодапоставипитањеонеупитности„изабраногпута
демократије“, већ и да се дрзне да саопшти како провођење ове „историјске
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неминовности“премасрпскомнародунијепоплочанодобримнамјерама.Па,на
лазинекаквепримјере„одпријестогодина“,када„нијесмобилинационалниосви
јешћени“ и када, у ропству и ратовима, нијесмомогли ни главу да подигнемо,
камолидасеусправимоипогледомпроширимовидике,какото„нашасавреме
нагенерацијаможе“.И,коможеповјероватиоваквимауторимадајеЦрнаГора
спочеткапрошлогвијекабиланаскрозсрпскадржава?таквефалсификатеми,
монтенегринскиисторичари,ћемовећсасређеномпаљбомукоријенууништити,
снагомнашегмоћногдидитија!Мора,коначно,насвимпропаганднимбилбор
димаисторијскенаукедабуденеонскомсвјетлошћуобјелодањенаистина–да
ЦрнаГоранијеникадабиласрпскадржава!–Сасвимнадругомкрају,поданици
ћеовукњигучитатисарадошћу,јервидедасве,уњојизнесено,имапровјерену
историјскудокументарност,својнеспорнифактицитет,несамоудогађајима,
већ прије свега у правилном, истинитом историографскомтумачењу. Читаће
податкевишесаносталгијом,подсјећајућисенахеројскуепопејуподвижништва
предакаувишевјековнојборбизаидејуслободеиправде,амањесазадовољством,
јертек(учиљивоијаснообјелодањенимконтрапунктимадвадоба)могууочи
тисвупогубну„претворбуисторије“,укојојсунајвећеврлинеједногнародапре
творенеунедопустивемане,сакојимасе„вишенеможекорачатиубудућност“.
Ипак,знајућидасусви„велики“политичкиподухвати„заземана“,можебитида
ћеиовом„Перикловомдобумладецрногорскедржаве“,каквимгадоживљавајуда
нашњињенипромотери,неумитнодоћикрај,кадаћесе„умируипросперитету“
разложноитрезвенопрозборитиоњеговимстварнимисторијскимдометима.
Дотадаподсјећајтесе,оваквимповодима,напојединедјеловесопственеистори
је,којесенитиможетенититребатестидјети.Напротив“. 

Фе но мен дик та ту ре у Цр ној Го ри, ко јој је пе чат дао ду го го ди шњи Ти то и стич
ки ре жим, на мет нуо је ак ту ел но ми шље ње, на ци о на ли стич ко ко лек тив но лу
ди ло да, ка ко под сје ћа Да вид Ла лић, пје сник и пу бли ци ста, у сво јој ре цен зи ји, 
„штосевишеодричетесвогпоријекла,имаћетебољепозицијеусистемулажи,
којаводиукидањунација,алинесвих,већсамонеподобних,аСрбинијесуподоб
нанација,јерсусечестобуниликрозисторијупротивнеправди“, те се ово до ба 
мо ра сма тра ти нај срам ни јим пе ро дом срп ске исто ри је, јер баш из тих раз ло га, 
до ју че ра шњи ти то и сти, са да ква зи ље ви ча ри, по бор ни ци нео ли бе рал не иде о ло
ги је, ре а ли зу ју во љу свјет ских моћ ни ка на ште ту вла сти тог по ри је кла, вје ре, је
зи ка као осно ве на ци о нал ног и лич ног иден ти те та.

Власт, ус по ста вље на си лом и по ли циј ским те ро ром по ли тич ке по ли ци је, за
сно ва на на иде о ло шкој ма ни пу ла ци ји хи је рар хиј ски ор га ни зо ва ној, на мет ну ла 
је мит о Ве ли ко срп ској опа сно сти, чи ме је по ти сну та исти на о ге но ци ду над 
Ср би ма, ко ји ни ка да ни је ка жњен, па је пар тиј ском др жав ном ре пре си јом су
зби је на сви јест о зна ча ју срп ске тра ди ци је у ко јем ни је до зво ље но сло бод но, 
кри тич ко ми шље ње, већ је ство рен пол трон ски мен та ли тет, као ре ал ност по ли
тич ког зла, а срп ска хе рој ска епoпеја про гла ше на ге но цид ном и „српскимтери
торијалнимлудилом“.

Ср би у Цр ној Го ри, умје сто да су др жа во твор ни на род, у јав ном дис кур су 
(или бо ље ре ћи сер ви су пар ти ја на вла сти) че сто су про гла ша ва ни као под стре
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ка чи ви ше де це ниј ског раз до ра, про по вјед ни ци при ми ти ви зма и ве ли ко срп ске 
ми ли тан те по ли ти ке у Цр ној Го ри. И све то за рад је ди ног нео ду стај ног за дат ка 
– ко нач ног ства ра ња но ве, црногорскенације, ко ја не ма баш ни чег за јед нич ког са 
срп ством. Та кво фал си фи ко ва ње исто риј ска на у ка, на рав но, од ба цу је, али при
хва та вла да ју ћа ели та у Цр ној Го ри, ко ја те ла жне исто риј ске по дат ке про мо
ви ше кроз раз не псе у до ре ли гиј ске, па ра кул тур не и ква зи на уч не ор га ни за ци је. 
Ор га ни за ци је, као што су НВО Црногорскаправославнацрква, Дукљанскаакаде
мијанаукаиумјетности, Матицацрногорска (...) за пра во су са мо ра зни услу
жни сер ви си за раз ли чи те по тре бе до ми нант ног ре жи ма.

Та са мо про гла ше на ин те лек ту ал на ели та Цр не Го ре, ти ис цје љи те ли на вод ног 
„исто риј ског сље пи ла“, на ста вља ју да ње гу ју „по ви је сни“ ко ри јен Цр не Го ре. Иа ко 
су ти љу ди чу ва ри ду кљан ске ча сти и обра за, у том пр ља вом по слу не би ра ју сред
ства и не пре за ју чак ни од ис пи ра ња мо зга нај мла ђи ма. Још од ма лих но гу дје ца 
се у шко ла ма уче да не го во ре срп ским, већ ма тер њим је зи ком, од ско ра на зва ним 
црногорскимјезиком, док се да љим шко ло ва њем, на ро чи то из пред ме та исто ри је, 
по ла ко на дах њу ју домољубивоммржњомпреманационалнонеосвијештенимдје
довима.

Та кво фал си фи ко ва ње на ци о нал ног иден ти те та и ка са пље ње исто ри је за и ста 
не по зна је гра ни це. То до ка зу је и не дав но от кри ће цр но гор ског је зи ка, што је 
бор ци ма про тив „геноцидногСветосавља“ да ло још ве ћи по лет и сна гу. Ме ђу
тим, без об зи ра на њи хо ву сна гу, фи нан сиј ску или по ли тич ку моћ ко ју тре нут но 
има ју, оно што они не ма ју су исти ни ти ар гу мен ти. Чи ње ни це ра де про тив њих.

Ла жни на уч ни ци ко ји твр де да је Цр но гор ци ма срп ство на мет ну то од стра
не Ср би је, не зна ју или не же ле да зна ју да је пр ви срп ски на ци о нал ни про грам 
на стао упра во на Це ти њу, а на пи сао га је Све ти Пе тар Це тињ ски, ко ји се по зи ва 
на фор ми ра ње Сла ве носрп ског цар ства, ко је би укљу чи ва ло Цр ну Го ру, Бр да, 
Хер це го ви ну, не ке дје ло ве Дал ма ци је и Бо сне, а ко ји би се на кон ко нач ног осло
бо ђе ња Ср би је ује ди ни ло у јед ну срп ску др жа ву. Тај исти вла ди ка пред бор бе на 
Мар ти ни ћи ма и Кру си ма го во ри да у „намасрпскосрцекуцаисрпскакрвте
че“, а Цр но гор це на зи ва „српскимвитезовимакојинисувичнисвојупостојбину
остављати“.

Евро а тлант ска ан ти срп ска власт Цр не Го ре, оли че на у ли ку Ми ла Ђу ка но
ви ћа, спро во ди го ди на ма си сте мат ску агре си ју на срп ски је зик и дру ге чи ни о це 
срп ског иден ти те та у Цр ној Го ри. Нај дра стич ни ји при мјер агре си је на срп ски 
је зик је сте кра ђа срп ског је зи ка! Да би се уби је ди ли гра ђа ни Цр не Го ре и сви
јет, ка ко по сто ји не ка ква „цр но гор ска на ци ја“ ства ра се та ко зва ни „цр но гор ски 
је зик“. За пра во се је дан дио ије кав ског ди ја лек та срп ског је зи ка по ку ша ва про
гла си ти но вим је зи ком.

Ра ди се за и ста о при ми тив ној, иде о ло шкој, ан ти на уч ној кон струк ци ји чи ји 
је је ди ни циљ из ми шља ње но вих цр но гор ских уста но ва и уни ште ње по сто је ћих 
срп ских. До пу сти мо ли да се ди ја лект или про вин ци ја ли зам про гла си је зи ком, 
он да би смо до би ли мно го но вих је зи ка у сви је ту: аме рич ки, ка над ски, мек сич
ки, бра зил ски, ау стриј ски, но во зе ланд ски, ју жно а фрич ки, итд. На рав но да је 
ово пот пу но бе сми сле но и ни јед на озбиљ на др жа ва не би се би до пу сти ла ова ко 
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не што, али ова на ша је не што дру го и за то над срп ским је зи ком и на ро дом спро
во ди зло чин (ге но цид них раз мје ра и ка па ци те та). Уз гред, ме ђу на род не на уч не 
и дру ге уста но ве на жа лост ћу те пред ова квим по ступ ци ма. На по ме ни мо да на 
ста ро сло вен ском ри јеч „је зик“ зна чи „на род“.

Они ко ји су у Цр ној Го ри до са да би ли Ср би, па од са да не же ле да бу ду Ср би 
већ Цр но гор ци, има ју пра во на та кво опре дје ље ње, без об зи ра ко ли ко то бе сми
сле но би ло. Али, и обр ну то, то ни ка ко не да је за пра во они ма ко ји же ле да се 
од рек ну свог по ри је кла и иден ти те та да кра ду и оти ма ју оно што је ау тен тич но 
и не при ко сно ве но, ме ђу на род но при зна то као срп ско. А то је, на при мјер, језик. 
Они ко ји се из ја шња ва ју као „Цр но гор ци“ и ко ји же ле да има ју свој ре ги стро ван 
„цр но гор ски је зик“, не ка се већ по тру де да сми сле но ви је зик ко ји ће се од сва ког 
ди ја лек та срп ског је зи ка раз ли ко ва ти за нај ма ње 50%. Је зик је огром но кул тур
но, умјет нич ко, ет нич ко и ци ви ли за циј ско бла го и као та кво се мо ра па жљи во 
чу ва ти и ње го ва ти. Срп ски на род и др жа ва Ср би ја не сми ју до зво ли ти оти ма ње 
и уни шта ва ње срп ског је зи ка, на ко јем су ство ре на књи жев на дје ла од свјет ског 
зна ча ја не про цје њи ве ври јед но сти. Кра ђа је зи ка, зна чи и кра ђу књи жев них дје ла 
и усме ног пре да ња на том је зи ку.

Су шти на је да је дан је зик не мо же има ти ви ше на зи ва и да се иден ти тет је
зи ка не мо же ми је ња ти за днев но по ли тич ке по тре бе. Го вор у Цр ној Го ри се не 
раз ли ку је ни по че му од го во ра Ср ба у Ре пу бли ци Срп ској и дје ло ви ма БиХ, 
као ни од го во ра Ср ба ју го за пад не Ср би је, од но сно Ли ке, Кор ду на, Ба ни је, итд. 
Го вор у Цр ној Го ри се од го во ра у Бе о гра ду раз ли ку је са мо по (иј)ека ви ци. Сви 
ко ји го во ре на по ме ну тим про сто ри ма се са вр ше но „ра зу ми ју“ или „раз у ме ју“!

Сто га сви Ср би у Цр ној Го ри и Ср би ји и дру гдје (као и на уч не, про свјет не, 
др жав не и дру ге уста но ве) су ду жни да се бо ре про тив по сто ја ња и при зна ња 
та ко зва ног „цр но гор ског је зи ка“. Цр но гор ски го вор ни је чак ни цио ди ја лект 
(ра ни је об ја шње но), већ са мо ло кал на ин тер пре та ци ја ије кав ског нар јеч ја, што
кав ског ди ја лек та срп ског је зи ка. Они ко ји твр де дру га чи је су или ве ли ке не
зна ли це или зло на мјер ни де ма го зи. По по ме ну том пи та њу не ма ни ка квог ком
про ми са. Не ко ме се мо же срп ски је зик сви ђа ти или не – мо же га ко ри сти ти или 
не – али ни ко не ма пра во да вр ши ам пу та ци ју срп ског је зи ка и да му на сил но 
ми је ња иден ти тет, јер би то зна чи ло да се на сил но за во ди иде о ло ги ја ге но ци да, 
као при пре ма за ње го во спро во ђе ње. На жа лост, не би би ло пр ви пут срп ском 
на ро ду да та ко не што до жи ви.
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Добрица Ерић

ВАСКРШњИ ПСАЛМИ
РЕПуБЛИЦИ СРПСКОЈ

Ти си мој понос, и стид, и моја жива рана
Песмо моја румена, с јауком римована.
Ти си Христово Чедо, што се у паклу рађа
Кћери моје наде и мајко мог безнађа.
Зачета још у мачу, у крви цара Душана
Пливаш у својој крви и крви својих душмана.
Не дај им смрзлу росу, мртве очи детиње
Млада гробља сад су Твоје највеће светиње.
Хиљаде гробова – хиљаде непреболрана
Од јатагана из Ријада и Ватикана.
Лажни Ти голубови долећу на рамена
С кукастим кљуновима,
С крилима од пламена.
Берлинског зида сенке и рушевине 
Повампирише се на обалама Дрине
Да река злосрећница ни после ове поплаве
Не загрли своје три сестре, три Мораве.
Браћо моја несрећна са обе стране зида
Како ћемо пред Претке од греха и од стида?
Ово је доба цеђења нашег можданог саћа
Стихија белосветског безумља и бешчашћа
Потоп и помрачење над Православним крстом
А Ти си Нојева барка за посустало Србство.
Сузише Ти видокруг и скратише међе
Али Ти расти увис, у плавет, у сазвежђе.
Самохранице рушна између два понора
Кад Зора једном заруди, и Дан сванути мора!
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Добрица Ерић

ДЕЧАНСКА РИЗНИЦА

Ово није сребро и злато 
Иако тако изгледа
Ово су сузе народа мог
Само што личе на драгоцење
Кад их погледа Бог.

Ово нису кандила и кадионице
Иако изгледају тако
Ово су очи и срца народа мог 
Само што просветле и замиришу
Кад их додирне Бог.

Ово нису повеље царске
Иако изгледа тако
Ово су тапије народа мог
Само што личе на повеље
Кад их потпише Бог.

Ово није ризница Рашка
Иако изледа да јесте
Ово је гробница народа мог 
Само што личи на ризницу
Кад је ризничар Бог.

Ни ово није песма 
Нити личи баш много
Ово је мој плач над Тобом
И затрављеним гробом
Само што звучи као песма
Кад се плаче пред Богом!
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Проф. др Зо ри ца Ни ки то вић*

Србинемајусамодвовјековнујезичкупрошлост

ИСТО РИ ЈА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА
у ШКОЛ СКОЈ НА СТА ВИ

У на став ним про гра ми ма основ не и сред њих шко ла исто ри ја срп ског је зи
ка за сту пље на је са све га не ко ли ко на став них је ди ни ца ко је се углав ном од но се 
на Ву ка и ре фор му је зи ка и пра во пи са. Хро но ло шки гле да но исто ри ју је зи ка у 
да тим на став ним про гра ми ма мо же мо по ди је ли ти на пе ри од до Ву ка и по сли је 
Ву ка што зна чи да смо све ци је лу срп ску сред њо вје ков ну је зич ку про шлост име
но ва ли син таг мом предвуковскипериод. Ше сто го ди на бо га те срп ско сло вен ске 
про шло сти пре и ме но ва но је у ту син таг му ко ја об у хва та три је зи ка ко ји су са
мим тим ме ђу соб но и на о па ко из јед на че ни по зна ча ју, ваљ да рав но прав ни би ва
ју ћи по ста ту су мр твих је зи ка:српскословенски,рускословенскииславеносрпски. 
У не ко ли ко ча со ва ђа ци од сво јих на став ни ка до би ју пре зен та ци ју так са тив них 
чи ње ни ца, ко је ни су на аде ква тан на чин кон тек сту а ли зо ва не и ко је су штин ски 
ни кад и не усво је. По ми ња ње срп ског сред њо вје ков ног је зич ког на сље ђа у скло
пу пред ву ков ског пе ри о да, (јер ов дје ни о ка квом про у ча ва њу не мо же би ти ри
је чи), пре не бре га ва се по сто ја ње ше сто вје ков не тра ди ци је и кон ти ну и те та нај
ду жег књи жев ног је зи ка у Ср ба. На тај на чин, злат ни ви јек срп ске књи жев но сти, 
„век све тло сти“, ти ме по сље дич но и је зи ка (је зи ка Све тог Са ве) кроз на став не 
про гра ме за до би ли су ста тус му зеј ских ан ти кви те та, за ђа ке све де них на ап
стракт не ин фор ма ци је по тен ци јал но усво ји ве са мо на ни воу так са тив них чи ње
ни ца ко је се од но се на хро но ло ги ју пи са них спо ме ни ка. Исто ри ја срп ског је зи ка 
у на став ним про гра ми ма основ не шко ле ста ла је у је дан је ди ни „ис ход“: Познаје
основнеетапеуразвојукњижевногјезикакодСрбаинајзначајнекултурноисто
ријскеспоменике.Ова кав ис ход, од но сно ста тус у ко ме нај ста ри ји књи жев ни је
зик код Ср ба, ни је чак ни име но ван, при род на је по сље ди ца раз во ја стан дард ног 
срп ског је зи ка на кон Ву ко ве ре фор ме ко јом је срп ски је зич ки стан дард кон ци

*Проф.дрЗорицаНикитовићје ван ред ни про фе сор на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ба њој Лу
ци. Пред сед ник је Дру штва на став ни ка срп ског је зи ка и књи жев но сти и уред ник ча со пи са „При
ло зи на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти“
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пи ран на стро го ко ло кви јал ној осно ви, а не на не ком од ви је ко ви ма по сто је ћих 
књи жев них је зи ка. Ти ме је, мо ра мо при зна ти, у од но су на дру ге сло вен ске на ро
де учи њен по тез без пре се да на и знат но оси ро ма ше на пу но ћа срп ске кул ту ре.1 
Ра ди кал но од ба ци ва ње тра ди ци о нал ног бо го слу жбе ног је зи ка и ње го во сти хиј
ско иш че за ва ње оси ро ма ши ло је пу но ћу срп ског иден ти те та. Срп ско сло вен ски 
је зик је нај зна чај ни ја кул тур но и сто риј ска вер ти ка ла срп ског на ро да, жи ла ку
ца ви ца срп ског иден ти те та. Упра во су на ста ро сло вен ском је зи ку као за јед нич
ком је зи ку свих Сло ве на ко ји се од 863 г. раз ви јао као је зик пра во слав ног бо
го слу же ња, на том је зич ком ни воу су уста но вље ни основ ни ду хов номо рал ни 
пој мо ви исто ри је на шег на ро да, ко ји су да на шњем на ра шта ју го то во не по зна ти. 
Ра зу ми је ва ју ћи сви јет у да тим пој мо ви ма на ши пре ци су по сте пе но из ви је ка у 
ви јек ши ри ли свој жи вот ни про стор, гра ди ли са мо бит ну др жав ност и из ла зи ли 
као по бјед ни ци из нај ком пли ко ва ни јих исто риј ских ис ку ше ња Да би се пот
пу но ис ко ри сти ла ства ра лач ка си ла тих пој мо ва мо рао би се на свим ни во и ма 
обра зо ва ња про ми је ни ти при ступ цр кве но сло вен ском је зи ку, ус по ста ви ти пре
да ва ња цр кве но сло вен ског је зи ка као још жи вог и све ште ног бар лек сич ког ни
воа срп ског је зи ка. Обра зо ва ни љу ди, а ме ђу њи ма нај по зва ни ји упра во је су на
став ни ци и про фе со ри срп ског је зи ка и књи жев но сти, ду жни су да се на по ри ма 
ства ра лач ке во ље уз диг ну до ду хов ног ни воа цр кве но сло вен ског је зи ка, а не да 
при зе мљу ју ћи уз ви ше не пој мо ве тог је зи ка, при вид но их пре во де на са вре ме ни 
је зик, за то што су ти пој мо ви су шти ном сво јом не пре во ди ви, благородан,цјело
мудрен,благодатан,богоносан, и др. Ис тра жи ва ње ко је је об у хва ти ло не ко ли ко 
сто ти на ис пи та ни ка фи ло ло шког усмје ре ња (2012), по ка за ло је да ве ли ки про
це нат сту ден та и на став ни ка не по зна је зна че ње пој мо ва као што су: Богочовјек,
Богомладенац,благодат,спасење,смирење, цјеломудреност, итд.

Мо же се при ми је ти ти да је у по сљед њих два де сет го ди на и у срп ској сре ди
ни до шло до ак ти ви за ци је, ре са кра ли за ци је и ре се ман ти за ци је цр кве но сло вен
ске лек си ке. Ко ег зи стен ци ја цр кве но сло вен ског и стан дард ног срп ског је зич ког 
из ра за за пра во ни ка да ни је до кра ја пре ки ну та у жан ру бо го слов ске ли те ра ту ре. 
Сло же ни це као твор бе на ка те го ри ја и је су спе ци фич на од ли ка ове ли те ра ту ре, 
ко ја, у том сми слу, по ка зу је не пре ки ну ту тра ди ци ју срп ско сло вен ске пи сме но
сти, ко ја не са мо што усва ја већ по сто је ћи фонд лек се ма из цр кве но сло вен ске 
пи сме но сти, већ и кре а тив ним од но сом пре ма тој тра ди ци ји – ства ра њем но вих 
сло же них ри је чи. Те шко је за ми сли ти дје ла П. П. Ње го ша, Ла зе Ко сти ћа, Мом
чи ла На ста си је ви ћа, Ју сти на По по ви ћа, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа без овог ста
ро став ног лек сич ког сло ја. Раз ви је ни је зик, раз ви је ног на ро да ве о ма је сло же на 
по ја ва у ко јој се на ла зи мно го сло је ва и сти ло ва оп ште ња. У нај гру бљој по дје

1 То ком 19. ви је ка срп ска књи жев но је зич ка ре фор ма мо гла је да се од ви ја на сли чан на чин 
као и ру ска у 18. ви је ку стан дар ди зо ва њем сла ве но срп ског је зи ка уз од ре ђи ва ње удје ла срп ско
сло вен ских оби љеж ја и отва ра ње про сто ра за на род не је зич ке цр те. На тај на чин из бје гло би 
се пи та ње кон ти ну и те та у од но су на до та да шњу ско ро сед мо вје ков ну не пре ки ну ту књи жев ну и 
ду хов ну тра ди ци ју (укљу чу ју ћи и оту ђи ва ње од вла сти тог бо го слу жбе ног је зи ка). Нор ми ра њем 
књи жев ног је зи ка на сла ве но срп ској осно ви био би из бјег нут сва ки по вод за по ку ша је ства ра ња 
је дин стве ног књи жев ног је зи ка Ср ба и Хр ва та са свим по то њим из њих про ис те клим по сље ди ца
ма (Кон ча ре вић 2010).

Проф.дрЗОРИЦАНИКИтОВИЋ
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ли мо же мо из дво ји ти сва ко днев но оп ште ње као основ ни ни во, и ни во ви шег 
ду хов ног по и ма ња су шти не сви је та и чо вје ка. И упра во на том ви шем ни воу 
је зи ка сва ки на род из ра жа ва сво је те мељ не мо рал не пој мо ве ко ји се у скра ће
ном или упро шће ном об ли ку пре ла ма ју и на свим дру гим је зич ким ни во и ма, 
све до оног сва ко днев ног. Ва жно је на гла си ти да је у цр кве но сло вен ском је зи ку 
очу ван пра во слав ни мо рал. Раз ли чи ти обра зо ва ни сло је ви у прет ход на два ви
је ка ула га ли су ве ли ке на по ре, ко ји су на жа лост уро ди ли пло дом, да пот ко па ју 
и из ми је не ду хов номо рал не пој мо ве од ње го ва не цр кве но сло вен ским је зи ком. 
Свје сно и кор је ни то пре и ме ни че ње број них пој мо ва: просвјећење, душа, спасење, 
смирење, гордост, и др. (до вољ но је по гле да ти јед но је зич ке рјеч ни ке и об ја шње
ње тих пој мо ва, смирење се да нас до жи вља ва као не га тив на осо би на, а гордост
као по зи тив на).

Да се вра ти мо на ста ви, док би се про блем фон да ча со ва и мо гао ри је ши ти 
ње го вим по ве ћа ва њем, та ко да се кроз ви ше раз ре да про у ча ва исто ри ја срп ског 
је зи ка, до тле као те шко пре мо стив про блем за на став ни ке оста је при ступ на
став ној ма те ри ји, кон текст и тач ка гле ди шта из ко је би се по сма тра ле, пре зен то
ва ле и ту ма чи ле од ре ђе не је зич ке чи ње ни це.

Та ко ђе, ђа ке ве о ма ка сно упо зна је мо са пој мом је зич ке про шло сти. Умје сто 
у 8. раз ре ду, ка да се у Ре пу бли ци Срп ској пр ви пут об ра ђу је исто ри ја је зи ка, ту 
би гра ни цу тре ба ло по мје ри ти на раз ред ну на ста ву или бар на пе ти раз ред. По
што се већ од пе тог раз ре да основ не шко ле учи о Не ма њи ћи ма, тур ским осва ја
њи ма и кључ ним до га ђа ји ма из срп ске исто ри је, ђа ци би од тог уз ра ста тре ба ло 
да уче да је њи хов је зик срп ски и да по ступ но усва ја ју нај е ле мен тар ни ја зна
ња из тзв. спо ља шње исто ри је срп ског је зи ка (нпр. пр ви књи жев ни је зик свих 
Сло ве на, Све ти Ћи ри ло и Ме то ди је, нај ста ри ји срп ски спо ме ни ци, пр во срп ско 
пи смо, је зик у спи си ма Све тог Са ве, је зик До си те ја Об ра до ви ћа, је зик Ву ка Ка
ра џи ћа и сл.), да би сте че на зна ња у осмом раз ре ду би ла за о кру же на. Дје ца од 
ма ле на (гле да ју ћи ХРТ) по ста вља ју пи та ња ка ко Хр ва ти го во ре као ми, а је зик 
им се не зо ве срп ски. Ве ћи на дје це то при ми је ти вр ло ра но и ми слим да би шко
ла у том сми слу мо гла ре а го ва ти при је 8. раз ре да, по го то во што је ро ди те љи ма 
су ви ше ком пли ко ва но да од го ва ра ју на та ква пи та ња дје це.

Да кле, кон текст и тач ка гле ди шта из ко јих би се ту ма чи ла је зич ка про шлост 
у Ср ба нео дво ји ви су од дру штве не ствар но сти, од епо хе, од књи жев но сти. Ис
трг ни мо је зик из кон тек ста чи та ве сред њо вје ков не епо хе, до би ће мо мр тав је зик 
у не по зна том ру ху цр кве но сло вен ских гра фе ма. У ци љу пра вог ра зу ми је ва ња 
тог пе ри о да, по треб но је у пот пу но сти про ми је ни ти при ступ об ра ди са др жа ја. 
На уч не чи ње ни це тре ба ту ма чи ти са тач ке гле ди шта епо хе сред њо вје ко вља, а не 
са вре ме не се ку лар не тач ке гле ди шта и по тро шач ког дру штва. Успје шно чи та
ње и ту ма че ње сред њо вје ков не књи жев но сти и ње ног је зи ка зах ти је ва од ре ђе не 
прет по став ке од ко јих је нај зна чај ни ја по зна ва ње ха ги о граф сколи тур гиј ског 
ето са и сло ва и ду ха Све то га Пи сма и дје ла Ота ца хри шћан ског Ис то ка. Ду
хов ни иден ти тет срп ског на ро да уте ме љио је ро до на чел ник срп ске ду хов но сти 
Све ти Са ва и тој чи ње ни ци се у на ста ви стал но тре ба вра ћа ти. У Ре пу бли ци 
Срп ској кроз на ста ву вје ро на у ке ђа ци су упо зна ти са основ ним ре ли гиј ским 
пој мо ви ма што је плод но тло за пред ста вља ње сред њо вје ков не епо хе и ње ног 



58

је зи ка кроз са крал не тек сто ве: Маријиног или Мирослављевогјеванђеља, Жити
јаСветогСимеонаи СветогСаве, До мен ти ја на и дру гих ау то ра сред њег ви је ка, 
чи ме сти же мо до дру гог усло ва за ра зу ми је ва ње сред њо вје ков не епо хе, а то је 
да ђа ци ма тре ба по ка за ти сва ки овај је зич ки спо ме ник, али не као спо ме ник, 
му зеј ски ан ти кви тет, већ као жи ви књи жев ни текст, од ло мак чи ји са др жај је 
по треб но про чи та ти и ду же се за др жа ти на ње му, да се схва ти по ен та, сми сао, 
да се ра зу ми је при ро да тек ста и је зи ка ко ји је дру га чи ји од је зи ка књи жев но сти 
пи са не стан дард ним срп ским је зи ком.

Лек сич ки слој не мо ра уви јек би ти ба ри је ра ра зу ми је ва њу са др жа ја тек сто
ва пи са них срп ско сло вен ским је зи ком ви шег сти ла (ов дје оста вља мо по стра ни 
књи жев не спо ме ни ке од но сно тек сто ве пи са не ни жим сти лом (ПовељуКулина
Бана и сл.). Ђа ци ма је по треб но об ја сни ти да нај ста ри ји лек сич ки слој сло вен
ских језикa пред ста вља пра сло вен ска лек си ка. У ис тра жи ва њи ма Р. М. Цеј тлин 
по твр ђе но је да ста ро сло вен ски спо ме ни ци са др же око 10.000 ри је чи, од че га је 
по ло ви на њих пра сло вен ско на сле ђе (4500). То су ри је чи чи је је зна че ње би ло 
ра зу мљи во свим сло вен ским на ро ди ма и при је не го што су Сло ве ни при ми ли 
хри шћан ство. По при ма њу хри шћан ства број не лек се ме су при ми је ни ле сво је 
зна че ње у скла ду са ду хом и сло вом Све тог пи сма, хри сти ја ни зи ра ле се за до
бив ши но ву, хри шћан ску се ман ти ку и сми сао. Исто вре ме но, број не ри је чи су 
кал ко ви, пре во ди са ста рог грч ког је зи ка, те о ло шки тер ми ни ра зу мљи ви и је
дин стве ни за чи тав сло вен ски је зич ки аре ал. Ка да се ово има у ви ду, он да се 
мо же за кљу чи ти да лек сич ки слој не мо ра би ти ба ри је ра ра зу ми је ва њу са др жа
ја. Мо гу ће је иза бра ти тек сто ве у ко ји ма се зна че ње ве ћи не ри је чи ра зу ми је из 
кон тек ста, док за пу ни сми сао тек ста мо же мо ко ри сти ти пре вод.

И да за кљу чи мо, Ср би су на род са ско ро ми ле ни јум ском је зич ком про шло
шћу. Су де ћи по на став ним про гра ми ма за основ ну и сред њу шко лу, Ср би су 
на род са дво вје ков ном је зич ком про шло шћу. Исто ри ја је зи ка у на став ним про
гра ми ма основ них и сред њих шко ла за сту пље на је са све га не ко ли ко ча со ва, 
„пред ву ков ски“ пе ри од са дватри ча са, и Ву ко ва ре фор ма са де се так, по сто ци
ма из ра же но на је зич ку про шлост Ср ба от па да 0,001 ча со ва.

Сма тра мо, пр во, да је нео п ход но ве ћим фон дом ча со ва за сту пи ти тзв. спо
ља шњу исто ри ју је зи ка. За тим, на мла ђем уз ра сту, у раз ред ној на ста ви, уве сти 
основ не пој мо ве спо ља шње исто ри је је зи ка, те про ми је ни ти при ступ об ра ди 
гра ди ва, кроз нај ма ње три на чи на: 1) уве сти у на ста ву тек сто ве на срп ско сло
вен ском је зи ку; 2) илу стро ва ти ђа ци ма да је зик ни је ба ри је ра ко ја их одва ја од 
бо га те цр кве но сло вен ске тра ди ци је; 3) кон тек сту а ли зо ва ти нај ва жни је пој мо ве 
спо ме ни ка ко ји при па да ју са крал ном жан ру.

Уко ли ко уче ње чи ње ни ца је зич ке про шло сти све де мо са мо на ета пе у раз
во ју књи жев ног је зи ка код Ср ба: срп ско сло вен ски, ру ско сло вен ски, сла ве но срп
ски, и по том Ву ко ва ре фор ма, сво ди мо Ср бе на на род стар са мо дватри ви је ка. 
Бу ду ћи да је пред мет Срп ски је зик сто жер ни но си лац на ци о нал не кул ту ре, ње
го вој про шло сти по треб но је да ти ви ше про сто ра, па жљи во би ра ју ћи тек сто ве 
код ко јих је зик ни је ба ри је ра ра зу ми је ва њу са др жа ја. У су прот ном кроз про гра
ме основ не и сред ње шко ле са ми се бе по пи та њу је зи ка све ли смо на на род без 
исто ри је.

Проф.дрЗОРИЦАНИКИтОВИЋ
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Или ја Пе тро вић

Заломљениврхсрбскејезичкевертикале

АкАдемички удАр нА србску прошлост

Са свим не на мер но, али за то са пре ве ли ким за ка шње њем, за ви рио сам у бе о
град ски Печат од 12. фе бру а ра 2016 (број 407) и „от крио“ да је ака де ми ку Алек
сан дру Ло ми (Ва ље во, 1955), за књи гу топонимија Бањске хрисовуље, Сла ви стич
ко дру штво Ср би је до де ли ло на гра ду „Па вле и Мил ка Ивић“, с обра зло же њем да 
је књи га „пр во ра зред но оства ре ње“ и да пред ста вља „сам врх“ срб ске и сло вен
ске оно ма сти ке. Охра брен на сло вом „Ми ле ни јум(и) срп ске је зич ке вер ти ка ле“, 
по ми слио сам ка ко се, ето, и не ко из Срп ске ака де ми је на у ка осме лио да срб ском 
на ро ду при зна ви ше ми ле ни јум ску про шлост.

Већ из под на сло ва ре че но га тек ста, об ја вље ног у ви ду раз го во ра са „Пе ча
то вим“ са рад ни ком Јо вом Ба ји ћем, мо гло се са зна ти да се ака де мик Алек сан
дар Ло ма „у ни зу слу ча је ва осве до чио да име на ко ја су про гла ше на илир ским, 
трач ким или келт ским… на ла зе сво је пра во ту ма че ње из сло вен ских је зич ких 
сред ста ва“, али је на ста вак те ре че ни це, у об ли ку тврд ње да су „сво је на род но сно 
име Ср би до не ли са се ве ра и оно је ста ри је од срп ског је зи ка“, са мо до при нео 
да се ха о тич на ака де мич ка ми сао пре не се чак и на нај до бро на мер ни јег чи та о ца. 
Та кав ути сак ни је мо гла да по пра ви ни Ло ми на ми сао да „та ко зва на ди ја хро на 
лин гви сти ка, ко ја се ба ви про шло шћу јед ног је зи ка… по чи ње као исто ри ја а за
вр ша ва иду ћи уна траг као пра и сто ри ја“.

Ако је за и ста та ко, а не ма раз ло га да у то не ве ру је мо јер то ка зу је ака де мик 
– зна лац пет на е стакдва де сет је зи ка , мо ра мо по ста ви ти пи та ње због че га је 
сло во „и“ у пр вој ре чи из на сло ва ста вље но у за гра ду. Вре мен ски пе ри од на зван 
„ми ле ни јум“ баш и не за ди ре у пра и сто ри ју, те би, са ста но ви шта обич но до бро 
нео ба ве ште ног чи та о ца, би ло ра зло жни је да се „пра и сто ри ја“ и „ми ле ни јум“ не 
тр па ју у исти кош. Но, то је ла ич ко ту ма че ње ко је ака де мич ка на у ка опа ме ћу је 
те зом да „пра и сто риј ске фа зе је зич ког раз во ја ре кон стру и ше мо ком па ра тив ним 
пу тем, на осно ву уста но вље них ге нет ских ве за ме ђу по зна тим је зи ци ма“.

Ове „ге нет ске ве зе“ под се ћа ју на тврд њу Ана то ли ја Кљо со ва да срб ски ге
нет ски код ву че сво је ко ре не из вре ме на за ко је не ма пи са них из во ра (“цир ка 
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око“ 12.000 го ди на, што је „тек“ ма ло ви ше од оног ми ле ни ју ма из на сло ва), та ко 
да је ака де мик Ло ма у пра ву ка да сво ја је зич ка (то по но ма стич ка) ис тра жи ва
ња упо ре ђу је са ра дом на ар хе о ло шким ис ко пи на ма из пра и сто ри је и, чак, са 
па ле он то ло ги јом, на у ком о раз во ју све у куп ног жи во та на Зе мљи. И ка да ка же 
да „зе мљи шна име на пре жи вља ва ју као пе тре фак ти, ока ме ње ни и те шко рас по
зна тљи ви оста ци дав них је зич ких ста ња, па и из у мр лих је зи ка“, он ће на пи та ње 
сво га са го вор ни ка ка ко то да су у Ср би ји, „у осно ва ма да нас жи вих ре чи са др
жа ни тра го ви ра ни јих фа за у раз во ју је зи ка: ста ро срп ске, пра сло вен ске, пра ин
до е вроп ске“, од го во ри ти да су Ср би „сво је на род но сно име… до не ли са се ве ра 
и оно је ста ри је од срп ског је зи ка, ко ји се раз вио тек на Бал ка ну пре око хи ља ду 
го ди на по сте пе ним рас па дом сло вен ског је зич ког је дин ства“.

До са да смо учи ли да су Ср би, та да на зва ни Сло ве ни, до шли на Бал кан то ком 
6. и 7. ве ка (иа ко се „на ше“ по лу о стр во зо ве Бал кан ско тек две сто ти нак го ди на, 
док се ра ни је зва ло Хелм) и да им је ра ни је ста ни ште би ло не где иза Кар па та, ви
ше на ис то ку не го на се ве ру. Но, та зе мљо пи сна за вр зла ма са свим је не бит на за 
тврд њу ака де ми ка Ло ме да се да на шњи Ср би (исто као и они од пре хи ља ду го
ди на), у је зич ком по гле ду, свр ста ва ју „у ве ли ку ин до е вроп ску је зич ку по ро ди цу“ 
и, по што њи хо ва „ро до слов на ли ни ја… се же у мла ђе ка ме но до ба“ (из ме ђу 7. и 4. 
ми ле ни ју ма пре Хри ста), они су „у срод ству“ и „са ста рим Ин диј ци ма и Иран ци
ма, Гр ци ма, Ла ти ни ма, Кел ти ма“ и ра зним дру гим „гер ма ни ма“. Ако још об ја сни 
да су Гр ци на бал кан ски југ до шли „још у брон за но до ба“ (пре че ти рипе т хи ља да 
го ди на!), те да су се на про сто ре се вер но од њих на се ли ли Тра ча ни и Или ри, он
да про сеч ном чи та о цу та квог об ја шње ња са мо пре о ста је да у 3. ве ку пре Хри ста 
та мо до че ка и Кел те.

Два би се про блем чи ћа у све му то ме мо гла сре сти:
Пр ви, Ло ми на тврд ња да су „Сло ве ни до шља ци на Бал кан и пр вен стве но зе

мљо рад ни ци, (док су) Ар ба на си ста ро се де о ци и по лу но мад ски сто ча ри“, ма кар 
он и при знао да „но мад ско сто чар ство ни је би ло са свим стра но Сло ве ни ма, бар 
не они ма, у ко је убра ја(м) пред бал кан ске Ср бе (па зи, бо га ти, има и та квих!) ко ји 
су пр во бит но жи ве ли на крај њем ју го и сто ку пра сло вен ске те ро то ри је и би ли у 
до ди ру са но мад ским на ро ди ма у сте па ма се вер но од Цр ног мо ра“. (И ово је за 
пази,богати, по што ис па да да су Сло ве ни, на ро чи то пред бал кан ски Ср би, би ли 
пот пу не не зна ли це у све му и сва че му, та ко да су се но ма ђе њу мо ра ли учи ти од 
оних ко ји су се ти ме ба ви ли у виду заната); и

Дру ги, чи ње ни ца да су Гр ци на Хелм по че ли да при сти жу не „још у брон за но 
до ба“ не го „тек“ око 1100. го ди не пре Хри ста а да су се са свим „пре се ли ли“ не
ких три ста го ди на ка сни је, та ман на вре ме да ор га ни зу ју сво је пр ве олимп пиј ске 
игре (776. пре Хри ста) и да на њи ма уче ству ју.

У по ку ша ју да се тач но ра за зна ко је ту ко а ко је шта, ну жно је вра ти ти се 
по ла зном ака де мич ком ста ву да је срб ски је зик стар све га хи ља ду го ди на а да је 
срб ско на род но сно име мно го ста ри је од срб ског је зи ка. По ло ги ци ства ри, то би 
зна чи ло да су Ср би у ме ђу вре ме ну или го во ри ли не ким стра ним је зи ком, или да 
су се спо ра зу ме ва ли на не ком не му штом је зи ку, или да ме ђу соб но уоп ште ни су 
оп шти ли; би ло шта од то тро је да је исти на, био би то је дин ствен и не по но вљив 
слу чај у људ ској исто ри ји.
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Ипак да то не би би ло је дин стве но и не по но вљи во, А. Ло ма уво ди у игру 
„пра сло вен ски је зик… ка кав се го во рио у до ба пред Ве ли ку се о бу, око 500 г. 
на ше ере, да кле не ких три до че ти ри сто ле ћа пре пр вих пи са них спо ме ни ка на 
ста ро сло вен ском је зи ку“.

Ма да је озбиљ ној исто риј ској на у ци (али не и оној зва нич ној, у Ака де ми ји 
на у ка, на вод но Срп ској, на при мер) ја сно да ни ка кве „Ве ли ке се о бе“ ни је би ло, 
из Ло ми не кон струк ци је о „пра сло вен ском је зи ку“ про из и ла зи да су тим је зи
ком го во ри ли не ки дав ни (пра) Сло ве ни.

ТРЕ БА ЛИ АКА ДЕ МИК ДА ПО НЕ ШТО И ЗНА
О СлОВенИМа,на ПрИМер

Ко ји Сло ве ни, пи та ње је сад, по што је име (ет но ним) Словени, ка ко је то уста
но вио ар хе о лог Карл Го тлиб Ан тон (17781861), пр ви пут по ме ну то 491. го ди не 
по Хри сту. „Да на шњи Сло ве ни зва ли су се Со ра би, Сор би, Сер би, Ср би, Сар
ба ти, Сар ма ти, Ги ма ро н, Ки мер нер, Ки ме ри, Ким бри, Цим бри, Сим бри. Кам
бри, Ки мри, Сар ди, Су ар ди, Си би ни, Са би ни…“ Ра ни је, упо тре бља ван је на з
ивSlavorium, што не зна чи Словен, већ Славан. „Ср би су код Алек сан дра Ве ли ког 
би ли нај ве ћи на род, нај бо љи и нај по зна ти ји рат ни ци. Од ли ко ва ли су се хра бро
шћу, ча шћу и вер но шћу… Ово ви со ко це ње ње Ср ба је од рим ских исто ри ча ра 
опи са но. На во ди се, са как вим је све при ви ле ги ја ма Алек сан дар Ср бе, за њи хо ве 
из вр сне осо би не, на гра дио. Дао им је пот пу ну сло бо ду, осло ба ђа ње од по ре за 
и од рат не слу жбе. С име ном »Слав ни« он ни је имао на ме ру да из ме ни њи хо во 
ста ро име, не го да их од дру гих рат ни ка ис так не“ (Ми лен ко Ни ко лић, теста
мент Александра Великог:Dasтestament Аlexander desGrosen, Бе о град 2005, 10).

По сле бри жљи вог ис тра жи ва ња и по ре ђе ња исто риј ских по да та ка, фи ло лог 
и ис т о ри чар Па вел Јо зеф Ша фа рик (1795 1861) мо гао је за кљу чи ти „да су Сло
ве ни, ко ли ко мо же мо да их пра ти мо при оскуд ном све тлу по ве сти, би ли на зи
ва ни још у пра до ба мно го број ним ро дов ским и пле мен ским име ни ма, а да је 
име Серб као за јед нич ко име за све ро до ве, пле ме на и на ро де истог вин диј ског 
(ин диј ског) по ре кла, ста ри је не го Сло вен… Име Сло вен, не из ве сно од ка да, име 
јед ног по себ ног пле ме на, из ди гло се тек у ка сни јој исто риј ској епо хи као оп ште 
име за све на ро де ср пског (сар мат ског) по ре кла. Мој си је из Хо ре не, Про ко пи је, 
Јор да нес, Ме нан дар (Про тик тор, ви зан тиј ски исто ри чар, дру га по ло ви на 6. ве
ка) пр ви су нам пре не ли име Сло вен у сво јим спи си ма“ (П. Ј. Ша фа рик, О поре
клу Словена по Лоренцу Суровјецком, Но ви Сад 1998, 48. и 136).

И, да ље: срб ске ре чи на ла зе се у Ве да ма; за пад на на у ка ба ви се „ин до евро пе
и сти ком“, до брим де лом и због то га што она пре ма ло зна, или не же ли да зна, о 
Ср би ма и срб ској тра ди ци ји; срб ски је зик мо рао је би ти ста ри ји од ла тин ског, 
јер и Стра бон ве ли да су Са би ни, то јест Ср би, „ау то хто ни ста нов ни ци Ита
ли је“; Ша фа рик твр ди да се са мо за Ср бе, и ни за је дан дру ги европ ски на род, 
мо же до ка за ти да су бо ра ви ли у Ин ди ји; Вој ци ех Кет жин ски пи ше да су Ин ди, 
или Вин ди, жи ве ли на Бал тич ком мо ру и да су то би ли бал тич ки Ср би; Пли ни је 



62

све до чи да се ту ра ди ло о Ин ди ма ко ји су због тр го ви не пу то ва ли из Ин ди је, али 
их је бу ра из ба ци ла у Гер ма ни ју; о истим тим Вин ди ма пи шу и Та цит, Ка си о дор, 
Јор да нес, Пто ле меј, а не мач ки на уч ник Цојс ве ли да је из ме ђу Ла бе и Ви сле, од 
пра да в них вре ме на па све до сред ње га ве ка, био вр ло жив култ ста ре сло вен ске 
бо ги ње Је сен; на оба ла ма сред ње Ла бе жи ве ли су Сем но ни, мно го пре Гер ма на, 
још „од нај дав ни јег пре и сто риј ског вре ме на“; уз Сем но не жи ве ли су Си би ни, 
или Сер би ни, што је дан од ау то ра ту ма чи на во дом да „да нас Срб, Серб, Сер бе, а 
ни об лик Сер бин ни је нео би чан“; уме сто Сер би а на, или Сер ви ја на, или Ша фа
ри ко вих Ср бља на, сре ћу се Ze ru i a ni, уме сто Ср би шта Ci e ru i ste, а уме сто гра да 
Сер бен Ci er tvi.

Рас пра вља ју ћи са ста вом да су Сло ве ни до шли у Евро пу у не кој „ве ли кој се о
би на ро да“, швај цар ски лин гвист Адолф Пик те (17991875) ка же да, „ако су Сло
ве ни до шли из Ази је у Евро пу, то је би ло та ко дав но и у та ко да ле ким вре ме ни ма, 
да их је не мо гу ће са гле да ти“. И ка же, да „жи ви са мо за то да от кри је, ко ји је то био 
дав ни на род, ко ји су за Ша фа ри ка, на осно ву ње го вог ен ци кло пе диј ског ра да би
ли Ср би“ (Ол га Лу ко вић Пја но вић, Срби…народ најстарији, Бе о град 1990, 203).

Исто ри чар и је зи ко сло вац Ми лош С. Ми ло је вић (18401897) ве ли да су се 
„сва сло вен ска пле ме на од ве ко ва зва ла са мо Ср би ма, а ту ђи ни су их зва ли, или 
пре дел ним или пле мен ским име ни ма, или Скла ви ма, од ко је ре чи Сла ве ни ство
ри ше Сло ве не и Сла ве не“ (М. С. Ми ло је вић, Одломци историје Срба и српских
–југославенских–земаља у турској и Аустрији, Бе о град 1872, 104).

Ла зо М. Ко стић пи ше да је „П. Ј. Ша фа рик ви ше пу та, а осо би то у сво јој 
срп ској чи тан ци, из ра зио је дан ве о ма за ни мљив за кљу чак, а уз то од нај ве ћег 
зна ча ја. По Бе ли ћу (Народна ЕнциклопедијаСХС) у тој чи тан ци је пр ви пут дат 
пра ви лан по глед на по ре кло срп ског је зи ка и по ку шај ње го ве крат ке исто ри је. 
Об ја вље на 1833. г., она дон о си Ша фа ри ко во ми шље ње, да је ста ри срп ски је зик 
са свим сли чан та да шњем, са вре ме ном, што пред ста вља рет кост у исто ри ји је зи
ка“. Или, ка ко то Алек сан дар Бе лић (18761960) ка же: „Срп ски је зи к има из во ра 
и по моћ них сред ста ва (из ви со ке ста ри не) у до вољ ној ко ли чи ни, да се пи та ње 
ње го ве ста ри не… мо же да ре ши нај кра ћим и нај си гур ни јим пу тем. На ма је по
треб но са мо да пре у зме мо про сто све до че ње и да ис пи та мо срп ске спо ме ни ке 
вре мен ским ре дом… па да до ђе мо до ре зул та та да је у Ср би ји од пам ти ве ка по
сто јао по ред цр кве ног ди ја лек та… у исто вре ме и је дан са мо стал но об ра зо ва ни 
срп ски на ци о нал ни је зик, ко ји се у основ ним тач ка ма по ду да ра са да на шњим“ 
(О. Лу ко вић Пја но вић, Наведено дело, 208).

Од пам ти ве ка, или одвајкада, одискона, одувек, зна чи, што би зна чи ло да је 
Ло ми на тврд ња о „ре кон стру и са ном пра сло вен ском лек сич ком фон ду“ обич но 
до ми шља ње на „ви со ком ака де мич ком ни воу“.

ИлИ О ТрачанИМа

Да се све не би за у ста ви ло на на вод ном пра сло вен ском је зи ку, Ло ма се хва та 
за Тра ча не и Или ре, „прем да су на ша зна ња о њи хо вим је зи ци ма оскуд на“. Што 
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се оскуд но сти ти че, ту је он са свим у пра ву, по што ни Или ри, а ни Тра ча ни ни су 
не ки по се бан на род, то су „све га“ срб ска пле ме на.

У ЕnciklopedijiJugoslavije (књи га 8, 358) за пи са но је да су трачани“за јед нич ко 
име ин до е вроп ских пле ме на ко ја су жи ве ла у ис точ ном де лу Бал кан ског по лу о
стр ва. Гра ни це њи хо вог про сти ра ња би ле су при род не: на за па ду ре ке Мо ра ва и 
Вар дар, на ју гу Егеј ско мо ре, на ис то ку Цр но мо ре, а на се ве ру Ду нав, ма да се и 
Да ча ни сма тра ју јед ним од мно го број них трач ких пле ме на“.

Ло го гра фи, Хе ро до то ви прет ход ни ци, под Тра ки јо м су под ра зу ме ва ли чи та
ву Евро пу и све зе мље се вер но од Грч ке. Мој си је Хо рен ски (IV век) не што је пре
ци зни ји кад ка же да „зе мља Тра ча на ле жи ис точ но од Дал ма ци је код Сар ма ти је; 
и Тра ки ја има пе т ма њих про вин ци ја и јед ну ве ли ку у ко јој је пет сло вен ских 
(срб ских – ИП) ро до ва… има и бр да, ре ке, гра до ве, мо ра и остр ва, а као глав ни 
град срећ ни Кон стан ти но пољ“ (П. Ј. Ша фа рик,Наведено дело, 95). О тим трач ким 
обла сти ма и сло вен ским пле ме ни ма, од но сно срб ским, го во ре и Ке дрин и Те о
фан (Исто, 98).

По при ли ци, јед но од нај бли жих срб ких пле ме на ко је су Гр ци упо зна ли би ли 
су Раш ча ни, или Ра ша ни, око ре ке Ма ри це, у кра ју у ко ме се још кра јем 19. ве ка 
на ла зи ле раз ва ли не гра да Ра са. У не мо гућ но сти да из го во ре су гла сни ке ш и ч, 
они су тим но вим ком ши ја ма да ли име тхракои. Ова кво из об ли ча ва ње стра
них ре чи би ло је за Гр ке уо би ча је на по ја ва, та ко да су мно ги уче ни љу ди ода в но 
кон ста то ва ли да у грч ком на чи ну пи са ња ту ђих име на по сто ји не из бе жна не
ста бил ност и не по у зда ност, у то ли кој ме ри да их, та ко из об ли че не, ни „ро ђе ни 
кум“ не би пре по знао.

И ви зан тиј ски из во ри с по чет ка 15. ве ка на зи ва ју Ср бе Тра ча ни ма. Та ко, на 
при мер, грч ки фи ло софху ма ни ста Ге ор ги је Ге мист Пли тон, ко ји је био учи тељ 
Ла о ни ку Хал ко кон ди лу, у свом надгробном жалопоју Је ле ни Па лео ло ги ни, је ди
ној Срб к и њи ви зан тиј ској ца ри ци, же ни Ма ној ла II Па ле о ло га (ро ђе ног 1349, 
вла дао од 1391. до 1425), пи ше и сле де ће:

„Она је, на и ме, по на род но сти би ла Тра чан ка. Тра ча ни су, пак, на род ко ји је 
и стар и ко ји се ра чу на у нај ве ће на ро де на све ту, не са мо за то што с ове стра не 
Ду на ва до пи ре од Цр но га мо ра све до Ита ли је, не го и за то што пре ко Ду на ва 
чак до та мо шњег оке а на, и чак до коп на ко је је го то во не на се ље но због хлад но ће, 
жи ви иста по је зи ку са ови ма ов де на род ност. А и она је мно го број на, и шта ви
ше, од ово га је огран ка на овој стра ни ку ди ка мо број ни ја. Па ни је ни лош још од 
ста ри не тај трач ки на род, не го је и хра бар и ду хом не нео бра зо ван. Та ко је, на 
при мер, Ев мо ли, ко ји је код Ати ња на за вео елев син ске свет ко ви не за сти ца ње 
бе смрт но сти ду ше био Тра ча нин, а ве ли се да су и хор Му за Гр ци на у чи ли обо
жа ва ти од Тра ча на. На род, пак, ко ји се кла ња Му за ма, ни је не ук ни не про све ћен, 
ни ти је онај на род ко ји ве ру је у бе смрт ност ду ше људ ске, про стач ки сој“ (Дра гу
тин Ана ста си је вић, Српкињавизантијска царица, Бе о град 2004 (рас пра ва нај пре 
об ја вље на у бе о град ском „Брат ству“,XXX 1939), 8283).

Ца ри ца Је ле на Па ле о ло ги на, у мо на штву Ипо мо на, ме ђу Срб и ма по зна ти ја 
као Је ле на Дра гаш (око 13701450), би ла је кћи срб ског ве ли ка ша Кон стан ти на 
Де ја но ви ћа, „вла да о ца обла сти не бе зна чај не при ре ци Вар да ру“, ко ји је по ги нуо 
1395. го ди не на Ро ви на ма, у истом бо ју у ко ме и Кра ље вић Мар ко.
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Ка зи мир Шулц, По љак, из јед на чу је Или ре и Тра ча не, па ка же да су „или ро 
трач ка пле ме на не са мо би ла и оста ла у сво јим се ди шти ма (што зна чи да се ни су 
ни „ба ви ла“ се о ба ма из 6. и 7. ве ка – ИП), не са мо да су са чу ва ла је зик, ве ру и 
сло бо ду… већ су се још у пе том ве ку на зи ва ли Сло ве ни ма“ (О. Лу ко вић, Пја но
вић,Наведено дело, том И, 106)

Пе тар Скок (18811956), хр ват ски ро ма нист, ети мо лог, ве ли да „илир ск е па
ра ле ле сми је мо тра жи ти из ван Il lu ri cu ma у Ма ке до ни ји и у Тhraciji (Моеsiji)“, 
што зна чи да су Тра ки ја и Ме зи ја исто (Пе тар Скок, Студије из илирске топо
номастике, Ар хив за ар ба на ску ста ри ну, је зик и ет но ло ги ју, Бе о град 1923, 5), а 
исто ри чар Фер до Ши шић (18691940), та ко ђе Хр ват, до да је, без об зи ра на про
из вољ но од ре ђен вре мен ски пе ри од, да су жи ве ли „Ср би – Ras ci a ni, Тraces – од 
кра ја XIV ст. у ју жном Сри је му ка мо су из ма кли ис пред Ту ра ка“ (Фер до Ши шић, 
Преглед повијестихрватскога народа, За греб 1962, 242).

Гре гор (Же хож) Дан ков ски (17841857), про фе сор грч ко г је зи ка и би бли о
те кар кра љев ске би бли о те ке у Прес бур гу (Бра ти сла ви), ве ли да су „Ге ти би ли 
Сло ве ни и да су при па да ли ро ду Тра ча на, го во ре ћи с њи ма исти јез и к“. Ову по
след њу тврд њу он за сни ва на пи са њу грч ког исто ри ча ра Те о фи ла кта Си мо ка те 
(око  570640) о Ма ври ки је вој вла да ви ни (582602), у вре ме кад, ба рем по По р
фи ро ге ни то вим св едо чан стви ма, око Ду на ва не би тре б а ло ни да бу де Сло ве на: 
„Сло ве ни су за це ло Ге ти. На и ме, Ге ти ма су се зва ли не ка да… Ге ти су од свих 
Тра ча на нај хра бри ји и нај пра ве д ни ји… (Они су) јед но је зич ни са Тра ча ни ма“ (О. 
Лу ко вић Пја но вић,Наведено дело, 3132). А ви де ће мо ко ју стра ну да ље да се Ге ти 
име ну ју и као Кел ти.

Јо ван Ра јић (17261801) по твр ђу је да ма џар ски исто ри чар Ми клош Иштван
фи (15381615) на зи ва Ср бе Тра ча ни ма, исто као што и за десп о та Ђур ђа Бран
ко ви ћа (око 13751456) ве ли да је Тра ча нин.

ИлИ О ИлИрИМа

Хр ват ска Енциклопедија југославије (5. књи га 503504) де фи ни ше Или ре као 
„по пу ла циј ску гру пу на Бал ка ну, ко ју је још од пре дан тич ких вре ме на чи ни ло 
ви ше срод них ет нич ких ску пи на. У ан тич ко до ба под тим се име ном под ра зу
ми је ва ло ста нов ни штво ве ћег ди је ла за пад но га Бал ка на те ди је ла сре ди шње га 
Бал ка на. Не ко ври је ме у ту се гру пу убра јао и од ре ђе ни број ет нич ких ску пи на 
(етхне) у па нон ском про сто ру, с оби ју стра на ри је ке Са ве, па су Ри мља ни по 
Или ри ма и про зва ли сво ју пр ву пре ко ја дран ску про ви н ци ју Или рик“.

Зна че њем ре чи Илир ба ви ли су се број ни струч ња ци а не ки су јој „из вор“ 
на шли у ар ба на шком је зи ку (lir слободан, li ri слобода) по ла зе ћи од прет по став
ке да су Ар ба на си по том ци пред рим ских Или ра. Пе тар Скок не при хва та та кво 
ту ма че ње, па ка же да им је то име „дао“ пра о тац Il lu ri os (П. Скок, Етимологијски 
рјечникхрватскога или српскога језика, За греб 1972, I714).

У сво јој књи зи О пореклу и седиштима старих Илира, Ка зи мир Шулц за Или
ре и Тра ча не ка же да су јед но, не са мо због то га што су жи ве ли на је дин стве ном 
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про сто ру, већ и због то га што су би ли јед но и по је зи ку, оби ча ји ма, уре ђе њу и 
ве ро ва њи ма. Или, ка ко то де фи ни ше Стра бон, „Или ри и Тра ча ни ни су мо гли 
да бу ду ту ђи јед ни дру ги ма ни на ка кав на чин, јер су об а ро да исто га по ре кла, а 
осим то га има ју исте оби ча је и уре ђе ње и по шту ју исте бо го ве“.

Осла ња ју ћи се и на дру ге из во ре ко ји су из јед на ча ва ли Или ре и Тра ча не, 
Шулц је мо рао кон ста то ва ти да „из гле да уи сти ну, да су на зи ви Тра ча нин и Илир 
два име на јед ног истог ро да, чи је су име друк чи је упо тре бља ва ли Гр ци, а друк
чи је Ри мља ни. На и ме, це лу се вер ну зе мљу у ко јој су жи ве ли Тра ча ни и Или ри, 
ста ри су на зи ва ли Тра ки јом, док су ту исту зе мљу дру ги ка сни је на зи ва ли Или
ри јом“ (О. Лу ко вић Пја но вић, Наведено дело, Том II 145).

Нај ста ри ји по мен илир ског пле ме на сре ће се ко д грч ког песн и ка Алк ма на 
(VII век пре Хри ста), ко ји Или ре сме шта уз ја дран ску оба лу. То ком на ред ног 
ве ка, Или ри се по ми њу, ма да са свим не од ре ђе но, и код још не ких грч ких пи са
ца, да би ло го граф Хе ка теј из Ми ле та (око 500. пре Хри ста) у свом пу то пи су по 
ја дран ској оба ли (јон ској, ка ко се он да пи са ло) у илир ска пле ме на свр стао Ли
бур не, Мен то ре, Хи стре и још не ка.

Нај по дроб ни је по дат ке о Или ри ма ну ди Хе ро дот, по чи јем се са зна њу илир
ска зе мља у 5. ве ку пре Хри ста про сти ра ла „од Ја дран ског Мо ра до из во ра Мо
ра ве, на ис то ку, и до ре ке Ади же на се ве ро за па ду. На ју гу до пи рао је илир ски 
је зик до гра ни це Епи ра, по свој при ли ци до ре ке Ахе ро на, а на се ве ру до Ду на
ва… (Та да је) би ло име Или ри про ши ре но на мно го број на срод на пле ме на до 
ни зи не Ве не та, уз се вер ни угао Ја дра на.“ Јед но од тих пле ме на би ли су Дар да ни, 
или Дар дан ци, ко је ен гле ски исто ри чар Џон Кам бел чи та као Сарбани, што ће 
ре ћи: Ср би. Пре ма оно ме што су за пи са ли ан ти ч ки пис ци, Дар да ни су на се ља
ва ли да на шњу се вер ну Ма ће до ни ју, Ко со во, Ме то хи ју, ју жну и сред њу Ср би ју 
за пад но од Мо ра ве, све до Ива њи це, и ис точ но до гор њих то ко ва Пе ка и Ти мо ка.

Хе ро дот да ље ка же да су Кел ти у 3. ве ку пре Хри ста „осво ји ли зе мљу Или ра 
и по ме ша ли се са њи ма… Уко ли ко се, на осно ву си ро ма шних оста та ка илир ског 
је зи ка, нај ви ше лич них и то по граф ских име на, мо же утвр ди ти, име Или ри има
ло је сво ју оправ да ност не са мо за обла сти на Ја дра ну, већ и за њи хо ву по за ди ну, 
до ду нав ске ли ни је на се ве ру и се ве ро и сто ку“. Хе ро дот у Или ре свр ста ва Ене те, 
од но сно ја дран ске Вен де, као и Ис тр а не, Осе ри а те, Стул пи не и дру ге, ко ји су 
„би ли по свим пре да њи ма пра ви Или ри“ (П. Ј. Ша фа рик, Наведено дело, 102).

Ра вен ски Ано ни мус (VII век), у сво јој Космографији пи ше о три Ср би је; јед на 
од њих би ла је отаџ би на Да ча на, дру га отаџ би на Сар ма та, а тре ћа она до Грч ке 
(укљу чу ју ћи и ста ру Ма ће до ни ју), ко ју ина че на зи ва Илир ском Ср би јом.

Пре ма пи са њу Не сто ра Ки јев ског (1056око 1111), ка лу ђе ра и ле то пи сца, ко ји 
је иза се бе оста вио спис под на сло вом Повестдревних времена, Или ри су би ли 
Сло ве ни „ко ји су од нај ста ри јих вре ме на жи ве ли у Или ри ји, на Ду на ву“, а Ка зи
мир Шулц до да је да од ред ни ца „на Ду на ву“ не зна чи са мо „с обе стра не Ду на ва“, 
већ и на Бал кан ском по лу о стр ву.

А ви ше де се ти на стра них ау то ра, ко је је Ша фа рик на вео „без свих на бра ја ња 
или ре ше та ња до са да шњих ви ђе ња“, по чев од 11. ве ка па до ње го вог вре ме на 
(до 1833, кад је то на пи сао), све до чи ло је о ду бо кој ста ри ни сло вен ској, ве зу ју ћи 
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их, на при мер, за Или ре, а Па но ни ју од ре ђу ју ћи као њи хо ву пра до мо ви ну. По 
ње го вом са зна њу, про из вољ не су тврд ње мно гих исто ри ча ра о та ко зва ном 
исто риј ском или ри зму.

“Јер да су ста ри Или ри би ли ствар но ис тре бље ни, те да Сло ве ни не ма ју ни
шта дру го до »ра зо ре не гра до ве по це лој Или ри ји«, или да су на шли пу сти њу 
без љу ди, ка ко би он да до шло до то га, да још и да нас по сто је сва име на ко ја су 
спо ме ну ли ста ри ге о гра фи и исто ри ча ри у Или ри ји и Тра ки ји, уз не знат не из
ме не?“ А та име на по сто је и оп ста ју са мо за хва љу ју ћи не по сред ном је зич ком 
на сл е ђу Ср ба ко ји су та мо не ка да жи ве ли и Ср ба ко ји у истим тим кра је ви ма 
жи ве да нас.

То, да су Или ри уи сти ну би ли Ср би, Ша фа рик је стал но ис ти цао, осо би то у 
сво јој Историји слoвенског језика и литературе са свимдијалектима, где ка же 
„да су ра зна сло вен ска име на на во ди ли са мо стран ци, као Вен ди, Бо еми и за Ср
бе Или ри“ (О. Лу ко вић Пја но вић, Наведено дело, 165).

У са оп ште њу ко јим је ис ту пио на јед ном на уч ном ску пу о Ар ба на си ма (у 
Срп ској ака де ми ји на у ка у Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји Фи ло зоф ског оде ље ња а 
не Исто риј ског, по што су „зва ни ч ни“ исто ри ча ри у Ср би ји га дљи ви на ста ри ну 
соп стве ног на ро да, срб ског), об но ви тељ срб ске исто риј ске шко ле Јо ван И. Де ре
тић (1939) по себ но се по за ба вио Или ри ма и њи хо вим срб ским ко ре ни ма, а све 
пре ма за пи си ма у ра спо ну одIII ве ка пре Хри ста до нај но ви јег вре ме на:

“Стра бон по ми ње Ср бе као на род Или ри је од Ја д ран ског мо ра до Па но ни
је… Гр ци су ста нов ни ке Епи ра у ан тич ком вре ме ну сма тра ли Или ри ма, то јест 
Ср би ма… Др жа ву Ил и ри ју кра ља Ар го на (пра вил ни је: Агро на) Зо на ра на зи
ва Срп ском им пе ри јом (3. век пре Хри ста)… Фран цу ски исто ри чар При ко де 
СентМа ри име ну је Агро на као кра ља Ср ба (1864)… Ан дри ја Ка чић Ми о шић 
Агро но ву Или ри ју на зи ва »сло вин ском зе мљом«, а Сер би ли ду, ко ји по сле Те у те 
вла да Или ри јом, »кра љем сло вин ским« (1756)… Апи ан из Алек сан дри је ка же 
да је 135. го ди не, у до ли ни Не ре тве, рим ски вој ско во ђа Фла ви ус Фла кус ра то вао 
са Ср би ма, ко је на зи ва ју Или ри ма или Дал ма ти ма, а нај слав ни ја или р ска пле
ме на су Ср би (Сор ди ски) и Три ба ли… Пли ни је Ста ри ји 12. го ди не по Хри сту 
да је спи сак 27 илир ских, од но сно срп ских пле ме на, од ко јих ви ше од по ло ви
не по сто ји и да нас, ме ђу њи ма Дер ма сти је, Це ра ни, Деретиnи, Де вр ње, Вар ди, 
Ли ки ни (од њих су Не ма њи ћи, као по том ци им пе ра то ра Ли ки ни ја), Бур ни це, 
Се на ди, Ден де, Са ше љи, Ру ди ња ни и Гра бља ни; ови по след њи би ли су јед на ва
рош на Зуп ци ма, и њих на зи ва ју Или ри ма… Ди он Ка си јус, управ ник Или ри је 
у 2. ве ку, по ми ње Ср бе ко ји та мо жи ве… Јор дан ка же да од Сар ма та, од но сно 
Ср ба, по ти чу Ве не ти, Ан ти и Сло ве ни… Ко смо граф из Ра ве не (7. век) по и сто
ве ћу је Или ри ју са Ср би јом од Ја дран ског мо ра до Ду на ва… Не стор Ча сни Ки
јев ски у сво м Ле то пи су из 11. ве ка твр ди да Сло ве ни во де по ре кло из Или ри је 
и на бра ја ко ја су пле ме на, пред рим ским осва ја њи ма, из бе гла на европ ски се вер 
и ис ток… Ви зан тиј ски исто ри чар Јо ван Ки на мос (1143 ? ) ка же да су Ср би, 
као на род Дал ма ти, из гра ди ли град Рас (12. век)… Фран цу ски sla vi sta Луј Ле же 
(18431923) пре но си по да так из че шке Да ле ми ло ве хро ни ке из 13. ве ка да су се 
Сер би по сле по то па на се ли ли на гра ни ца ма грч ких зе ма ља и дуж мо ра и да су 
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се ра ши ри ли све до Ри ма, те да је Или ри ја, пре ма јед ној пољ ској хро ни ци из 14. 
ве ка, ко лев ка сло ве н ских на ро да… Ви зан тиј ски исто ри чар Хал ко кон ди ло ка же 
да је цар Ду шан хтео да ус по ста ви »европ ску им пе ри ју на ро да Илир ског« (14. 
век)… Срб ски краљ Сте фан То ма ше вић из бо сан ске ло зе Ја бла но ви ћа ти ту ли
ше се 1446. го ди не као Step ha nus Tho mas Dei GratiaaRasciaе, Ser vi ae, Bo snen si um 
si ve Il li ri cum rex… Дал ма ти нац Ви н ко При бо је вић, про фе сор те оло ги је, у Сло
ве не убра ја Тра ча не, Ме зе, Ге те, Да ча не, Ма ке дон це, Или ре, Рок со ла не, Мо ске, 
Фри жа не и Ван да ле (1532)… По зи ва ју ћи се на ру ску Степску књигу из 16. ве ка, 
наш са вре ме ник Па вел Ту ла јев ка же да је сло вен ска пра по стој би на см еште на 
у Или ри ји, »што би би ло у скла ду са биб лиј ским из вор ни ком и Не сто ро вим 
Ле то пи сом« (2004)… По сле тур ско г осва ја ња Дал ма ци је (1540), ве лик број срб
ских ста нов ни ка скл онио се у не за у зе те гра до ве, у ко ји ма се до та да ко ри стио 
ита ли јан ски је зик, а по сле је »уве ден илир ски је зик«… Ма вро Ор би ни (1601) 
у Сло ве не свр ста ва Ве не те, Вен де, Ру сеВан да ле, Ге те, Или ре, Го те, Ала не, Сар
ма те и дру ге… Пећ ки ро до слов (17. век) по чи ње »ро до сло вљем све тих ца ре ва 
срб ских или ти илир ских«… Ба рон Бар тен штајн, ви со ки чи нов ник на беч ком 
дво ру, об ја вио је 1761. го ди не пре глед та да шњег ста ња срб ског на ро да, под на
сло вом »Кра так из ве штај о ста њу ра се ја ног мно го број ног илир ског на ро да«… 
Пр ви реч ник срб сконе мач ког је зи ка, из дат у Бе чу 1853. го ди не, по све ћен кне зу 
Ми ха и лу Обре но ви ћу, на сло вљен је као Ил ли русцхен унд де утсцхен Спрац хе… 
Ја коб Грим, отац не мач ке фи ло ло ги је и гер ма ни сти ке пи ше 1815. го ди не да »Ср
би ма на зи ва мо пра вил ни је оно што се ина че Или ри ма на зи ва, сло вен ску на
ро д ну гра ну«… Ау строне мач ки пи са ц Алек сан дар Хекш у свом пу то пи су по 
По ду на вљу ве ли да се »укуп ност свих сло вен ских Или ра пе ње на око шест ми
ли о на ду ша. Ни је дан сло вен ски на род ни је у но во и нај но ви је вре ме скре нуо на 
се бе па жњу у то ли кој ме ри као Или ри« (1881)… Пр ика зу ју ћи Ву ков Рјечник из 
1818. го ди не, Јер неј Ко пи тар ка же да је то је зик »број ног, та ко ве ли чан стве но 
на да ре ног, ју нач ног на ро да Ср ба (Или ра)«… Не мач ки те о лог и прав ник Јо хан 
Фер ди нанд Нај ге ба ур ка же: »Пи тао сам јед ног уче ног фран ци скан ског мо на ха 
из ре пу бли ке По љи ца за ми шље ње о ра зли ци из ме ђу Или ра и Хр ва та. Од го во
рио је: Ја бих ра ђе био Тур чин не го Хр ват, а је дан дру ги ка то лич ки све ште ник 
из ја ви о је: Ср би или Или ри су об ра зо ва ни ји не го Хр ва ти; њи хо ва књи жев ност 
је ста ри ја« (1851)… И та ко да ље“ (Јо ван И. Де ре тић,Арбанаси од Кавказа до Ср
бије, Са оп ште ње на на уч ном ску пу „Ср би ја и Ар ба на си“, одр жа ном у Срп ској 
ака де ми ји на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, 21. ју на 2007, и об ја вље ном у збор ни ку 
ра до ва на сло вље ном као „Ал бан ци ла жни Или ри“).

Из пи са ња хр ват ске Енциклопедије југославије (књи га 5, 520) мо гао би се из
ву ћи за кљу чак да су Ср би по том ци илир ске пле мен ске гру па ци је. Јер та мо, у 
од ред ни ци Илирска дворска депутација(канцеларија), пи ше да су Ср би у Хаб
збур шкој мо нар хи ји и то ком 18. ве ка сма тра ни Или ри ма; та двор ска ус та но ва, 
осно ва на од лу ком ца ри це Ма ри је Те ре зи је (17181880), у вре ме кад се ње на Мо
нар хи ја на ла зи ла у кри зи (1745) и на зва на нај пре Илир ска двор ска ко ми си ја, би
ла је сво је вр сно ми ни стар ство за срб ске посл о ве; у ње ној је над ле жно сти „би ло 
пра во раз ма т ра ња свих про бле ма Ср ба“.
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А МО жДА И О КЕЛ ТИ МА

На осно ву сво јих лин гви стич ких ис тра жи ва ња, Ран ка Ку ић (19252003), Ран
ка Вел шан ка, за кљу чу је да су Кел ти срб ско пле ме и да су, као дав на шњи жи те љи 
у да на шњој Ср би ји, би ли европ ски до мо ро ци. Она ка же да су Кел ти вр ло стар 
на род, и да их „нај но ви ја ис тра жи ва ња струч ња ка да ти ра ју не ко ли ко ми ле ни ју
ма пре на ше ере, за пад но и ју го за пад но од Кар па та“, у кра је ви ма ко је и оста ли 
истра жи ва чи срб ске ста ри не сма тра ју из вор но срб ским. Од ње се још мо же са
зна ти да су од Кел та, ко ји су вр шља ли по Евро пи, на ста ли Бо хе ми и Мо рав ци 
у Че шкој, Бе ло ву ци у Не мач кој, Лом бар ди у Ита ли ји, Бел ги, Бре тон ци, Ир ци, 
вел ша ни, Шко ти…

Јо ван И. Де ре тић ка зу је да Кел ти (Ге ти, Га ли, Хе ти) спа да ју у Сер бе. „Сер би
ско дру штво је вр ло ра но би ло уре ђе но као ста ле шко дру штво… Вла дар ско рат
нич ки ста леж са чи ња ва ли су, по ред вла да ра и рат ни ка, и сви вр ши о ци вла сти 
и чи нов ни ци, сав управ ни сплет. При пад ни ци ово га ста ле жа на зи ва ли су се Ге
ти ма и са тим или ма ло пре ли че ним (из ме ње ним – ИП) име ном на зи ва ју Сер бе 
у мно гим зе мља ма све та. Сер би ски Ге ти по ста ју вр ло по зна ти ши ром Евро пе, 
пред ње Ази је и се вер не Аф ри ке. Ово ста ле шко име се вр ло че сто упо тре бља
ва ло као на род но име… У Ин ди ји и Ира ну на зи ва ју се Ари јев ци ма, на Бли ском 
Ис то ку Хе ти ма, а у за пад ној Евро пи Кел ти ма. Хе ти и Кел ти су им ена за Ге те“, а 
од њих су из ве де на и име на Га ла та, или Га ла.

Кел ти, без об зи ра на сво ју на вод ну во јнич ку си лу и вој не успе хе про тив 
илир ских пле ме на, или етрур ских, или ве нет ских, у кул тур ном по гле ду би ли у 
под ре ђе ном по ло жа ју у од но су на исте те Етрур це, Ве не те или Или ре. И по ред 
то га што кон ста ту је да су Кел ти би ли нео т пор ни на ути цај илир ских, етрур ских, 
ве нет ских и дру гих под руч ја на ко ји ма су жи ве ла срб ска пле ме на, по кре те келт
ске вој нич ке си ле пре ко њи хо вих под руч ја, зва нич на исто ри ја пре тва ра у „вој не 
успе хе“. Ис то ри ча ри пре ћут ку ју чи ње ни цу (или то не же ле да зна ју) да су Кел ти 
вој нич ки ред у срб ском на ро ду, али за то не мо гу да по бег ну од ис ти не да они, 
Кел ти, где год су се сре ли са по ми ња ним пле ме ни ма, при ла го ди ли су им се и у 
ет нич ком и у је зич ком по гле ду. Та ко не што мо гло се де си ти са мо због ет нич ке и 
је зич ке срод но сти јед них са дру ги ма.

И, сад, кад па жљи ви је за ви ри мо у оно што је за пи са ла Ран ка Вел шан ка (име
на број них ре ка, пла ни на и на се ља по Срп ској Зе мљи мо гу се про ту ма чи ти пре
ко ре чи из келт ског је зи ка; реч гусле сре ће се и у келт ском је зи ку, иа ко тај про
то сло вен ски му зич ки ин стру мент при па да да нас са мо Ср би ма; име срб ског бо
жан ства Све то ви да мо же се на ћи и у келт ском је зи ку; мно ге ре чи из срб ског је
зи ка срод не су са ре чи ма ко је и да нас ко ри сте ста нов ни ци Вел са на бри тан ском 
остр ву (ко ји нео до љи во под се ћа на сло вен ског бо га Ве ле са, за штит ни ка, по ља, 
па шња ка и шу ма, од но сно зе мљо рад ње, сто ке и ди вља чи); као и Ср би, и Кел ти 
су свој по раз уме ли опе ва ти као ду хов ну по бе ду над сво јим не при ја те љем, а бе
лу и цр ве ну бо ју ко ри сти ће и јед ни и дру ги као исто вр сан сим бол; и та ко да ље), 
не мо же се по бе ћи од за кључ ка да су ста ри Кел ти и ста ри Ср би би ли са бра ћа.
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Кел те по ми ње и Рас ти слав Ма рић, при то ме по зи ва ју ћи се на Стра бо на а овај 
на Ла го вог си на Пто ло ме ја Со те ра.Та  при ча ка зу је да је, у вре ме Алек сан дро вог 
по хо да на Три ба ле, „Алек сан дру до шло по слан ство Кел та ко ји жи ве око Ја дран
ског мо ра. То је пр ви по мен Кел та на Бал кан ском По лу о стр ву, па из гле да да су 
ту до шли по чет ком IV ве ка пре Хри ста“ (Рас ти слав Ма рић, Античкикултови у 
нашој земљи, Бе о град 2003, 41).

По сле све га, ми мо же мо са мо кон ста то ва ти да су Кел ти, вој носо ци јал на рат
на ор га ни за ци ја ан тич ких Ср ба, од но сно вој не за штит не тру пе јед не обла сти, 
кра љев ства или цар ства ( Ми лен ко Ни ко лић, Античка Србија:DasAntikeSebien 
Пр ва књи га Band I, Бе о град 2005, 22), као и сва оста ла пле ме на на ши ро ком бал
кан ском про сто ру, срб ска, при па да ла истом ет нич ком и је зич ком кру гу, ма кар и 
са ра зно ли ко сти ма, ве ћим или ма њим. Та ко, на при мер, Ита ли јан Лу и ђи Па ре ти 
об ја шња ва да су раз ли ке у да на шњим келт ским го во ри ма у Ир ској, Бри та ни ји 
и Бре та њи „на ста ле још у до бу се о бе из По ду на вља“. По што су у том По ду на
вљу жи ве ла срб ска пле ме на, Или ри, на при мер, и по што су се Кел ти, и пре ма 
твр ђе њу хр ват ске Оп ће ен ци кло пе ди је, За греб 1967, ла ко „ет нич ки ми је ша ли са 
ста ро сје ди о ци ма, осо би то с Ве не ти ма и Или ри ма“, то под ра зу ме ва и ис ти ну да 
се од њих ни су мно го раз ли ко ва ли. А ако ни је би ло мно го раз ли ка, зна чи да су 
би ли срод ни; сро дан им је био и је зик.

Што зна чи да је срб ска ста ри на мно го ду бља од оне ко ју нам ну де нор диј ска 
шко ла и ње ни ила ри о но ви ћи ме ђу на ма, и они ко ји су учи ли нас, и они ко ји још 
увек уче на шу де цу.

По чев од Ака де ми је на у ка, та ко зва не Срп ске, до основ не шко ле.

И О АР БА НА СИ МА, НА РАВ НО

Из Ло ми ног ин тер вјуа ко нач но са зна је мо да је катун срб ска реч а не ар ба на
шка (што је она би ла све до пре по ла го ди не, од но сно док то ни је об зна ње но у 
по ме ну том ин тер вјуу), али нас за то уве ра ва да су „Сло ве ни до шља ци на Бал кан 
и пр вен стве но зе мљо рад ни ци (а) Ар ба на си ста ро се де о ци и по лу но мад ски сто
ча ри“. Мо жда та ко еда би ис ка зао не ка кву за хвал ност Па влу Иви ћу (19241999) 
ко ји је не ка кве ар ба на шкосло вен ске зач ко љи це ре шио још пре ско ро по ла ве ка, 
у књи зи Српски народи његов језик, Бе о град 1971, та ко што је је дан део Ро ма на 
за те че них у ис точ ној Ср би ји и се вер ној Бу гар ској пре ба цио „на се вер пре ко ве
ли ке ре ке, дру гим ре чи ма да је до не кле до шло до ро ка де из ме ђу осва ја ча (Сло
ве на – ИП) ко ји су на ди ра ли на југ и по бе ђе них ко ји ма је пут спа се ња по не кад 
во дио баш у пре де ле не по сред но пре то га на пу ште не од осва ја ча“.

Увер љи вост сво јих хи по те за (или те о ри ја) Ивић усло вља ва ста вом да је на 
том „ис пра жње ном про сто ру“ у ис точ ној Ср би ји и се вер ној Бу гар ској би ло не 
са мо ру мун ског већ и ар ба на шког жи вља, што би зна чи ло да се та мо на ла зи ла 
и ко ле в ка да на шњих Ар ба на са. Пре ма Иви ће вом пи са њу, и вр ло крат ка по тра га 
за ар ба на шком ет но и сто ри јом по ка за ла је „да ал бан ски је зик ни у ко је м слу ча ју 
ни је про ду же ње ста рог илир ског је зи ка ко ји се пре рим ског осва ја ња го во рио у 
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да на шњој Ал ба ни ји (и ве ћем де лу Ју го сла ви је)“, да је ар ба на шка тер ми но ло ги ја 
за мо ре и по мор ство пре у зе та из дру гих је зи ка, те да њи хо ва по стој би на ни је ве
за на за мор ску оба лу већ за кра је ве у ко ји ма је раз ви је но сто чар ство. Они су, ка
же, „у ра ни јем сред њем ве ку би ли па сти ри и жи ве ли (су) ис тим на чи ном жи во
та и под слич ним дру штве ним и ци ви ли за ци о ним окол но сти ма као Ру му ни… 
Ка рак те ри стич но је и то да су да у ро ман ским еле мен ти ма ал бан ског је зи ка има 
мно го спе ци фич них спо на са ру мун ским, а да су у оба је зи ка при сут ни мно ги 
из ра зи из па стир ске тер ми но ло ги је ко ји очи глед но во де по ре кло из не ког ста
рог пред рим ског бал кан ског је зи ка… По свој при ли ци, је зик у ко јем су на ста ли 
ови из ра зи био је у ства ри пре дак ал бан ског је зи ка, из ко јег су Ру му ни пре у зе ли 
из ра зе по себ но ве за не за бал кан ски стил сто чар ства… Оста је да се ре ши ко ји је 
то је зик мо гао би ти. Да нас у на у ци пре о вла ђу је ми шље ње да се ра ди о трач ком 
је зи ку; до ка за на је из ве сна оп шта слич ност из ме ђу ал бан ског и трач ког чи ја је 
фи зи о но ми ја ре кон стру и са на по до ста шкр тим оста ци ма у ан тич ким нат пи си
ма и за пи си ма… То, до ду ше, ни је мно го, и чак ни је до вољ но да нас убе ди (иа ко је 
то доказано– ИП), али за сад не ма бо љег кан ди да та од трач ког је зи ка. Ако има мо 
у ви ду да је област тог је зи ка осим да на шње Бу гар ске (па и Ру му ни је) за пре ма ла 
и ис точ ну Ср би ју, оста ће нам као нај ве ро ват ни је ме сто ста ре по стој би не Ал ба
на ца ис точ на Ср би ја“.

На жа лост, у скла ду са „те о ри јом“ ан тро по ло га Ср бо љу ба Жи ва но ви ћа (1933) 
да „на уч ни ци у Ср би ји не во ле да чи та ју“, и ака де мик Ло ма (а не са мо Па вле 
Ивић) про пу стио је да на вре ме са зна от куд Ар ба на си на Срб ској Зе мљи.

Ка ко пи ше Јо ван И. Де ре тић, „Ар ба на си су ско ра шњи до се ље ни ци у Ср би
ју… Пре до ла ска у Ср би ју (они) су про ме ни ли три бо ра ви шта. По ре к лом су са 
Кав ка за из кав ка ске Ал ба ни је“ а њи хов до ла зак у Ср би ју ве зан је за рат из ме ђу 
Ви зан ти је и Ср би је у је сен 1042. го ди не. „Ро ме ји су са ве ли ком вој ском на па ли 
Ср би ју и бор бе су во ђе не на пре де лу Но вог Епи ра, да на шња те ри то ри ја Ал ба ни
је. У две ве ли ке бит ке Ср би су стра шно по ра зи ли Ро ме је и то је про у зро ко ва ло 
не ми ре у Ви зан ти ји. Је дан од по бу ње ни ка био је вој ско во ђа Ђор ђе Ма ни ја кис, 
ко ји је ко ман до вао ви зан тиј ском вој ском на Си ци ли ји и у ју жној Ита ли ји. По
што су га без раз ло га сме ни ли, од лу чио се на по бу ну и кре нуо да узме власт у 
Ца ри гра ду. По вео је сво ју ви зан тиј ску вој ску ко ју је имао под сво јом ко ман дом 
и је дан део кав ка с ких Ар ба на са, од но сно Ал ба на ца ка ко су их та да зва ли, као 
по мо ћне че те. Са Ар ба на си ма ишле су и њи хо ве по ро ди це ка ко је то био оби чај 
у том вре ме ну. Ма ни ја кис се са сво јом вој ском ис кр цао у Дра чу по чет ком мар та 
1043. го ди не. На пу ту за Ца ри град, он се код Остро ва, бли зу Дој ран ског је зе ра, 
су ко био с ро меј ском вој ском вер ном Ца ри гра ду; у тој је бор би и по ги нуо, а ње
го ва се вој ска пре да ла. Ове до га ђа је опи сао је са вре ме ник ви зан тиј ски исто ри
чар Ми ха и ло Ата ли о та (Мichael Аtaliota, Cor pus,scriptorumhistoriaeByzantinae, 
We ber, Bonn 1844, Тоmе II, pa ge 121).

Ви зан тин ци су при хва ти ли Ма ни ја ки со ве вој ни ке ко ји су се пре да ли, али ни
су хте ли да при ме Ал бан це ко ји су би ли стран ци. Њих су по ти сли на те ри то ри ју 
Ср би је. Ови ни су мо гли да се вра те на траг на Си ци ли ју, јер су ла ђе са ко ји ма 
су до шли би ле за пле ње не. Мо ли ли су Ср бе да им до зво ле да се не где на се ле, па 
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ка ко су они тра ди ци о нал ни сто ча ри, га ји ће сто ку за њих и срб ску вла сте лу. Во
ји слав им је до зво лио да се на се ле у Ра ба ну, јед но ма ло и сла бо на се ље но ме сто 
на под нож ју пла ни не Ја бла ни це. Ко ли ко је био бро јан тај на род ни је по зна то, 
али пре ма про це ни ни је их би ло ма ње од пет хи ља да ни ви ше од два де сет хи ља
да. У Ср би ју су сти гла са мо че ти ри ал бан ска пле ме на: Ге ге, То ске, Ја пе (Ли а пе) 
и Ша ми де. Ге ге су »Госк« или »Гог« код јер мен ских ге о гра фа. Ша ми де су азиј ски 
Шу ми к си. Ова два по след ња пле ме на су би ла ма ла, мо жда са мо де ло ви пле ме на, 
па су се уто пи ли у пр ва два пле ме на.

По Ра ба ну ми смо их на зва ли Ар ба на си ма, стран ци их зо ву Ал бан ци ма, а они 
са ми се бе на зи ва ју Шћи пе та ри ма што на њи хо вом је зи ку зна чи Бр ђа ни. Тур ци 
су их зва ли Ар на у ти ма. То је арап ски на зив ко ји зна чи – они ко ји се ни су вра ти
ли (из Ср би је на Си ци ли ју – ИП)…

Де ре ти ћев на вод да су Ар ба на си по ре к лом са Кав ка за, из кав ка ске Ал ба ни је, 
у пот пу но сти се по кла па са пи са њем За зе Алек сид зеа из Ру ко пи сног ин сти ту та 
Ђур ђи јан ске ака де ми је на у ка. На и ме, јер мен ски нау ч ни ци уста но ви ли су да је 
по чет ком 3. ве ка пре Хри ста, се ве ро ис точ но од Ма лог Кав ка за, на под руч ју да
на шњих ре пу бли ка Гру зи је и Азер беј џа на, об ра зо ва но Ал бан ско цар ство. Ње
го ве гра ни це на ју гу про сти ра ле су се до ре ке Ку ре, а пре ма Стра бо но ву све до
че њу, ста нов ни штво то га Цар ства са сто ја ло се од два де сет шест пле ме на; до 3. 
ве ка по Хри сту, бу ду ћи да у Цар ству ни је би ло оства ре но ет нич ко ујед на ча ва ње, 
сва ко пле ме оп шти ло је на сво ме је зи ку. Го ди не 387, ка да је Јер ме ни ја по де ље на 
из ме ђу Ира на и Ро меј ског цар ства (код нас по зна ти јег као Ви зан ти ја), у Ал ба н
ско цар ство ушле су и две про вин ци је бив ше Ве ли ке Јер ме ни је (Ути ке и Ар цах) 
на де сној оба ли Ку ре. Го ди не 462, Ал бан ско цар ство ли кви ди ра но је и пре тво
ре но у ад ми ни стра тив ну те ри то ри ју пер сиј ске са са нид ске ди на сти је (од 226. до 
651. го ди не) под на зи вом Албанија, али ни та да ни пре, тај по ја м ни је се ко ри
стио као ет но ним, би ло је то ис кљу чи во по ли тич ко обе леж је.

А О ГР ЦИ МА ДА И НЕ ГО ВО РИ МО

Јер они су већ по ме ну ти на јед ној од увод них стра на, у са мо че ти ри ре да, иа
ко су их, мо жда, за слу жи ли и ви ше.

НА у КА у СР БИ ЈИ ПРО ТИВ СР БА

Исто ри ча ри ма у срб ском на ро ду „не иде под ка пу“ да при хва те оно што се 
на дру гим стра на ма зна као не спор но, те се они ола ко опре де љу ју за нај лак шу 
ва ри јан ту: кад су Ср би, од но сно Сло ве ни, до шли у Или ри ју, та мо ни је би ло ни 
жи ве ду ше, по што су до та да шњи ста нов ни ци Или ри је не тра гом не ста ли упра во 
у тре нут ку кад су од не куд, ко зна от куд и ка ко, „са зна ли“ да ће се Ср би усе ли ти 
у Или ри ју. Не зна се да ли је тај нес та нак био иза зван стра хом пред Ср би ма, или 
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је бу ду ћој нор диј ској шко ли би о по тре бан „на уч ни“ основ за тврд њу по ко јој 
су Ср би у Или ри ју до шли ни от куд, тек, Или ри су се нео сет но пре се ли ли „у не
позн а то“.

Што ће ре ћи да зва нич на исто риј ска на у ка у Ср ба гле да на Или ре (али и на 
оста ле Три ба ле, Тра ча не, Кел те, Ге те, Го те, Дар да не, Це ра не, и мно ге дру ге ) као на 
не што што са Ср би ма ни за жи ву гла ву не би сме ло има ти ве зе.

Нај бо ље се то по ка за ло у тре нут ку кад је у Енциклопедији српскеисториогра
фије, Бе о град 1997 (ко јој се мо же при ка чи ти сва ка кво обе ле жје, али не и срб ско) 
на пи са но да „Ша фа ри ков труд, по себ но на из да ва њу из во ра има огро ман зна чај 
за раз ви так срп ске кри ти чке ис то ри о гра фи је, али је роп ско осла ња ње на ње гов 
ау то ри тет уса ди ло у срп ску на у ку број не ро ман ти чар ске за блу де ко је су с му
ко м ис ко ре ње не“. Пре ве де но на на шки, то зна чи да су из во ри ко је је Ша фа рик 
об ја вио, а за јед но с њи ма и Ша фа ри ков ау то ри тет, уве ли у срб ску на у ку „број не 
ро ман ти чар ске за блу де“, због че га је Ша фа ри ков исто ри о граф ски рад био по 
срб ску на у ку из ра зи то ште тан, али је та ште та ипак би ла вр ло ко ри сна, по што је 
до ве ла до „раз вит ка срп ске кри тич ке исто ри о гра фи је“. Дру гим ре чи ма, оно што 
је Ша фа рик на пи сао о сло вен ској (и срб ској) ста ри ни ни је ни сме ло да стиг не до 
срб ског чи та о ца. И, на рав но, ни је ни сти за ло, јер Ша фа ри ко во де ло ни је пре во
ђе но на срб ски! А да је сте, мо гло се на јед ном ме сту ви де ти оно што је о ду бо кој 
срб ској ста ри ни (и илир ској, и трач кој, и иној) би ло ите ка ко по зна то број ним 
стра ним ау то ри ма од на уч ног угле да.

И што је Ђу ро Да ни чић (18251882) свео на не ко ли ко ре да ка: „Знао је о Сло
ве ни ма све што се у ње го во вре ме мо гло зна ти, – мо гло зна ти тру дом, пре ма ком 
је сва ки труд ни шта… и ка зао је све ту то што је знао. Што сад би ло ко ји Сло
ве нин зна о сво ме на ро ду, од ње га је нау чио. Још сва ко ме вр ло мно го оста је да 
учи о сво ме на ро ду из ње го вих књи га. Он је сва ко ме на ро ду сло вен ском по ка зао 
шта је, – шта је исто ри јом, књи жев но шћу и је зи ком. По ка зао је то ли ко да још 
ни ко ни је мо гао све то ни при ми ти… Па ми Ср би осим сви ју Сло ве на бе ја смо 
у осо би тој љу ба и та квог чо ве ка“ (П. Ј. Ша фа рик, На ве де но де ло, на зад њој ко
ри ци).

Са да, по што про чи та мо шта је све ака де мик Алек сан дар Ло ма по ру чио чи
та о ци ма „Пе ча та“, ви ди мо да, na ̀ a lost, на „исто ри чар ски“ на чин раз ми шља ју и 
лин гви сти у Ср би ји, чак и они ко ји су учла ње ни у Срп ску ака де ми ју на у ка.

Ви ди мо ли да су ста во ви ака де ми ка Алек сан дра Ло ме о срб ском је зи ку под
у пр ти те за ма ко је је пре ско ро по друг ве ка зва нич на исто ри о гра фи ја у Ср ба 
пре у зе ла од бер лин скобеч ке (нор диј ске) шко ле, те за ма ко је су у пот пу ној су
прот но сти с исто риј ском исти ном, оста је нам са мо да под сум њу ста ви мо све 
оно што је из го во рио пред „Пе ча то вим“ са рад ни ком: о пра сло вен ском је зи ку и 
ње го вој ре кон струк ци ји, о оскуд ним зна њи ма о трач ким и илир ским је зи ци ма, 
о срб ским по зај ми ца ма из ар ба на шког је зи ка, о пр вим пи са ним спо ме ни ци ма 
на ста ро сло вен ском је зи ку, о ети мо ло ги ји срб ских ре чи, о то по но ма стич ком 
суп стра ту (“под сло ју“) на Срб ској Зе мљи, о ро ман ти чар ском и не до вољ но кри
тич ком при сту пу срб ској то по но ма сти ци, о ар ха ич ном је зи ку „бањ ског зла та“, 
о пра вом ту ма че њу „из сло вен ских је зич ких сред ста ва… на ду бљој те о риј ској 
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рав ни“, о не по сто ја њу ста ро бал кан ских то по но ма стич ких оста та ка, о „из во
ри ма и чи ње ни ца ма исто риј ске ди ја лек то ло ги је“, о срб ском име ну ста ри јем од 
срб ског је зи ка, о срб ској на ви ци да „из ста ре у но ву по стој би ну пре но се име на 
стра ног по ре кла“, о „ста ро срп ском је зи ку по чет ка че тр на е стог ве ка“, о ди ја лек
ти ма пра сло вен ског је зи ка, о срб ским по зајм ље ни ца ма из дру гих је зи ка су сед
них и по из да љих, о…

Да је све то об ја вље но у не ком гла си лу Срп ске ака де ми је на у ка (ако та ко не
што по сто ји – гла си ло, ми слим), не бих се на овај ин тер вју ни оба зи рао, од мах
нуо бих ру ком и ре као: Ка кво гла си ло – та кав и ин тер вју.

Али, по што је ин тер вју об ја вљен у Гла си лу Сло бод не Ср би је ко је, за раз ли ку 
од Ака де ми је на у ка та ко зва не Срп ске, ути че на фор ми ра ње јав ног ми шље ња у 
Срб ству, би ло је ну жно да се ис пи ше овај осврт на јед но не не уч но и, сто га, крај
ње не до бро на мер но до ми шља ње о срб ској про шло сти.

И о срб ској бу дућ но сти, на рав но.

Мишљења, 10. ав гу ста 2016.
www.ili ja pe tro vic.ne tau.ne t
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Добрица Ерић

МОЛИТВА КРАЉу
СТЕфАНу ДЕЧАНСКОМ

Добро вече
Високи бесмртниче!

(Јутра ни мени нема
Ноћ се велика спрема)

Дозволи да гледам у Те
Превалих дуге путе
Да Ти целивам скуте.

Препознајем Те
И у одежди тој
Рашки сине
И византијски зете
И господару мој.

Ти си се преобразио
У своју мраморну сенку
Светињу Вазнесењску
Коју си нагиздао и размазао 
У бели манастир Дечане
Црни дародавче Стефане!

Стојиш на узбурканој земљи
И огледаш се у мирном небу
У плавој Божијој здели
Био си краљ земаљски 
А сад си слуга небески
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Овај чин Ти је светији
И зато си сад светлији
Други век Ти је много дужи
Нова свита Те верније служи
И паја монашке ћелије
Све тесније и невеселије
И ове ложе свечане
Од бола Твога клесане
Свети великомучениче Стефане!

Бистрица Ти ноге пере
Зора ужива док Те умива
Сунце Ти хаљине везе
Дан Ти софру поставља
А Ноћ постељу стере
Калуђери Те вином поје
И векове Ти броје
Славуји с Проклетија Ти певају 
Ветрови косу чешљају
Звезда Даница Ти крадом долази
Да је млад Месец не опази
И остаје док не сване
Грешни животољупче Стефане!

Твоје госпође сестре 
Студеница и Жича
Богородица Љевишка
Пива и Морача
Грачаница и Раваница
Милешева и Манасија
Љубостиња и Лазарица
Ружица и Враћевшница
Тобом се много поносе
И дарове Ти доносе
Обучене  у хаљине свечане
У цвет јабука, трешања и кајсија
Твоје сестре се моле
И смерно Бога дворе
Да нам се ово поље
Не претвори у море
Да с њега крст не нестане
Вечити злосрећниче Стефане!
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А Твој народ те сања
Твој народ Тебе моли
За златно зрно знања
За зрно свете соли
Тамњана или смоле
Да окади ђаволе
Што долазе из Азије
И скрнаве му авлију
Бунаре, софре, иконе
Отимају му тапије
Из гробова га изгоне
Твој народ ти се клања
У сутоне и раздања
У дуге ноћи бесане
Кад липе и тополе
Плашљиво зажмуре
Клекни пред Божије престоље
И целивај му одоре
Не да нам буде боље
Већ да нам не буде још горе
Измоли да зло нестане
Са ове земље преслане
Велики богоугодниче Стефане!
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Петар Јаћимовић

ПРИ ДЕВ СРП СКИ

По сле ово га, по след њег ра та ка да су у пи та њу срп ски је зик и ћи ри ли ца, је
ди но се код нас у Ср би ји ни шта не ме ња. Као да је опет до шла 1945. Та да су 
нам за бра њи ва ли да пи ше мо срп ском ћи ри ли цом убе ђу ју ћи нас да њо ме пи шу 
са мо по лу пи сме ни, се ља ци, ве ли ко срп ски хе ге мо ни сти, срп ски шо ви ни сти и не
при ја те љи брат ства и је дин ства. Скла ња ли су нам и за бра њи ва ли про из вод њу 
пи са ћих ма ши на на срп ској ћи ри ли ци, ова за бра на на рав но ни је ва жи ла за Ма
ке до ни ју и њи хо ву ћи ри ли цу. При дев српски је из ба чен из упо тре бе и по ла ко 
смо се на ви кли на то. Та ко су на ре ди ли пар тиј ски дру го ви и шум ски ака де ми ци.

На да ли смо се, али уза луд, да ства ра њем сво јих др жа ва  на ци о нал них др жа
ва, да ће и Ср би има ти свој на ци о нал ни иден ти тет. Ме ђу тим, пре ва ри ли смо се. 
Са да ви ше не ма мо јед но пар тиј ске дру го ви, али за то има мо не вла ди не ор га ни
за ци је ко је су нас од мах по сле „де мо крат ске ре во лу ци је“ са ве то ва ле: „да не би 
смо оста ли ве ли ко срп ски на ци о на ли сти, тре ба из бе га ва ти на ци о нал не сим бо ле 
и при дев ‘срп ски’“.

А ми, на вик ну ти на пред ход ни „срећ ни пе ри од“, као под ко ман дом, од мах 
смо схва ти ли да нам тај при дев баш и не тре ба и за ме ни смо га ре чи ма: на ше, 
на ци о нал но, ре пу блич ко, до ма ће и Ср би ја, Ср би ја да, али не где на кра ју. Ср би ја 
је на зив ко ји се обич но за бо ра ви из го во ри ти  на пи са ти, или му га до ђе као су
ви шно по сле то ли ко ре чи ис пред; Ре пу блич ки хи дро ме те ро ло шки за вод Ср би је. 
Зар не би леп ше зву ча ло и исто вре ме но из бе гло „ду пло“ обе ле жа ва ње иден
ти те та: „Српскихидрометеоролшкизавод“.Не дав но је ре но ви ра на згра да Кли
нич ког цен тра Ср би је, оче ки вао сам по сле то ли ко го ди на из бри са ног – ни ка да 
на пи са ног, а ина че ре ги стро ва ног у на зи ву ове уста но ве, да ће ко нач но би ти на
пи са на реч „Ср би ја“. Али грд но сам се пре ва рио! И да ље је оста ло ис пи са но са
мо оно „Кли нич ки цен тар“. А ко ји? Из гле да да то уоп ште ни је ва жно. Иа ко са мо 
у Бе о гра ду има три. На кра ју зар не би леп ше зву ча ло „Српскиклиничкицентар“, 
с’тим да се „слу чај но“ не за бо ра ви на пи са ти пр ва реч у на зи ву
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Да нас ми у Ср би ји не ма мо ни шта срп ско, осим ста ре на зи ве из 19. и по чет ка 
20. ве ка ко ји су ус пе ли да оп ста ну и по ред свих при ти са ка: Српска ака де ми ја на
у ка и умет но сти ( и ов де је би ло до ско ра ве ли ког при ти ска да се бри ше при дев 
срп ски из ње му зна них раз ло га бив ши пред сед ник, ака де мик Ни ко ла Хај дин не
ра до се пот пи си вао ако из над ње го вог име на ни је  пи са ло АНУ), Ма ти ца српска,
Српско на род но по зо ри ште, Српска фа бри ка ста кла, Српска књи жев на за дру га. 
Из ви ња вам се оним ор га ни за ци ја ма ко је су за др жа ле при дев срп ски, а да их ни
сам на вео.

Сви су из гле ди да ће уско ро не ста ти још јед на углед на ин сти ту ци ја са при де
вом срп ски, а раз лог је бес па ри ца, јер од др жа ве не ма ју ни ка кву по моћ. Без увре
де, али за то су не дав но не ко ли ко из да вач ких ку ћа до би ла фи нан сиј ску по др шку 
од др жа ве Ср би је, као на при мер; Ла гу на у вред но сти пре ко 6,000.000 ди на ра, 
а чи ја се из да ња углав ном штам па ју хр ват ском ла ти ни цом. Срп ска књи жев на 
за дру га осно ва на је дав не 1892. го ди не, ко ја из ме ђу оста лог сва сво ја из да ња 
об ја вљу је срп ским на ци о нал ним пи смом ћи ри ли цом. Да се под се ти мо ко су би
ли осни ва чи СКЗ : Сто јан Но ва ко вић, Јо ван Јо ва но вић Змај, Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут, Ан дра Га ври ло вић и дру ги пи сци и на уч ни ци. За раз ли ку од дру гих из да
ва ча, СКЗ из вр ша ва за дат ке од на ци о нал ног ин те ре са, а да за то не ма фи нан сиј
ску по др шку. Ко ме то опет сме та при дев срп ски или ћи ри ли ца, да ли су се опет 
вра ти ла она мрач на вре ме на из не дав не про шло сти ко ји ма су све што је би ло 
срп ско про гла ша ва но: на ци о на ли змом, ве ли ко срп ским хе ге мо ни змом, шо ви ни
змом, па чак и фа ши змом ... 

Бив ше ре пу бли ке, бив ше нам др жа ве, не пла ше ћи се свог др жав ног на ци о на
ли зма, ве ћи ну сво јих ин сти ту ци ја, аген ци ја, пред у зе ћа, удру же ња ра ги стро ва ли 
су још у оно вре ме за јед ни штва без ика ког сти да, осе ћа ја шо ви ни зма, не раз ми
шља ју ћи да ли ће не ког од на ро да или на ци о нал них ма њи на ти ме увре ди ти као 
што су: Сло вен ска гле да ли шча, Хр ват ска на род на ка за ли шта, Хр ват ска кул тур
на умет нич ка дру штва, Ма ке дон ски те а три,       

Хр ват ски но го мет ни клуб... У ме ђу вре ме ну су све што је има ло пред знак срп
ски, не са мо у Ср би ји, већ и дру гим ре пу бли ка ма уки ну то или пре и ме но ва но.

По зо ри шта у Ср би ји ни су пра ти ла тен де ци ју дру гих ре пу бли ка. Та ко да све 
што је има ло или пак асо ци ра ло на пред знак српски, из бри са но је, на при мер 
Кња жев ско срп ски те а тар (1835.) Кра гу је вац. Углав ном сва по зо ри шта су пре
и ме но ва на у „на род на“, из у зе так је је ди но „Срп ско на род но по зо ри ште“ (1861.)  
Но ви Сад. “Срп ско кња жев ско по зо ри ште“ (1868.) – „Срп ско на ра до но по зо ри
ште“ Бе о град, „Ша бач ко по зо ри ште“ (1840.) Ша бац, „Син ђе лић“(1887.) из Ни ша, 
„Југ Бог дан“ (1896.) Ле ско вац... и још мно га дру га, сва су пре и ме но ва на у На род
на по зо ри шта. А за то је ус пе ло је ди но у Ср би ји да се уз по моћ пар ти је и Бо ја на 
Сту пи це на пра ви Ју го сло вен ско драм ско по зо ри ште ко је и да нас по сто ји. Ако 
већ та да у бив шој нам, ни смо ишли њи хо вим при ме ром, за што са да као сло
бод на, са мо стал на др жа ва Ср би ја не уве де мо при дев срп ски ис пред на зи ва?. И 
по ред ру ше ња, бом бар до ва ња у сва ком ра ту ве ћи на згра да срп ских по зо ри шта 
из гле да ју као и њи хо ва европ ска, кра љев ска по зо ри шта са ути ски ва њем го ди не 
осни ва ња, ве руј те ми, да би мно ги европ ски скеп ти ци до шли са ми до за кључ ка 
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да ти Ср би и ни су не ки ди вља ци, зли ков ци, ге но цид ни, ко ји су „ју че“ си шли са 
др ве ћа и у овом по след њем ра ту по ста ли др жа ва та мо не где де ве де се тих го ди
на. Го ди ном осни ва ња мо же се ви де ти од ка да Ср би не гу ју по зо ри шну кул ту ру, 
а пре то га смо као и ве ћи део ци ви ли зо ва не Евро пе има ли и та ко зва на „ле те ћа 
ди ле тант ска по зо ри шта“.    

Шта је са ин фор ма тив ним аген ци ја ма? Зар је мо гу ће да ни јед на „не сме“ би ти 
срп ска. Има мо их че ти ри; две бе о град ске (бе о ин фо и бе та), јед на још увек ју го
сло вен ска (тан југ те ле граф ска аген ци ја но ве Ју го сла ви је, „но ва“ је чак  из 1943.) 
и фо нет. Зар је мо гу ће да се ни је мо гла ре ги стро ва ти ни јед на аген ци ја ко ја би 
би ла срп ска, на при мер: „Срп ска Ин фор ма тив на Аген ци ја“, скра ће но СИА, све
тли, оба сја ва, си ја из Ср би је.   

На ма су, ре ци мо и то, ра зна пред у зе ћа и кул тур не уста но ве ко је су од срп
ског на ци о нал ног ин те ре са, и по сле 20 го ди на још увек има ју на зи ве ју го сло
ве ска, а не срп ска: Ју го рос гас, Ју го им порт, Ју го ко мер ци ја, Јум ко, Ју го сло вен ска 
ки но те ка, већ спо ме ну то Ју го сло вен ско драм ско по зо ри ште... Ка да не што и 
успе да се за ме ни оно ипак не ће би ти срп ско – ЈРТ, ЈЖ, ЈОК или нај но ви је ЈАТ. 
Са да су то: Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Же ле зни це Ср би је, Олим пиј ски ко ми тет 
Ср би је и на ша но ва срп ска ави о ком па ни ја не ма срп ски на зив, са да је Ер Сер
би ја. Ве ћи на пре во зни ка у све ту у пр ви план ста вља ју на зив сво је др жа ве Ја пан, 
Мон те не гро, Еми ра ти, Кра о а ци ја, Тур киш ер лајн („ва зду шна ли ни ја“). За што и 
ми ни смо ста ви ли пр во при дев срп ски?

ЈОК је тре ба ло са мо вра ти ти из вор ном на зи ву још из дав не 1910. го ди не ка
да смо ме ђу пр ви ма по ста ли чла ни ца Олим пиј ске ку ће нај ве ће спорт ске ор га
ни за ци је у све ту, а то је СОК – Срп ски олим пиј ски клуб. Не ма др жа ве у све ту 
(ма ла или ве ли ка) ка да би би ла у си ту а ци ји као Ср би ја да ис так не свог нај бо љег 
свет ског игра ча и спор ти сту, а ујед но је и нај бо љи играч њи хо ве др жа ве, си гу
ран сам да тек сто ви и члан ци у но ви на ма не би по чи ња ли са „Нај бо љи свет ски 
те ни сер...“, већ би ис пред би ло вид но ис так ну то ње го во по ре кло и на ци о нал ни 
иден ти тет ма тич не др жа ве. То би он да из гле да ло ова ко: „Нај бо љи срп ски и свет
ски те ни сер Но вак Ђо ко вић по бе дом у фи на лу УС опе на уве ћао је пред ност...“ 
Док би се дру ги на ро ди по но си ли сво јим нај бо љим спор ти сти ма, ду гом тра ди
ци јом и стал но ис ти ца ли као на ци о нал ни по нос, а ми као да се не че га бо ји мо 
или пак сти ди мо сво јих успе ха из са да шњо сти и про шло сти?

На Илин дан, 2. ав гу ста 2015. год. на пи сан је ди ван чла нак под на сло вом: „Фа
ши зам у Хр ват ској је пу штен са лан ца, у ‘Олу ји’ је по чи њен ге но цид као и у Ја
се нов цу“, ко ји је са јед ним од нај бо љих срп ских пи са ца са кра ја 20. и по чет ка 21. 
ве ка, го спо ди ном Јо ва ном Ра ду ло ви ћем оба ви ла ин тер вју но ви нар ка Ве чер њих 
но во сти Бе о град, Би ља на Бе ге ни шић. Од два нест пи та ња, ко ја су сва би ла ин те
ре сант на, нај ви ше је мо ју па жњу за др жа ло пи та ње: „Шта би Бе о град тре ба ло да 
ура ди, па да ко ли кото ли ко по мог не хр ват ским Ср би ма?“ Ов де по сто је два про
бле ма тич на пи та ња: 1. За што Бе о град? Да ли ће у овом слу ча ју пре у зе ти бри гу и 
раз го во ре оба ви ти гра до на чел ник Бе о гра да. Сма трам да је ло гич ни је ре ћи „Срп
ска вла да“ или „Ср би ја“. 2. Ин те ре сант но да сви но ви на ри из Ср би је вр ло до
бро зна ју да на ци о нал не ма њи не у дру гим др жа ва ма има ју при дев ски пред знак 
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„ма тич не др жа ве“ (хр ват ски, ма ђар ски, ру мун ски, бо сан ски, не мач ки, сло вач ки, 
бу гар ски, фран цу ски, ита ли јан ски...), са мо у Ср би ји ни је та ко. За што ни је?

Од го вор је јед но ста ван, Ср би ја и срп ски на род су спе ци фич ни и има мо увек 
оно што ни ко дру ги не ма. За хва љу ју ћи на шим вај ним про фе со ри ма и лин гви
сти ма срп ско га је зи ка, али и они ма ко ји су за вр ши ли сту ди је и док то ри ра ли 
ита ли јан ски, ен гле ски, не мач ки или не ки дру ги стра ни је зик ве о ма су ути цај
ни у кре и ра њу срп ског је зи ка.. Уче нас, већ не ко ли ко ге не ра ци ја ка ко је на ше 
ве ли ко бо гат ство и пред ност то што има мо два пи сма, дво а збуч је ћи ри ли цу и 
ла ти ни цу, са мо ни ка да не ће да ка жу ко ју ла ти ни цу – хр ват ску ла ти ни цу, и да ће 
јед но га да на и Ср би има ти јед но а збуч је са ту ђим ла ти нич ним пи смом.

Али за то, опет ми мо све та, ни ко се не пи та за што од свих др жа ва у све ту је
ди но у Ср би ји не по сто ји српска на ци о нал на ма њи на. „Срп ске на ци о нал не ма
њи не“ су из де ље не пре ма ло кал ној са мо у пра ви. Нај ви ши об лик ло кал не са мо
у пра ве је по кра ји на, где по сто је вој во ђан ске на ци о нал не ма њи не: Бу ње вач ка, 
Ма ђар ска, Сло вач ка, Ром ска, Ру мун ска, Ру син ска, Ру ска, Хр ват ска, Цр но гор ска... 
Из дво ји ћу са мо два екс трем на слу ча ја. Ма ђар ска на ци о нал на ма њи на нај ви ше 
је за сту пље на у по кра ји ни са 251.236 из ја шње них на по след њем по пи су из 2011. 
го ди не али има их и у Бе о гра ду 2.080, а  у оста лом де лу Ср би је мно го ви ше. 
Узми мо при мер Цр но го ра ца ко јих у по кра ји ни има 22.421, са мо Бе о град има 
21.190 при бли жно као у по кра ји ни, а у пре о ста лом де лу Ср би је има не у по ре ди
во ви ше од по кра ји не. Са да нам се са мо по се би на ме ће пи та ње а шта су он да 
Цр но гор ци у Ср би ји, српски или војвођански? Да кле, из пред ход ног се мо же за
кљу чи ти да су све на ци нал не ма њи не из по кра ји не „вој во ђан ске“, ка ко у; Сом
бо ру, Пан че ву, Ру ми, та ко и у; Шап цу,  Кру шев цу, Ле сков цу, Кра гу јев цу, Кра ље
ву, Чач ку... На жа лост, у на шој се вер ној срп ској по кра ји ни у по след ње вре ме и 
Ср бе пре и ме ну ју у вој во ђан ске Ср бе или са мо „вој во ђа не“. 

Има мо још и го ру си ту а ци ју на ју гу Ср би је, где се за од ре ђе не на ци о нал не 
ма њи не у овом слу ча ју Му сли ман ске – Бо шњач ке, про мо ви ше не ка ква из ми
шље на ре ги ја Сан џак, ко ја као та ква ни је за кон ски ре гу ли са на, а то је уства ри 
Ра шки округ. Они не при зна ју др жа ву Ср би ју и не же ле би ти српски Му сли ма
ни/Бо шња ци већ са мо сан џач ки, али за то  ин си сти ра ју да су Ср би у Ре пу бли ци 
Срп ској и фе де ра ци ји Бо сни и Хер це го ви ни босанскиСрби, као што је у Хр ват
ској. Ни шта бо ља си ту а ци ја ни је и на дру гом кра ју ју га Ср би је, где јед но ма ло 
ме сто Пре ше во са све га 8.641. ста нов ни ком, из истих раз ло га не же ле при дев 
српски, те су из ми сли ли да се њи хов ре ги он зо ве Пре шев ска до ли на иа ко при
па да ју Пчињ ском окру гу и они су са да, гле чу да, пре шев ски Ар на у ти (Ал бан ци).  

На кра ју по ста вљам пи та ње се би и сви ма на ма мо же ли се на пра ви ти ин
тер вју у За гре бу са не ким њи хо вим по зна тим пи сцем ко ји гла си: Шта би За греб 
тре ба ло да ура ди, па да ко ли кото ли ко по мог не срп ским Хр ва ти ма? Не би мо
гло, јер би нас од мах упу ти ли да то ни је За греб не го Хр ват ска а Хр ва ти не мо гу 
би ти срп ски, јер су вој во ђан ски! За што се он да чу ди мо ка да нам ка жу они из 
ино стран ства, а и не ки ов да шњи, да Ма ђар ска ди же огра ду пре ма Вој во ди ни, а 
ми да смо Ср би јан ци а не Ср би. Ако ми за бо ра ви смо на при дев СРПСКИ, а што 
би га они це ни ли и упо тре бља ва ли? Ако сви ми гра ђа ни у Ср би ји ни смо српски
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грађани већ: вој во ђан ски, сан џач ки, пре шев ски, на ши, до ма ћи..., он да има ју пра
во да нас де ле, уства ри ми смо се већ и са ми по де ли ли!

За то, пре по ру чу јем сви ма на ма да се осло бо ди мо тог ла жног ети ке ти ра ња 
и те ре та, а упу ћу ју нам га упра во они ко ји се та ко по на ша ју, ко ји нас оп ту жу ју 
да смо ми, а не они: ве ли ки на ци о на ли сти, хе ге мо ни сти, шо ви ни сти, фа ши сти и 
нај но ви је ге но цид ни. Да се под се ти мо сви ве ли ки на ро ди у Евро пи и све ту на
ста ли су упра во на на ци о на ли зму. Уо ста лом по гле дај мо у реч ник срп ско га је зи
ка шта зна чи реч на ци о на ли зам, зма 1. свест о на ци о нал но сти, о при пад но сти 
од ре ђе ној на ци ји; те жња за на ци о нал ним на прет ком, за са мо стал ним дру штве
ним раз во јем соп стве не на ци је; ис ти ца ње на ци о нал них обе леж ја, ка рак те ри сти
ка; на ци о нал ни дух, ро до љу бље, па три о ти зам...1 Пре ма то ме, не тре ба се бо ја ти 
др жав ног или на род ног на ци о на ли зма. Опа сно је би ти шо ви ни ста, хе ге мо ни ста, 
фа ши ста, мр зе ти дру ге љу де и на ро де, а ми Ср би смо по зна ти по то ме да то ни
ка да ни смо би ли и по но сни смо на то. Али то сва ка ко не зна чи да мо ра мо из о
ста вља ти при дев срп ски и ти ме уру ша ва ти соп стве ни иден ти тет да ва ју ћи пред
ност дру гим на ро ди ма. По гле дај мо шта пи ше у истом Реч ни ку срп ско га је зи ка 
за при дев срп ски, а, о ко ји се од но си на Ср бе; ко ји се од но си на Ср би ју: ~ је зик, 
~ оби ча ји, ~ зе мља, ~ вла да ~. Ре пу бли ка Срп ска др жав ноправ на је ди ни ца...2 

У при ло гу не ко ли ко при ме ра ка ко се срп ски ко мен та то ри у на ци о нал ном 
за но су на утак ми ца ма ре пре зен та ци је Ср би је од но се пре ма при де ву  српски 
при че му у свом нај ве ћем на ци о нал ном на дах ну ћу све сно или не, за по ста вља ју 
свој на ци о нал ни    српскиидентитет   фа во ри зу ју ћи ту ђи.

ОД БОЈ КА, СВЕТ СКИ КУП

Аустралијанци ни су мо гли да се од бра не однас и са да је 19:18 занас. То је 
са да сиг нал за нашегселектора Ни ко лу Гр би ћа да за тра жи тајм аут за нашуре
презентацију. У дру гом се ту мисмо кренули са истом по ста вом, док је аустра
лијска репрезентација. Ово је ко рек тор аустралијске репрезентација, а ово је 
нашкоректор. Сви су на но га ма наши навијачи и клу па наше репрезентације. 
Исто је би ло и са ре пре зен та ци јом Ита ли је, у то ку ме ча ни је да пут ни је спо ме нут 
при дев српски. 

Ср би ја, јун 2015.

ФУД БАЛ, СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО

Ка да су мла ди срп ски фуд ба ле ри осво ји ли пр вен ство све та у Но вом Зе лан ду, 
не ко од срп ских функ ци о не ра то је про ко мен та ри сао, нај пре че стит ке и ди вље
ње за ове момке и за љу де ко ји су их во ди ли. Ово је ве ли ки дан за наш фудбал, за 
наш спорт, за наш ФСС, али и за це лу нашудржаву.                                              

Но ви Зе ланд, јун 2015.
1 Реч ник срп ско га је зи ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007. стр.803
2 Реч ник срп ско га је зи ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007. стр.1263
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ВА ТЕР ПО ЛО, СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО

На ши навијачи зо ву у на пад, ме ље мо све пред со бом, не ко ли ко про ме на у 
нашој екипи, нама не до ста је Ра ђен. У то ку утак ми це, ово је не до ста так за Хрват
ску, из ба чен је нај бо љи хрватски играч, имамо играча ви ше. Ис кљу че ње за нашег 
центра, а хрватски играчи кре ћу у на пад. Али ми и да ље во ди мо, по след њу че тр
вр ти ну ми водимо са три го ла раз ли ке. Ра ши ри ли смо хрватску одбрану, ка ква је 
ова наша екипа, ка ко ми играмо, ово је наш ватерпол. По ку ша ли смо да сру ши
мо хрватску одбрану и ус пе ли смо у то ме. Хрватска унападу пред нашим голом. 

А ово је вр ху нац ко мен та ра, „до злат не ме да ље ме ња ли су се на сце ни: Црно
горци,Руси,Мађари,Шпанци,наши,Италијани...“ 

                                                                                     Ру си ја, 8. ав густ 2015.

Не дав но у члан ку Сло бо да на Ан то ни ћа „До кле ви ше са ср би јан че њем“ (8. 
ју на 2016. го ди не) ви део сам ин те ре сант не упо ред не та бе ле. Та бе ле је са ста вио 
го спо дин Вла ди слав Ђор ђе вић ука зу ју ћи на то ка ко Ср би про сто бе же и бо је се 
ре чи Ср би ја и при де ва срп ски, јер је он је ди но код Ср ба фа ши стич ки, опа сан по 
на ци о нал не ма њи не и окол не др жа ве. Та ко да ће те че сто чу ти у из го во ру да га 
и не спо ми њу; Кли нич ки цен тар (Ср би је), Хи дро ме те о ро ло шки за вод (Ср би
је), На род на би бли о те ка (Ср би је), Исто риј ски му зеј (Ср би је), Елек тро при вре да 
(Ср би је) Нрод на бан ка (Ср би је); оно ма ло што је оста ло срп ско ве о ма че сто 
се из о ста вља и ка да је на пр вом ме сту при дев срп ски; (Срп ска) књи жев на за
дру га, (Срп ска) ака де ми ја на у ка, (Срп ско) ле кар ско дру штво, (Срп ско) на род но 
по зо ри ште... Ево ка ко то из гле да у срп ској и хр ват скан ској је зич кој по ли ти ци. 
По гле дај мо та бе ле.

      СР БИ ЈА                                                              ХР ВАТ СКА                         
Ра дио те ле ви зи ја Ср би је Хр ват ска ре дио те ле ви зи ја 
Елек тро при вре да Ср би је Хр ват ска елек тро при вре да
Же ле зни ца Ср би је  Хр ват ска же ле зни ца 
На род на бан ка Ср би је Хр ват ска на род на бан ка
Цр ве ни крст Ср би је Хр ват ски цр ве ни криж
Те ле ком Ср би ја Хр ват ски те ле ком
Пу те ви Ср би је Хр ват ске ау то це сте
Ср би ја во де Хр ват ске во де                                
При вред на ко мо ра Ср би је Хр ват ска го спо дар ска ко мо ра
Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је Хр ват ски за вод за јав но здрав ство
     „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ 
Ре пу блич ки фонд за Хр ват ски за вод за здрав стве но
     здрав стве но оси гу ра ње      оси гу ра ње
Ре пу блич ки фонд за Хр ват ски за вод за ми ро вин ско
     пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње      оси гу ра ње
Тан југ Хр ват ска из је шај на но вин ска аген ци ја

ИЛИјАПЕтРОВИЋ
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Лу три ја Ср би је Хр ват ска лу три ја 
По шта Ср би је Хр ват ска по шта и те ле ко му ни ка ци је
Ср би ја шу ме Хр ват ске шу ме
Олим пиј ски ко ми тет Ср би је Хр ват ски олим пиј ски од бор
Ва тер по ло са вез Ср би је Хр ват ски ва тер по ло са вез 
Исто риј ски му зеј Ср би је  Хр ват ски по ви је сни му зеј 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је Удру же ње хр ват ских књи жев ни ка 
Ау томо то са вез Ср би је   Хр ват ски ау то клуб 

Пр во што оку па то ри ра де ка да осво је не ку зе мљу уки да ју им је зик и пи смо, 
јер је то основ ни иден ти тет сва ког на ро да. Не у по тре бља ва њем при де ва српски 
ми оспо ра ва мо сво ју особитост;оно чи ме се ис ти че мо, оно по че му смо по себ
ни као на род, ис ти ца њем нео бич них вред но сти, дав на шњу тра ди ју срп ског на
ро да, је зик, пи смо, кул ту ру, на у ку, нео бич не вред но сти, по себ ност. За то не мој мо 
се чу ди ти што нас ола ко не при ја те љи зо ву да смо ср би јан ци. Мо же им се, ка да 
ми не упо тре бља вао свој при дев српски. Не за бо ра ви мо у вре ме на ших ота ца 
све је би ло срп ско.

Сремска Ка ме ни ца, 21. окто бар 2016.
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Добрица Ерић

ПЛАЧИ, ВОЉЕНА ЗЕМЉО

Плачи,Вољена земљо, и Сузама осветли
Мисао која тиња у свакој нашој Жељи
Од свих Суза које сада капљу по Планети
Најтужније су Дечје Сузе у Мојој Земљи.

Ко ће, и чиме, да плати толике Дечје Сузе
Страх, Несаницу, Радост одлетелу у неповрат
Ко ће Деци да врати све оно што им узе 
Ово зло, стало сво у кратку реч – рат?

Плачи, Вољена Земљо, ољагана и сама
Сузе су Твоје давно ушле у Песмарице
Још нису све Дечије Кости ни повадали из јама
А већ Ти опет бацају Децу у јаме безданице.

Ви што нам рушите Цркве, кућерке и палате
Ратници фанатици, људомрсци и сунцождери
За кога Нови Живот и Нови Свет стварате
Кад Деца беже од вас у шуме, међу звери?

Плачи, Вољена Земљо, Сузама Малишана
Што уче Школу и вучјим и лисичијим јамама
Очеви и Мајке им се гледају преко нишана
А Стричеви и Ујаци на њих палацају камама.

Нека се скамене погледи и нишани упрти
У Дечја Срца, у Беле Птице над рововима
Какав то Живот може да никне из Дечје Смрти
Коме ће сванути Дан на Дечјим Гробовима?
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Ниједна Застава на овом трулом свету
Макар од саме свиле и кадиве саткана
Не заслужује да се завијори на ветру
Ако је и Дечјом Крвљу покапана.

Плачи, Вољена Земљо, у чељустима але
(Нека Те бар у Сузама што више буде)
Све док се сва три Бога на Тебе сажале
И не пресеку помор, бачен међ псе и људе.

Погледај своју Децу са старачким лицима
Младиће на штакама што уче прве кораке
Увелу новорођенчад у инвалидским колицима
Безимене Гробове , Распамећене Мајке
И Старце бескућнике у туђим шљивицима
Што зуре у Небо, налик на угашене угарке.

Плачи, Вољена Земљо, и Сузама осветли
Своје Срце што куца у свакој нашој Жељи
Од свих Суза које сад  капљу по Планети
Најсланије су Дечје Сузе у Мојој Земљи!  

ДОБРИЦАЕРИЋ
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Ог њен Вој во дић

,ПИ ШИ КАО ШТО ЗБОРИШ`
(ју го сло вен ска је зич ка по ли ти ка)

У Кра љев ском по зо ри шту ,,Зет ски дом“ на Це ти њу ју ла 2014. го ди не све ча но 
је оби ље же но отва ра ње Фа кул те та за цр но гор ски је зик и књи жев ност на Це ти
њу, осно ва ног од лу ком Вла де Цр не Го ре, ко ји је сеп тем бра исте го ди не по чео са 
ра дом. Отва ра ње но вог фа кул те та на Це ти њу је ре зул тат и ду го го ди шње рас
пра ве `црногорских` лин гви ста око стан дар ди за ци је но во и ме но ва ног „цр но
гор ског“ је зи ка, су ко ба из ме ђу при ста ли ца јо то ва не и `нејотоване` ва ри јан те, 
за го вор ни ка пра во пи са са три де сет два и три де сет јед ним сло вом, због че га се 
Са вјет за стан дар ди за ци ју цр но гор ског је зи ка рас фор ми рао, а по том зва нич но 
и ин сти ту ци о нал но раздвоjио. На но вом фа кул те ту цр но гор ског је зи ка и књи
жев но сти ће се из во ди ти сту диј ски про грам за го вор ни ка јо то ва не ва ри јан те и 
при ста ли ца пра во пи са са 32 сло ва и но ве гра не сла ви сти ке – Мон те не гри сти ке. 

По је ди ни про фе со ри ка те дре за цр но гор ски је зик и књи жев ност на Фи ло
зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу су осни ва ње но вог фа кул те та и та кву од лу ку 
Вла де на зи ва ли ,,не на уч ном и на ци стич ком кул тур ном по ли ти ком.“ Ми ни стар
ство про свје те Цр не Го ре је као раз лог осни ва ња фа кул те та на ве ло „на ста лу по
тре бу за ства ра њем на уч ног по тен ци ја ла за из у ча ва ње цр но гор ског је зи ка, као 
и обез бје ђи ва њем аде кват ног на став ног ка дра за обра зо ва ње цр но гор ских ђа ка 
и сту де на та из цр но гор ског, слу жбе ног је зи ка у на шој зе мљи, те обра зо ва њем 
мла дих љу ди чи ји ће рад на кон за вр шет ка сту ди ја би ти ви та лан за цр но гор ску 
др жа ву.“

Шта је пра ви раз лог осни ва ња Фа кул те та за цр но гор ски је зик и књи жев
ност? Ко по зна је по ви јест хр ват ске је зич ке по ли ти ке, од Беч ког књи жев ног до
го во ра до да нас, по себ но у `периоду` Дру гог свјет ског ра та у Не за ви сној др жа
ви Хр ват ској, а чи ја је је зич ка по ли ти ка од 1990.го ди не у Ре пу бли ци Хр ват ској 
об но вље на, и ако има мо у ви ду да је де кан но во о сно ва ног фа кул те та на Це ти њу 
Ад на на Чир гић док то ри рао у Осје ку, а иза бран за до цен та у Мо ста ру за пред
мет ,,Су вре ме ни цр но гор ски је зик“ на хр ват ском Све у чи ли шту, ја сно му је шта 
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је на ве ло по је ди не про фе со ре ка те дре цр но гор ског је зи ка у Ник ши ћу да но ву 
зва нич ну је зич ку по ли ти ку Ми ни стар ства про свје те упо ре де са на ци стич ком.

Да ли ће но во о тво ре ни фа кул тет шко ло ва ти ка др о ве др жав не ко ми си је ко ја 
ће као у Хр ват ској кон тро ли са ти др жав не слу жбе ни ке и лин гви сте, под у ча ва ти 
их „пра вил ном го во ру“? Да ли је отва ра ње но вог фа кул те та по тре ба за из ба
ци ва њем „ср би за ма“ из „цр но го ског“ је зи ка и пра вље ње вје штач ких је зич ких 
раз ли ка из ме ђу ди ја лек ата јед ног је зи ка? Да ли је раз лог за утвр ђи ва њем но вог 
слу жбе ног го вор ног стан да рда по тре ба за стан дар ди зо ва њем дру гог ка рак те
ри стич ни јег ди ја лек та, про сто на род ни јег од ва же ћег и нај ра спро стра ње ни јег 
у Цр ној Го ри? Го вор ни стан дард не мо ра би ти нај ра спро стра ње ни ји ди ја ле
кат, већ нај чи сти ји, не мо ра би ти јед нак јед ном ди ја лек ту, и нај че шће ни је, већ 
је фор ми ра на ва ри јан та `говора` при ла го ђе на по тре ба ма дру штва и је зич ких 
пра ви ла. По ред на ве де них мо гу ћих узро ка ко ји су мо ти ви са ли је зи ко слов це да 
се при хва те та квог кул тур нопо ли тич ког за дат ка су сва ка ко и при ви ле ги је ко
је сти чу но вим ан га жма ном – но ва овла шће ња, дру штве на ва жност ко ја им се 
при да је, при ви ле го ва ни др жав ни ста тус, те ма те ри јал на и по ли тич ка пот по ра, 
до дат ни по сло ви.

Али, оно што је од у ви јек и пр вен стве но ру ко во ди ло лин гви сте у фор ми ра њу 
пра во пи са и је зич ке по ли ти ке, а што се по пра ви лу у Ср ба сто го ди на при кри ва, 
је су ре ли ги о зни раз ло зи и ду хов не осно ве пре да ња јед ног на ро да. Пар ти је на 
вла сти у Цр ној Го ри су у кре и ра њу је зич ке по ли ти ке та ко ђе ру ко во дио од ре ђе
ни исто риј ски и ду хов ни узор. Ре ли ги о зни и исто риј ски узо ри кул тур не по ли
ти ке јед ног на ро да ни су уви јек на сли је ђе но пре да ње пре да ка, не го на мет ну ти 
или усво је ни ту ђи узо ри у про це су ду го го ди шњег кул тур ног ко ло ни ја ли зма или 
иде о ло шке ин док три на ци је. Цр но гор ске пар ти је на вла сти, и ако иде о ло шки од
ре ђе не ате и стич ким на сле ђем ју го сло вен ског јед но пар тиј ског ко му ни стич ког 
си сте ма, усмје ра ва и ри мо ка то лич ка ре ли ги о зна ду хов на док три на – при хва ће
на у по ли тич ком опре дје ље њу и про це су евро а тлан ских ин те гра ци ја, и као плод 
до го го ди шње не по сред не ми си је Ва ти ка на у Цр ној Го ри, али у нај ве ћој мје ри 
као по сле ди ца на сле ђа сто го ди шње ју го сло вен ске срп скохр ват ске је зич ке по
ли ти ке.

Уво ђе ње мон те не гри сти ке као но ве гра не сла ви сти ке на но во фор ми ра ном 
фа кул те ту цр но гор ског је зи ка пред ста вља про грам ски на ста вак ри мо ка то лич ке 
ју го сло вен ске кул тур не ми си је у Цр ној Го ри, а не на вод ни по вра так за по ста
вље ном „ау тох то ном цр но гор ском“ је зич ком на сле ђу. Као и кро а ти сти ка, мон
те не гри сти ка пред ста вља при мјер прак тич ног про зе ли ти зма уни јат ске ми си
је на Бал ка ну, уво ђе ња ла ти нич ног пи сма, а по ти ски ва ња упо тре бе ћи ри ли це 
и пра во слав ног ћи ри лич ног пре да ња сло вен ске пи сме но сти. На и ме, на ста вак 
про је ка та је зич ке по ли ти ке уни јат ске ми си је ме ђу бал кан ским Сло ве ни ма, као 
што су Беч ки књи жев ни до го вор 1850.го ди не и Да ни чи ћев ̀ Речник Срп ског или 
хр ват ског језика` ра ђен за хр ват ску ри мо ка то лич ку Ју го сло вен ску ака де ми ју 
знаности` у За гре бу.   

,језичкиимперијализампретходникултурном`,какотврдибританскилин
гвистаиисторичарРобертФилипсон. Европ ска ко ло ни јал на по ли ти ка од по
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чет ка осло бо ди лач ких ра то ва пра во слав них бал кан ских на ро да од осман ског 
роп ства пре ма пра во слав ним на ро ди ма спро во ди ко ло ни јал ну кул тур ну по ли
ти ку пр вен стве но пре ко је зич ке по ли ти ке. Европ ски про грам ју го сло вен ске је
зич ке по ли ти ке био је за сно ван на ван пра во слав ном дис кур су одва ја ња је зи ка 
и пра во пи са пра во слав них Ср ба од пра во пи са и је зи ка пра во слав не ве ћи не – 
Цар ске Ру си је и дру гих пра во слав них на ро да Бал ка на, а при бли жа ва ња ла ти
нич ном пра во пи су уни ја ти зо ва них Сло ве на – Хр ва та.

Беч ки књи жев ни до го вор је до го вор `југословенских` ли гви ста о за јед нич
кој `југословенској је зич кој по ли ти ци и јед ном за јед нич ком је зи ку чи је се име у 
до ку мен ту Беч ког књи жев ног до го во ра не на во ди. `Договор` су пот пи са ли дво
ји ца Ср ба, (Ка ра џић и Да ни чић), пет хр ват ских и је дан сло ве нач ки лин гви ста. 
Иде ја Беч ког књи жев ног до го во ра је би ла да се ср би за ци јом хр ват ског ма њин
ског ди ја лек та, пре ко дво и ме но ва ња срп ског је зи ка у срп скохр ват ски, што је 
пр ви ура дио Да ни чић сво јим реч ни ком `српског или хр ват ско језика`, по том 
ре фор мом срп ског пра во пи са, ко ју су спро во дили Ко пи тар и Ка ра џић. Тако 
је ћи ри лич ни хи ља ду го ди шњи срп ски пра во пис све ден на нај ма њи фо нет ски 
фонд и из јед на чен са но во фор ми ра ном хр ват ском хи брид ном ла ти ни цом а пра
во слав ни Ср би уни ја ти зу ју и по ступ но пре та пају у Хр ва те – ри мо ка то ли ке.  

Спро во ђе њем је зич ког про гра ма Беч ког до го во ра по сред но су из вр ше ни за
хтје ви ау стриј ског Дво ра пре ма Ср би ма о упо тре би ла ти нич ног пи сма и на
род ног је зи ка – ау стриј ска власт је из да ва ла де кре те `о по сте пе ном укла ња њу 
ћи ри ли це из срп ских пра во слав них шко ла  да и о ње ној за мје ни `словенским 
писмом` ла ти ни цом, а да се све тов не књи ге штам па ју на род ним је зи ком и 
латиницом`. Ју го сло вен ском је зич ком по ли ти ком је по сте пе но вр ше но уни ја
ће ње пра во слав ног срп ског ста нов ни штва као ве ћин ског у од но су на ри мо ка то
лич ку ма њин ску „хр ват ску“ за јед ни цу, и `хрват ски дијалекат` ко ји је по чет ком 
19. ви је ка го во ри ла ма ла хр ват ска за јед ни ца, а ко ји се сма трао ди ја лек том сло
ве нач ког је зи ка, што је да нас го вор За го ра ца. 

Ау стриј ске вла сти су по ку ша ва ле да Ср би ма у Ау стри ји на мет ну ју го сло вен
ски је зич ки про грам, али пр во пра во зва нич но на ме та ње ју го сло вен ске је зич ке 
по ли ти ке свим Ср би ма је спро ве де но фор ми ра њем Кра ље ви не КСХС 1918.го
ди не. Зва нич ни по ли тич ки на зив `југословенског језика` је био “срп скохр ват
скосло вен ски” , слу жбе ног је зи ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, ка сни
је Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ју го сло вен ским про јек том са ма пе сви је та ни су са мо 
не ста ле дви је пра во слав не Кра ље ви не, Ср би ја и Цр на Го ра, не го је у Уста ву но ве 
др жа ве и срп ски је зик тро и ме но ван у срп скохр ват скосло ве нач ки. Уво ђе њем 
дво и ме нотро и ме ног је зи ка је и пр ви пут у Ср би ји и Цр ној Го ри зва нич но срп
ска ћи ри ли ца из јед на че на са хр ват ском ла ти ни цом, че му се пра во слав ни на род 
у Цр ној Го ри вје ко ви ма од у пи рао ко ли ко и ото ман ском роп ству. 
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 уЗРО ЦИ НО ВО ЦР НО ГОР СКЕ Ју ГО СЛО ВЕН СКЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Пи та ње срп ског је зи ка и ћи ри лич ног пи сма у Цр ној Го ри је да нас по ли тич
ко и је зич ко пи та ње у оно ли кој мје ри ко ли ко је то би ло и при је сто го ди на ка да 
је ус по ста вља на је зич ка по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је – др жав ног про јек та 
тро и ме ног на ро да и је зи ка. Исто ри ча ри ма је по зна то да је до фор ми ра ња КСХС, 
ка сни је Кра ље ви не Ју го сла ви је, слу жбе ни је зик у Цр ној Го ри био срп ски, а пи
смо ћи ри ли ца. Ср би у Кра ље ви ни Цр ној Го ри ни су мо гли ни прет по ста вља ти 
ка ква се по ли тич ка кре а ци ја кри је у па ке ту ју го сло вен ског мо нар хома сон ског 
ва ви лон ског је зич ког и др жав ног про јек та.

По сле ру ше ња ју го сло вен ске ква зи мо нар хи је, со ција ли стич ка Ју го сла ви ја је 
на ста ви ла и раз ра ди ла је зич ки про је кат Беч ког књи жев ног до го во ра и Кра ље
ви не Ју го сла ви је пре ма про гра му но во про гла ше них ју го сло вен ских на ро да, ре
пу бли ка и по кра ји на, а до след но док три ни Да ни чи ће вог дво и ме но ва ња срп ског 
је зи ка по ди ја ле кат ском дис кур су. Ко ли ко је ју го сло вен ски је зич ки про је кат 
био по ли ти кант ски и про грам ски под ре ђен ри мо ка то ли ци зму свје до чи суд би на 
ма ке дон ског срп ског ди ја лек та, ко ји се нај ви ше раз ли ку је од срп ског го вор ног 
стан дар дашто кав ског и ни је ма ње „не ра зу мљив“ го вор ни ку срп ског го вор ног 
стан дар да од сло ве нач ког ди ја лек та, а ни је до био име нич ну по себ ност у пр вој 
Ју го сла ви ји, док је ‘хр ват ски је зик’, ко ји је срп ски ју жно што кав ски ди ја ле кат, до
био на зив и по ли тич ки ста тус је зи ка. 

По сле фор ми ра ња СФРЈ 1946. го ди не на пи са на је гра ма ти ка ‘ма ке дон ског’ је
зи ка, ко ји је до Дру гог свјет ског ра та сма тран срп ским ју жно што кав ским на реч
јем и срп ским ди ја лек том. Бу га ри и да нас `македонски` је зик сма тра ју на реч јем 
бу гар ског је зи ка. У Со ци ја ли стич кој фе де ра тив ној ре пу бли ци Ју го сла ви ји по
ред срп ско хр ват ског, ко ји је био је дан од три зва нич на је зи ка у че ти ри бив ше 
ју го сло вен ске ре пу бли ке – СР БиХ, СР Цр ној Го ри, СР Ср би ји и СР Хр ват ској, 
дру га два је зи ка су би ли сло ве нач ки и ма ке дон ски.

Да кле, да би смо схва ти ли пи та ње пре и ме но ва ња срп ског је зи ка у Цр ној Го
ри мо ра мо га са гле да ва ти у исто риј ском про це су ју го сло вен ског сто го ди шњег 
по ли тич ког је зич ког про јек та, и ње го ве пред ју го сло вен ске иде о ло шке при пре
ме, од ,,азбу ко про тре са“ Са ва Мр ка ља, пре ко Беч ког књи жев ног до го во ра, Да
ни чи ће вог дво и ме но ва ња срп ског је зи ка, по чет ка при мје њи ва ња Ко пи та ро ве 
`Вукове реформе` срп ског је зи ка и пра во пи са у Ср би ји, до оства ре ња ју го сло
вен ског је зич ког про јек та у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Је зич ка по ли ти ка цр но гор
ске вла сти да нас до след но спро во ди ју го словн ску је зич ку по ли ти ку ви ше и ме
но ва ња срп ског је зи ка и ву ков ски упро шћен прин цип ње мач ког гра ма ти ча ра 
Јо ха на Кри сто фа Аде лун га: ,,Пи ши као што го во риш“, ко ји ни гдје у европскм 
на ро ди ма ни је бу квал но при ми је њен, а ко ји су Ву ко ве при ста ли це про грам ски 
при пи си ва ли Ву ку Ка ра џи ћу. Да кле, ис ти че сво је „при ми тив но пра во“ да се пи
ше гла сов ним пи смом као што се го во ри, иг но ри ше ау то ри тет и ар гу ме на те на
у ке, пра во слав ну цр кву и исто риј ски књи жев ни кон ти ну и тет.

Но во цр но гор ска лин гви сти ка не иде за Ње го ше вим узо ри ма пра во пи са и је
зи ка, као што ни је ишао ни Вук и ње го ве при ста ли це, већ за ,,про стона род ним 
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го ве дар ским го во ром“, ка ко га је на зи вао ми тро по лит Сте ван Стра ти ми ро вић 
пр ви про тив ник Ву ко ве ре фор ме, ко ји је имао до сто јан ство срп ског па три јар ха. 
Вла ди ка Пе тар II Ње гош та ко ђе ни ка да ни је по др жао Ву ко ву ре фор му пра во
пи са, већ је био одан цр кве но сло вен ској ор то гра фи ји, и ако је ко ри стио по ред 
цр кве но сло вен ског и на род ни је зик.    

Пра во пис цр но гор ског је зи ка, при ста ли ца ис кљу чи во јо то ва не ва ри јан те, је 
уте ме љен на ста во ви ма лин гви сте Во ји сла ва П. Ник че ви ћа, ко ји је се бе на зи вао 
„цр но гор ским Ву ком Ка ра џи ћем“. У увод ни ку но вог пра во пи са цр но гор ског је
зи ка се на во де сле де ћи је зич ки прин ци пи: ,,Глав на на че ла по ста вље на у при руч
ни ку Пи ши као што збо риш (ЦДНК, Под го ри ца, 1993.) Во ји сла ва Ник че ви ћа: 
1. Пи ши као што збо риш, а чи тај ка ко је на пи са но! 2 Др жи се упо треб не нор ме 
цр но гор ске ,,оп ће не прав лно сти“! и 3. Ту ђе пи ши као сво је! – Сма тра ли смо као 
ва лид ним и ис ко ри сти ли их као по ла зи шну осно ву за овај пра во пис.“

Ка ра џић је ре фор мом из ба ци вао сло ва и гла со ве из срп ског је зи ка и ћи ри ли
це ра ди пра вље ња ди скон ти ну и те та са срп ско сло вен ском и цр кве но сло вен ском 
пра во слав ном пи сме но шћу и књи жев ношћу,  и ра ди одва ја ња од ве ћи не пра во
слав них Сло ве на; цр но гор ски је зи ко слов ци у но ви пра во пис уба цу ју но ва сло ва, 
али са истим ци љем, ра ди дис кон ти ну и те та са ва же ћим срп ским пра во пи сом и 
одва ја ња од пра во слав не ве ћи не на Бал ка ну. 

Здра во ра зум ски се за пи та ти, ако је исте прин ци пе у ре фор ми срп ског је зи ка 
и пра во пи са са мо у вје ро но спро во дио Вук Ка ра џић, без овла шће ња и по др шке у 
кул тур ној по ли ти ци Кне же ви на Ср би је и Цр не Го ре, и кул тур них уста но ва Ср
ба у Ау стриј ској ца ре ви ни, про тив но ва же ћем хиљ аду го ди шњем пре да њу срп
ске пра во слав не пи сме но сти, због че га је био про тје ри ван из Кне же ви не Ср би је, 
на па дан од Ма ти це срп ске, а ана те ми сан од пра во лав не цр кве, ка кво је чу до 
ако „цр но гор ски“ лин гви сти ре фор ми шу пра во пис пра во пи сним прин ци пи ма 
на ко ји ма је уте ме љен по сто је ћи пра во пис, а у др жа ви чи ја их власт по др жа ва?  
Та ко ђе, ка кво је из не на ђе ње за срп ске лин гви сте што су хр ват ске зва нич не кул
тур не ин сти ту ци је по ма га ле и по ма жу „се це си ју“ срп ских ди ја лек та од срп ског 
је зи ка, шко ло ва ње лин гви ста `црногорског` је зи ка и фор ми ра ње фа кул те та цр
но гор ског је зи ка у Цр ној Го ри, ка да зна ју и по но сно ис ти чу да је зва нич ни За
греб по др жа вао и Ву ка Кра џи ћа у ре фор ми срп ског је зи ка и пра во пи са, и да је 
Ка ра џић за жи во та про гла шен за по ча сног гра ђа ни на За гре ба. 

По сто ји до вољ но лин гви стич ког ма те ри ја ла у сто пе де се то го ди шњој прак си 
ју го сло вен ске је зич ке по ли ти ке на ко ју се мо гу по зи ва ти лин гви сти но во и ме но
ва них ју го сло вен ских је зи ка. Мон те не гри сти ка још тре ба да учи од бе о град ске 
ју го сло вен ске је зич ке шко ле и прак се спро во ђе ња Беч ког књи жев ног до го во ра. 
Ин сти тут за Срп ски је зик у Бе о гра ду још уви јек ра ди на реч ни ку срп скохр
ват ског је зи ка, без на мје ре да вла сти ти срп ски је зик и реч ник име ну је срп ским 
је зи ком, на про тив, на стро јен је бо јов нич ки у од бра ни хр ват ског исто риј ског је
зич ког пра ва у је зич кој по ли ти ци у кул тур ним уста но ва ма Ср би је.
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ПИ ШИ КАО ШТО ГО ВО РИШ ИЛИ Ју ГО СЛО ВЕН СКО-ЈЕ ЗИЧ КИ
ПЛЕ МЕН СКИ НА ЦИ ЗАМ
 
Пра во пи сни прин цип и иде ја `пиши као што говориш` је ва ви лон ска иде ја. 

Хри шћан ски пра во пис има зна чењ ски сми сао, а не са мо гла сов ни (фо нет ски), 
сло ва су упи са ни сим бо ли о сми слу од ре ђе не по ја ве, а не са мо ре ги стар гла
со ва. Је зич ки иден тит на ро да не чи не ње го ви мно го број ни пле мен ски го во ри 
и нај љеп ши ди ја лек ти већ кон ти ну и тет књи жев ног је зи ка, а књи жев ност је у 
`времену вјере` би ла кул т на, пре но си ла је сми сао и сим бо ле по ри је кла и по сто
ја ња јед ног на ро да. 

У ју го сло вен ском је зич ком про јек ту упо ре до са спро во ђе њем ре фор ме упро
шћа ва ња пи сма и је зи ка, спро во ђе на је ва ви лон ска иде о ло ги ја о је зи ку као осно
ви иден ти те та на ро да, пре вас ход ни јем од ро да и вје ре. Је зик је про мо ви сан и 
про гла шен за осно ву на род ног иден ти те та, и бу дућ но сти. Је дан смо на род за то 
што се `разумијемо`, а не за то што има мо исту исто ри ју, прет ке и пре да ње, иста 
исто риј ска пра ва и иде је, вје р ске ври јед но сти и исти не, на ци о нал на на сто ја ња и 
по ли тич ку пер спек ти ву.  

На род ни је зик су ко ри сти ли сви про тив ни ци `Караџићеве` ан ти цр кве не ре
фор ме, али су би ли про тив од ба ци ва ња кон ти ну и те та књи жев ног је зи ке и пра
во пи са. Срп ски `реформатори` су пре ко про па ган де про мо ви са ња `народног 
језика` спро во ди ли пр о грам про тив пра во слав не ре фор ме срп ског је зи ка и пра
во пи са. Али, не по про те стант ским европ ским стан дар ди ма је зич ке по ли ти ке 
на ци о нал ног ује ди ње ња, већ прин ци пом европ ске ко ло ни јал не кул тур не по ли
ти ке пле мен ског `парцелисања ко ло ни зо ва них на ро да и по сје да. 

Ка да би у Евро пи при мје ни ли Ка ра џи ћев прин цип ди ја лек т ске док три не 
пле мен ског пра ва `природног човјека`, и при ми тив ног гла сов ног пра во пи са не 
би оп стао ни ти је дан је зик у Евро пи, већ би се раз гра ди ли по пле мен ским гра
ни ца ма као и срп ски. Сва ко европ ско пле ме би зах ти је ва ло су ве ре но пле мен
ско пра во да пи ше као што сво јим ди ја лек том го во ри, ство ри ли би се `језички` 
пред у сло ви за пле мен ске по дје ле као у ју го сло вен ском је зич ком про јек ту, ко ји 
би у европ ској ва ри јан ти до вео до сто пле мен ског др жав ног ди ја лек т ског про
јек та и сто и ме ног је зи ка. У Евр оп ској по ве љи о ма њин ским је зи ци ма пи ше да би 
не што би ло про гла ше но за ма њин ски је зик мо ра се раз ли ко ва ти од ве ћин ског 
је зи ка, и да то не мо же би ти ди ја лект. 

* 

Прин ци пом ,,пи ши као што го во риш“ и упро шћа ва њем пра во пи са на гла
сов но пи смо – ре ги стар гла со ва без зна чењ ског сми сла (ети мо ло ги је пи сма), под 
па ро лом лак шег опи сме ња ва ња и функ ци о нал но сти пра во пи са, кул ту ра и сми
сао срп ског је зика су све де ни на сред ство про сте ко му ни ка ци је. Та квим прин
ци пом при ми тив не пи сме но сти и је зи ка ком би но ва ним са иде о ло ги јом о је зи ку 
као из во ру на ци о нал ног иден ти те та ство ре ни су усло ви да ди ја лек ти и на реч ја 
бу ду про гла ша ва ни за `језике`.Те о ри ја о на род но сти као `језичком ентит ету` 
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и иден ти те ту, али упро шће ног на род ног го во ра, под ста кла је у срп ском на ро ду 
пле мен ски пре стиж и су ко бе. Јед ном да то пра во по себ ног је зи ка јед ном ди ја  
ле кту по че ло је ко ри шће ње срп ског је зи ка као пле мен скопо ли тич ког сред ства 
за спровођењa раз ли чи тих по ли тич ких про јек та.

,,Ву ков Рјеч ник је реч ник ре а ли ја се ла („да ле ко од гра до ва“), и ма да је ве о ма 
зна ча јан, ма да је по стао сред ство и осно ва на ци о нал не кул ту ре“, пи ше Ме ша 
Се ли мо вић у сво јој сту ди ји ,,За и про тив Ву ка“. Су коб срп скоју го сло вен ских 
„је зи ка“ и да нас ни је дру го до су коб раз ли чи тих реч ни ка ,,ре а ли ја се ла“, рат ди
ја ле ка та, на реч ја и на гла са ка, пре се ље ног у гра до ве као око сни ца и осно ва на ци
о нал не кул ту ре. Ву ко ва „ре фор ма“ је зи ка и пра во пи са је би ла и да нас је на че ло 
ре во лу ци о нар ног рас ки да са срп ским пра во слав ним пре да њем пи сме но сти, ду
хов ним сми слом и осно ва ма је зи ка и пра во пи са, ко јим је за по чео пле мен скопо
ли тич ки про цес упро шћа ва ња и раз град ње срп ског је зи ка и на ро да.

У је зич ком срп скоцр но гор ском су ко бу при ста ли це ву ков ских прин ци па 
сре ће мо на оби је стра не; за то нам се на ме ћу пи та ња, у ко јој мје ри је про ти
вље ње но во цр но гор ском пра во пи су и је зи ку од бра на ву ков ске ју го сло вен ске је
зич ке по ли ти ке, а у ко јој срп ске и пра во слав не? Као да ди је лу Ср ба ни је бит но 
пре и ме но ва ње срп ског је зи ка и ла ти ни за ци ја пи сма, већ јо то ва ње и два `нова` 
гла са у `црногорском` пра во пи су ко ја у Цр ној Го ри сви Ср би ко ри сте, као у Ре
пу бли ци Срп ској и Кра ји ни, а и у ве ли ком ди је лу Ср би је. Зар нам то не ука зу је 
на ју го сло вен ску срп скохр ват ску усмје ре ност Ср ба, а ср би јан скоцр но гор ску 
при ми тив нопле мен ску не тр пе љи вост пра во слав них су на род ни ка?

Срп скоцр но гор ске је зич ке рас пра ве су све де не на на ви јач ка над гор ња ва
ња, ме ђу соб но ома ло ва жа ва ње, из ру ги ва ње дру га чи јем ди ја лек ту и на гла сци ма 
срп ског је зи ка, без по треб е за до го во ром, већ ву ков ским прин ци пом ,,утук на 
утук“ да се су пар нич ко пле ме и на реч је уту ку. Што је та ко ђе јед на од те ко ви на 
ву ков ског на сле ђа, ко јом је Вук по бје ђи вао про тив ни ке, а не ар гу мен ти ма на у ке, 
јер се у `полемикама` ни је обра ћао уче ним љу ди ма, већ па ла нач ком про сјеку, 
чи та чи ма жу те штам пе, ан ти цр кве ној ре во лу ци о нар но на стро је ној ин те ли ген
ци ји, и но вин ским из да ва чи ма жељ ним скан да ла.

Та ко је по ред про сто на род ног је зи ка у наш кул тур ни жи вот уне сен ма нир 
про стач ког по на ша ња, `полемике` пу тем под сми је ха, утем еље не на па ко сти, 
што је до дат но оне мо гу ћа ва ло раз ре ше ње срп ског је зич ког пи та ња, а под сти ца
ло но ве по дје ле. За ми сли мо да су се Ср би су про ста ви ли Ву ко вој ре фор ми, из ба
ци ва њу „су ви шних“ ћир илич них сло ва из пра во пи са и Да ни чи ће вом дво и ме но
ва њу срп ског је зи ка у срп скохр ват ски, од луч но шћу ко јом се бо ре про тив име
но ва ња срп ског је зи ка цр но гор ским, или, сна гом ко јом се кр ве на ши сје вер ња ци 
Бр ђа ни и цр но гор ске на хи је око ло кал них го во ра и на гла ска, или пре да но шћу и 
не тр пе љи во шћу ко јом бе о град ски ме ди ји сто го ди на са пле мен ским пу ри змом 
рев но сно ека ви зу ју ије кав ске тек сто ве Ср ба из Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, 
Кра ји не, да нас не би смо има ли пет пре и ме но ва них ди ја ле ка та срп ског је зи ка и 
отво рен про цес пле мен ског пре и ме но ва ња срп ског је зи ка и по ти ски ва ња ћи ри
лич ног пи сма.
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* 

,Етничкочишћење се увијекпрвоодвија у главама,тј.наподручју језикаи
симбола“, пи ше Urs Al ter matt. Је дан од на чи на про тје ри ва ња „је зи ка и сим бо
ла“ је пра во пи сни прин цип да се пи ше гла сов ним (фо нет ским) пи смом ка ко се 
го во ри тј. упро шћа ва њем пи сма до фо не ма за ре ги стар гла со ва, ко је не ма сво
ју зна че ње осим опе ра тив не функ ци о нал но сти. `Етничком чишћењу` прет хо ди 
етич ко `чишћење`, ко је по чи ње не ги ра њем чо вје ко ве сло ве сно сти и бо го ли ко
сти, као што је сво ђе ње чо вје ко вог је зи ка на жи во тињ ски ин стинкт, чо вјека као 
са вр ше не жи во ти ње чи ји се `гласови као сред ство ин стик тив ног пре жи вља ва
ња и комуникације` ре ги стру ју фо но гра фом.

Све ју го сло вен ске ва ни сто риј ске по ли тич ке на ци је на ста ле на ди ја ле кат ској 
док три ни пле мен ског прин ци па спро во де је зич ку кон тро лу сво јих гра ђа на. Ре
жим На ци о налсо ци ја ли стич ке пар ти је Адол фа Хи тле ра је об у ста вио кон тро
ле лин гви стич ке ко ми си је ко ја је спро во ђе њем гер ман ског пу ри зма оте жа ва ла 
опе ра тив не ко му ни ка ци је и ства ра ла су ко бе уну тар ин сти ту ци ја и на ро да. По
зна то је и да је ко ман да Вер мах та оп ту жи ва ла ре жим НДХ за по бу не Ср ба ко је 
су угро жа ва ле опе ра ци је Вер мах та, ко је су би ле иза зва не ге но цид ним по гр омом 
над Ср би ма, али је ма ње по зна то да је НДХ са спро во ђе њем ге но ци да на д Ср
би ма спро во ди ла је зич ку по ли ти ку про тје ри ва њем ћи ри лич ног пи сма и чи шће
њем `хрват ског језика` од „ср би за ма“. 

О ду ху и дис кур су је зич ке хр ват ске по ли ти ке, ко ју ко пи ра „мон те не гри сти
ка“, нај сли ко ви ти је пи ше Ме ли та Ric hter Ma la bot ta, со ци о лог из За гре ба, ко ја већ 
два де сет го ди на жи ви у Тр сту: ,,У по тра зи за ле ги ти ми ра њем на сва ком по љу 
по сег ну ло се за ар ха и зми ма , ко ва њем но вих ри је чи, ра ди се што год је мо гу ће, 
ка ко би се из је зи ка из бри са ло све што би мо гло под сје ти ти на за јед нич ку про
шлост ју жних Сло ве на. Пи та ње је зи ка по ста је пи та ње др жа ве, на ро да, ње го вог 
иден ти те та и чак оп стан ка. Но ви ак си ом гла си: хр ват ски и срп ски су раз ли чи ти 
је зи ци, а ако та раз ли ка ни је ви дљи ва, тре ба је на пра ви ти«.

У Цр ној Го ри пар ти ја на вла сти сре ћом спро во ди са мо ис тра гу „не цр но гор
ских“ ри је чи, је зич ко, а не ет нич ко чи шће ње, пле мен ски пу ри зам, а не ет нич ки. 
По што ије кав ско нар јеч је ни је са мо цр но гор ско већ и дру гих ди ја ле ка та срп
ског је зи ка, ̀ црногорски` ли нгви сти кон стру и шу ка рак те ри стич не ква зи је зич ке 
про сто на род не ко ва ни це; у јед ном слу ча ју то су ожи вље ни це, што мо же би ти 
до бар оби чај, а у дру гом то су на сил не ко ва ни це ко мич не и го вор ни ци ма цр но
гор ског је зи ка.  

Код са вре ме них Ср ба је при сут на дру га крај ност, ста ри ја исто риј ска ин док
три на ци ја, ис тра ја ва ње на по гре шним по ла зи шти ма пра во пи са и је зи ка, прин ци
пи ма ко ји су упра во омо гу ћи ли пре и ме но ва ње срп ског је зи ка и `латинизацију` 
срп ског пи сма. Код Ср ба не ма је зич ког пу ри зма, али ни ти бри ге за је зик и пи
смо. По сле рат ног рас па да Кра ље ви не и со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, Ре пу бли ка 
Ср би ја фа та ли стич ки ис тра ја ва на ју го словн ској је зич кој по ли ти ци, сво је вр сној 
кул тур нопо ли тич кој срп ској са мо а не сте зи ји, под ко јом се ви ше од сто го ди на 
се ци ра ју дје ло ви срп ског је зи ка и књи жев но сти, тра ди ци је и те ри то ри ја, а Ср
би ма пре пу шта про стор ре во лу ци о нар не и „ства ра лач ке сло бо де“. 
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Ве ли ка дје ла срп ске књи жев но сти про шлог ви је ка, ко ји ма је обо га ћен и из
гра ђен но ви срп ски књи жев ни је зик, као ни књи жев ни ау то ри те ти при је ре фор
ме је зи ка, ни су учи ни ла да се срп ски је зик по сле уво ђе ња је зич ке фор му ле ре
фор ми са ног пра во пи са не рас чла ни по ре пу блич ким и пле мен ским гра ни ца ма. 
Мо гу би ти на пи са на ве ли ка књи жев на дје ла, али ако је у осно ви је зи ка раз гра
ђу ју ћа фор му ла је зик ће се да ље раз гра ђи ва ти. Као што су со вјет ски па три о ти 
ми сли ли да ће под пар тиј ским при ти ском одр жа ти је дин ство ру ске зе мље и без 
уки да ња ре пу блич ких со вјет ских гра ни ца, та ко су и срп ске по вр шне па три о те 
сма тра ле да ће се под при ти ском ау то ри те та но во на ста ле књи жев но сти одр жа
ти је дин ство срп ског је зи ка и на ро да са је зич копра во пи сном фор му лом ко пи
та ре века ра џи ће ве ре фор ме. 

Је зич ки го вор ни стан дард се фор ми ра до го во ром лин гви ста, а по том учи у 
шко ла ма, али у Ср ба се по сле сто го ди шњег прак ти ко ва ња `вуковс ких` је зич ких 
прин ци па пра ви ло про ми је ни ло и стан дар ди за ци ја се спро во ди обр ну тим ре
дом, то јест уво ђе њем про сто на род ног, а да нас је зи ка ули це као го вор ног стан
дар да у шко лу и књи жев ност. Ву ков ским прин ци пи ма про мо ви са ња про сто на
род ног го во ра и гла сов ног пра во пи са уста лио се прин цип упро шћа ва ња је зи ка 
и под сти ца ња про стач ког го во ра. Шко ло ва ни Ср би се при ла го ђа ва ју при ми тив
ном го во ру и при хва та ју жар гон као је зич ки ма нир „жи вог“ је зи ка „у стал ном 
раз во ју“. Пра ви ло пра во пи са `пиши као што говориш` са де мо крат скона род
ним пра вом број ни јег `племена` – по пу ла ци је, про мо ви са но је као прин цип од
ре ђи ва ња је зич ке кул ту ре и по ли ти ке, из бо ра го вор ног стан дар да. Не ка да шња 
пре сто ни ца Ју го сла ви је и ју го сло вен ства и по сле рас па да Ју го сла ви је на ста ви ла 
је да ра ди као ју го сло вен ска је зич ка ва ви лон ска во де ни ца – по сао упро шћа ва
ња до ба на ли зо ва ња сми сла срп ског је зи ка и ћи ри лич ног сло ва. Ју го сло вен ски 
`новоговор`, стран срп ском на род ном је зи ку и је зи ку цр кве, уто ли ко опа сни ји 
под псе у до ни мом срп ског је зи ка, по пут ва ви лон ског вр тло га гу та и по рав на ва 
сми сао и звук пре и ме но ва них и не пре и ме но ва них срп ских ди ја лека та и го во ра.
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Мр Сло бо дан М. Чу ро вић АПИС

ЦР НО ЗБО РИ ЗА ЦИ ЈА ЈЕ ЗИ КА
ИЛИ АМ БИ СА ЦИ ЈА ПА МЕ ТИ

(примјеризајезичкупомаму,илиноватитоградизација)
 

У тре ну ци ма ка да сва ка ала и вра на ки ди ше на раз би ја ње и раш че ре че ње 
на шег срп ског иден ти те та чи ја су плу ћа на ше све то пи смо ћи ри ли ца и срп ски 
је зик, свје до чим из гор ке Цр не Го ре, ко ја је из не вје ри ла све то влад ми ров ску, све
то сав ску и све то пе тров ску тра ди ци ју и ама не те пре да ка, у до слу ху са зле ху дим 
сце на ри ји ма бје ло свјет ских моћ ни ка и лин гви стич ких мон стру ма, бру тал но 
униш таваjући сво је нај бо ље те ме ље.

Пи та ње је зи ка је пи та ње од го вор но сти, ко ли ко смо од го вор ни пред пре ци ма, 
је зич ком за ве шта њу, и ко ли ко по шту је мо је зик као си стем пра ви ла.

Је зик је бив ство, ви дје ло ,жи вот, пам ће ње.
Срп ски је зик у Цр ној Го ри је на стра шној гол го ти, че ре чи се, пре и ме ну је, 

бри ше, про го ни, бру тал но уни шта ва.
Ка да смо не кад збо ри ли, за рад лак шег спо ра зу ми је ва ња чу ло би се: „Про го

во ри срп ски да те ра зу ми јем.“
По што тре ба до бро по зна ва ти наш мен та ли тет, он да то ли ка ко ли чи на мр

жње пре ма све му што је срп ско и не чу ди.
Дав но ми је ре као јед на ча сна ста ри на:
„Оно и нас оби ље жа ва је сте без бо жни штво и бру тал на се бич ност.“ На ма не

до ста је тај по бо жни од нос пре ма ду хов ној вер ти ка ли као што је наш срп ски 
је зик, јер све нај бо ље што има мо, што нас чи ни на ро дом пи сме ним, на пи са но је 
срп ским је зико м. Сви ма са стра не мно го је лак ше би ти Ср бин не го на ма Ср би
ма у овом жа ри шту што се ћо са пре ма све му што је срп ско, и гдје се на мјер но 
ис ти ску је ћи ри ли ца.

По зван сам да ка жем не што о је зи ку, јер већ че твр ту го ди ну ра дим као би
бли о те кар, јер сам од био да пре да јем ма тер њи је зик и јер су два де сет го ди на 
мо ји уче ни ци пи са ли пи сме не за дат ке са мо ћи ри ли цом.

По зван сам да свје до чим што не мо гу да преда јем срп ски је зик а што не мо гу 
да глу мим и да си лу јем је зик, да му на ме ћем ка ри ка ту рал ност.
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Над Цр ном Го ром леб ди ба у ке у роп ског но во кому ни зма и опа ке ла ти ни за
ци је, што је бол но ви дљи во на сва ком ко ра ку, јер та ла ти нич на хо бот ни ца ушла 
је у све по ре. У обра зов но вас пит ни си стем кроз пре о бли ко ва ње срп ске сви је сти, 
кул ту ро ло шкокњи жев ног ми љеа, кроз про га ња ње из про гра ма, од но вих је зич
ко са вје то дав них из бор ни ка, све га срп ског.

Про дор ла ти ни це и углав но кро а то цен трич но лин гви стич ко пре пи је ва ва
ње, има мо у нео гра ни ченим  ко ли чи на ма, у ла ти нич ним ме ди ји ма, штам па ним, 
елек трон ским, у сва ко днев ном жи во ту.

Ово што се чи ни срп ском је зи ку је ду бо ко ан тици ви ли за циј ски чин, ква зи
лин гви стич ки, на сил на декре ти за ци ја је зи ка.

Фор си ра се ла ти ни ца а да се Ср би ма спре ми ис пи сни ца.
Суд би на на ро да је у суд би ни је зи ка, пи смо је огле да ло кроз ве ко ве јед ног на ро

да.Ћи ри ли ца је срп ско огле да ло,ко јим са оп шта ва мо вје ко ве, гле да мо прет ке, да 
би зна ли чи ји смо по том ци.

Ћи ри ли ца је та пи ја из овог у онај сви јет, ко из гу би вид ку да ли ће пу то ва ти.
На о па ки је зи ци су на мет ну ти је зи ци, по за дат ку ко мин тер нов ских ви је ћа ња 

и за си је да ња чи ји ви рус још ни је за мро, са мо се мо ди фи ко вао под ви дом гло ба
ли стич ке евро а тлант ске ку ле утор ња ва ња и мен тал ног по рав на ва ња, из ми шља
ју се но ви је зи ци и бе со муч но се ки ди ше на све оно што је на пи са но ћи ри ли цом.

Та ко је ство ре на на ка рад на ква зи лин гви стич ка ка те го ри ја под име ном цр но
гор ски, или цр но збор ски је зик, ко јим иде о ло зи но ве на ци је же ле да до ка жу да су 
друк чи ји, ру ше ћи те ме ље свог исто риј ског хо да и тра ја ња.Но во цр но го ским збо
ром у ла тин ској облан ди кре ну ло се у же сто ко пре ва спи та ва ње Срп ства у Цр
ној Го ри. И то не са мо но вом сло ви за ци јом већ и аве ти за ци јом школ скообра
зов них про гра ма и на став них је ди ни ца. Ње го шу се од у зи ма би ло ко ји атри бут 
срп ски (што и не чу ди код рев но сни ка ко му ни стич ке иде је ко ји су обур да ли и 
„Лу чу ми кро ко зму” у не ке ма гло ви те ма кро е ко ном ске, по ли ти кант ске и двор
ско до двор нич ке си сте ме.

Све ти Са ва, нај по зна ти ји Под го ри ча нин и ње гов све то род ни отац Сте фан 
Не ма ња су го то во нај у ре ни, што из чи тан ки, што из исто риј ског пој ма, Не ма
њин град је за тр пан кон теј не ри ма.

Спро во ди се сво јевс на де по ни за ци ја ћи ри ли це, (не  за бо ра ви мо да не ма слу
чај но сти што је сру ше на пр ва срп ска шко ла у Би је лом По љу, или да баш Ва со
ве во де тре ба пре тво ри ти у сме тли ште) и срп ску то по ни за ци ју тре ба пре ко па ти, 
ћу шну ти у за бо рав. Она је „ре тро град на, за стар је ла ка те го ри ја“, ла ти ни за ци ја је 
при о ри тет.За вла да ла је ам би за ци ја срп ског је зи ка и је ди ног исти ни тог срп ског 
пи сма – ћи ри ли це.

Ни је то она „ва љат на срп ска Цр на Го ра” о ко јој је свје до чио бол ник ко сов ске 
ми сли Ње гош, то је не ка дру га го ра, кив на на се бе нај бо љу.

Већ од вр ти ћа усмје ра ва се то ђе чи је ђе тињ ство, (ђе ља њем и ће ско бом) же
сто ком на ци о нал ном сим бо ли за ци јом на пад ног до ка зи ва ња до сли јед не по се би
то сти, по ма три ци за пад но е вроп ско обра зов ног про фи ла, фи ло ва но и за чи ње но 
кроз ме ди је, штам па не и елек трон ске, кроз јед ну ри а лит ну не па мет.

У Цр ној Го ри из вр ше но је пра во лин гви стич ко на си ље, нај бру тал ни ја оти
ма чи на срп ског је зи ка, ја ка ње са је зи ком, кроз стра шну пре ва ру свих оних ко ји 
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осје ћа ју и ми сле на срп ском је зи куа ди шу ћи ри ли цом, ко ја је њи хо ва си гур на 
ку ћа и нај и сти ни ти је оби љеж је иден ти те та.

Ка рак те ри стич ни су по пи си у Цр ној Го ри у про те клих 100 го ди на.
1909.год.Ср ба је би ло 94,38 док је Цр но го ра ца би ло 0,00 од сто. Ал ба на ца је 

би ло 5,62 ,Хр ва та 0,00, Му сли ма на 0,00, Бо шња ка 0,00.
1948.год. у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји број ке су сље де ће:
Ср ба је 1,72 од сто, Цр но го ра ца 90,67, Ал ба на ца 5,15, Хр ва та 1,80, Му сли ма на 

0,00, Бо шња ка 0,00.
1981. год. У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји :
Ср ба 3,32, Цр но го ра ца 68,54, Ал ба на ца 6,46, Хр ва та 1,81, Му сли ма на 13,36, 

Бо шња ка 0,00.
2003. год. у Ре пу бли ци Цр ној Го ри жи вје ло је :
Ср ба 31,39 од сто, Цр но го ра ца 43,16, Ал ба на ца 5,03, Хр ва та 1,10, Му сли ма на 

3,97, Бо шња ка 7,77.
На осно ву ових по да та ка ла ко је за кљу чи ти ко ли ко је ко му ни стич ка сви јест 

пре пра ла осје ћа ње на ци о нал не при пад но сти, ка ква је на сту пи ла ам не зи ја код 
не ка да шњих Ср ба, јер се фор ми ра ла но во ско јев ска ка те го ри ја по сва ку ци је
ну осо би то сти а под пла штом евро пеј ских те ко ви на, ла жне јед на ко сти, ла жа вог 
брат ства и укра де них сло бо да. Јер ка ко об ја ни ти да за 39 го ди на иш чи ли то ли ки 
про це нат Ср ба а да се по ја ча Цр но гор ство, или да се ја ви но ва ста ти стич ка ка
те го ри ја Бо шња ка а на уштрб Му сли ма наи и ко ја би ту би ла раз ли ка у на ци о
нал ном по и ма њу.

На сце ни је ти пич но фал си фи ко ва ње је зи ка или по ма ма за но вим је зи ком 
ког ни на ме ди ји ма не фор си ра ју по но во по пра ви ли ма (ка ко би Вук ре као „ба бе 
Сми ља не“, вје ро ват но пред за стид но шћу ћоса ња са срп ским је зи ком. Ни је слу
чај но да се новор јек цр но гор ског је зи ке нај ви ше фор си ра у „Про свјет ном ра ду“ 
(ко ји је гле чу да од јед ном про мије нио сло ва ћи ри ли це ла ти нич ним пи смом) и 
у дру гим пе да го шко – струч ним ча со пи си ма, јер по сваку ци је ну мо ра се школ
ској по пу ла ци ји про ми је ни ти иден ти фи ка ци о ни код, под па ро лом рав но ду шног 
„све јед но”. Да би не ко ре гу ли сао лич на до ку мен та, мо ра ис пу ни ти фор му лар да 
же ли да му бу ду из да та до ку мен та на ћи ри ли ци, јер се то бо же под ра зу ми је ва 
да је ла ти ни ца не што са свим нор мал но, го то во бе за зле но док тра же ње сво јих 
основ них људ ских пра ва на је зик и пи смо иза зи ва за чуд ност пре тва ра ју ћу шал
тер ских рад ни ка.

Већ у на зи ву но вог школ ског је зи ка кри је се сми ца ли ца јер је он цр но гор ско
срп ски –хр ват ски– бо шњач ки, али не и му сли ман ски, ром ски, ашке лиј ски, егип
ћан ски, већ је све мо гу ће и сва ко ја ко да се зо ве је зик, јер ка ко то да до ми нант ни 
срп ски је зик бу де на дру гом мје сту а да ис фор си ра ни је зик (за ко ји су се из ја сни
ли они од стра ха од ра чу на за стру ју, за џак ме ки ња или је дан ва у чер, или из мр
жње пре ма све ма што но си пред знак срп ски) цр но збор ски бу де на пр вом мје сту.

Ни шта не чу ди у зе мљи чу да, још уви јек обур да ног Ње го ша, ко ји и са оног 
сви је та не ма ми ра, док тра жи сво ју ка пе лу, у зе мљи гдје ра сте број чла но ва Суб
нора, гдје се још ћу ти о оном не срет ном збје гу ду хов не суп стан це ко ји је кре нуо 
на зли пут од узи да них ко сти ју и за бе то ни а них стра ти штау нај ве ћем зло чи ну 
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на кон окон ча ња Дру гог свјет ског ра та, уз оби ла ту по моћ ста рих мр зи ла ца Ср
ба Ен гле за и гдје је ко му њар скоан ти ре ли ги о зно са да спу че но у гло ба ли стич ку 
при чу (а већ у име ну је ду хов на и ин те лек ту ал на гло ба Срп ства) ите ка ко ја ко 
под но вим ма ска ма и фар са ма.

На ма пред сто ји пре у жа сна бор ба да би са чу ва ли се бе, сво је до сто јан ство, ко
ри је не и тра ди ци ју.Бор ба свих бор би је бор ба за срп ски је зик и ћи ри ли цу.

Са мо на при мје ру не ко ли ко ули ца у Под го ри ци мо же се нај бо ље ви дје ту ко
ли ко је ћи ри ли ца у под ре ђе ном по ло жа ју у од но су на ла ти ни цу, та ко да се на 
пр сте јед не ру ке мо гу на бро ји ти ћи ри лич ни нат пи си.

Ка жу да је ста ти сти ка не у мо љи ва, у овом слу ча ју по ра зна за нас Ср бе.
Трг Ре пу бли ке (30 нат пи са ла ти ни цом 1 ћи ри ли цом)
Ули ца Ву ка Ка ра џи ћа (32 пре ма 1 у ко рист ла ти ни це)
Та ко вра ћа мо оцу на ше пи сме но сти.Ту жно, али срп ски зна но.
Ули ца сло бо де (48 на зи ва ис пи са но је ла ти ни цом а са мо 1 ћи ри ли цом)
Ули ца Ње го ше ва (62 нат пи са ла ти ни цом и са мо два ћи ри ли цом – и то нат пис 

на Ду хов ном цен тру).
Бил бор ди и па нои су на ро чи то ис пи са ни ла ти ни цом, мо ра ју би ти ве ћи по 

но вом за у му и што ла ти нич ни ји за љу би те ље „еу роп ских” ври јед но сти, ко ји су 
се на гло на ви кли и на ву кли на ла ти ни цу да про сто ла ти нич но ми сле.

Та кав сте пен при твор но сти и по ма мље но сти ни гдје ни је очи гле дан као код 
нас.

Хо ће мо ли у Евро пу са ту ђим пр тља гом ?
За што се сти ди мо свог пи сма. Хо ће мо ли ући као за сти ђе, као кр па ра, без 

свог ду хов ног иден ти те та ?
За ни мљи во је да и они ко ји су не ка да пи са ли ћи ри ли цом, са да пи шу ла ти ни

цом, јер та ко су у мо ди, ка жу да им је лак ше.
Усред Под го ри це, Не ма њи ног гра да, мо же мо про чи та ти гра фит мр жње : „Ср

бе на вр бе !“, или на кон теј не ри ма ; „Ов дје де ли ја спа ва.“
Са мо ми мо же мо школ ске про гра ме пре тва ра ти у сво је вр сна шти ва пре ва

спи та ва ња, ства ра ња не ког но вог по је дин ца, ко ји не сми је да нај бо љег се бе по
свје до чи кроз тра ди ци ју, кроз сво ја нај бо ља дје ла.

Шта зна чи но во чи та ње Ње го ша?
Је ли ге но цид но ре ћи да је те ма „Гор ског ви јен ца“ ис тра га по ту ри ца, је ли 

сра мо та да у ода бра ним од лом ци ма не ма ни јед ног сти ха у ко јем се по ми ње Срп
ство или срп ски.

Ола ко и слу ган ско утр ча ва ње у ра ље ве ли ке зви је ри, сра мот ник. Не ви ђе ни 
ка стиг и стид ник.

Ру ши ла штвом пам ће ња и ду хов но сти ства ра се сво је вр сна де по ни ја, сме тли
ште.

Шта зна чи онај отво ре ни по зив на линч, на фаса ди јед не згра де : „Стоп ћи ри
ли ци! „Је ли то стоп за све што је срп ско, и ко ли ко је то са мо ко ли чи на мр жње, 
ко ја је за у мље на у гла ва ма оних ко ји су не ка да би ли ве љи Ср би, углав ном ко
му ни стич ког ми љеа ко ји су ула зак у СКОЈ за ми сли ли као ла год ни и де пе ша ма 
аги троп ским за цр та ни ула зак у исто ри ју, је зик, кул ту ру.
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Јед ном ко му ни сти са да су ко лум ни сти у, нео ви сним ме ди ји ма, или но во ду
кљан ски стра жар ни ци (иа ко у пен зи ји), пост ку му ни стич ке ма три це, (пост ко му
њар ске) ко ја ни гдје као код нас ни је раз ро ва ла ко лек тив но пам ће ње и ма са кри
ра ла ду хов ност и сва ки траг срп ства. Има их до ста и кроз но во пе че не вјер ни ке, 
де жур не ру ко љу бе.

 

НЕ КО ЛИ КО ПРИ МЈЕ РА КО Му НИ СТИЧ КОГ уНИ ШТА ВА њА
Ду ХОВ НО СТИ у ЦР НОЈ ГО РИ

 
А цр ве на иде о ло ги ја је про пи са ла. „Не тре ба за бо ра ви мо да је наш, иа ко да

лек за да так „оспо со би ти сва ку ку ва ри цу да упра вља др жа вом.“
 (Цр но гор ски рат ни пар ла мент, Побједа, Ти то град 1963, стр. 197)

И да ље: „...упра ва сва ке цр кве мо ра има ти свог еко но ма.“
(исто, стр.256)

 
„...Вој ни суд при Глав ном шта бу НОВ И ПОЈ за Цр ну Го ру и Бо ку од лу чио је 

да се исти (ми тро по лит Јо а ни ки је) не сми је по ми ња ти при ли ком бо го служе ња 
и оста лих све ште но рад њи...“

(Цр но гор ски рат ни пар ла мент, до ку мен та, Побједа, Ти то град, 1963, стр.160)

„Вјер ска ко ми си ја при Пред сјед ни штву ЦА СНОа упу ћу је 26.11.1944. сре
ском од бо ру Ан дри је ви це до пис сље де ће са др жи не: „При ли ком свих бо го слу
же ња све штен ство и мо на штво ду жно је по ми ња ти на бо го слу же њи ма:

„Вр хов но је пра ви тељ ство и на род но ју осло бо ди ло ско ју вој ску  да по мја нет 
го спод Бог...“

(Зве здан Фо лић, Ате и зам вла сти у Цр ној Го ри 19451953,
Исто риј ски за пи си 4/1995, стр.206)

 
„С јав ним оби ље жа ва њем вјер ских пра зни ка пре ста ло се 1946. го ди не, зва

нич но су уки ну ти 22. 12. 1948.
(исто, стр.220)

 
„На дру ги дан Ду хо ва 1948. у цр кви ма на сти ра Све те Тро ји це код Пље ва ља, 

вла ди ка бу ди мљан ско – по лим ски др жан у ол та ру у смрт ној опа сно сти... том 
при ли ком вр ше на је ну жда пред цр квом и из ме том ма за на ико на пред цр кве
ним вра ти ма.“

(исто, стр. 61)
 
Апри ла 1952. Уз са гла сност Сре ског ко ми те та у Ко ла ши ну, спа ље на је ар хи ва 

и би бли о те ка ма на сти ра Мо ра че.Та ко су у не по врат оти шле мно ге дра го цје не 
по ве ље и гра ма те ове древ не Не ма њи ћа ла вре.“

(исто, стр.58)
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 „Се дам де сет јед но го ди шњи вла ди ка Ар се ни је Бра два ре вић осу ђен је на ка
зну стро гог за тво ра у тра ја њу од је да на ест го ди на и шест мје се ци.“

(ис то , стр.58)
 
 

 КРОЗ ПРО ШЛОСТ ЦР НЕ ГО РЕ
 
„Пр ву све тов ну шко лу, да кле, на под руч ју оно вре ме не Цр не Го ре осно вао је 

Ње гош 1834. го ди не. Исте го ди не је на ба вио и штам па ри ју у ко јој су штам па ни и 
пр ви уџ бе ни ци у Цр ној Го ри: Срп ски бу квар ра ди уче ња мла де жи гра ждан ском 
чи та њу (1836) и Срп ска гра ма ти ка са ста вље на за цр но гор ску мла деж (1838).

*  *  *
„Го ди не 1894. уве де не су пр ви пут на љеп ни це (ви ње те) за пре по ру че на пи сма 

са на зи вом по ште и ред ним бро јем за пре по ру ку, као и за па ке те и по шиљ ке са 
озна че ном ври јед но шћу. Све ове ви ње те штам па не су на два је зи ка. На срп ском 
и фран цу ском.“

(М.Цвет ко вић, По штан ска слу жба у Цр ној Го ри, Ис то ри ски за пи си, го ди на 
ХII, књи га ХVI, Ти то град, 1959, стр. 68).

*  *  *
„Док су ау стриј ске вла сти упор но из бје га ва ле да за наш на род ни је зик ка жу 

„срп ски“ на став ни ци овог је зи ка у ко тор ској гим на зи ји, ко ји ина че с Оп шти ном 
ко ре спон ди ра на срп ском је зи ку, и у зва нич ним до пи си ма се на зи ва ју и пот пи
су ју као на став ни ци срп ског је зи ка.“

(исто, стр. 30)
*  *  *

У го во ру ко ји је Сте фан Ми тров Љу би ша одр жао у Дал ма тин ском са бо ру 
ка же: „Ја знам да ви ме не не тр пи те јер сам Срб пра во слав не вје ре... а ја ко му је 
срп ско зна ме ње упе ча ће но на че ло бра ни ти ћу по га же но пра во на сло бо ду сво
јих су на род ни ка док ми под гр лом пу ца.’’

*  *  *
„Шко ле су све ча но сла ви ле Са вин дан оби ље жа ва ју ћи овај пра зник кул тур

ноумјет нич ким при ред ба ма у ко ји ма су уче ство ва ли уче ни ци, на став ни ци, гра
ђа ни.“

(Вла де та Цви јо вић, Бра ни слав Ко ва че вић, Упра вља ње про свје то у Цр ној Го
ри, КПЗ, Под го ри ца 1996, стр.45)

„Од 1886. го ди не по на ред би ми ни стра Па вло ви ћа, уве де на је оба ве за шко ла 
да на све чан на чин оби ље жа ва ју и Ла за ре ву су бо ту (Цви јет на су бо та, Вр би ца)...

(исто, стр. 45)
*  *  *

„У Пље вљи ма је по сто ја ла срп ска ни жа гим нзи ја још од 1901/2. кад су Пље
вља би ла под тур ском вла шћу.“

(Го ди шњак Пе да го шке ака де ми је у Ник ши ћу, 1, Ник шић, 1969, стр. 204)
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*  *  *
„Основ на шко ла у Ло зној до би ла зва ни чан на зив Основ на шко ла „Ју го ви ћи“, 

Од лу ком Ми ни стар ства про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је, об ја вље не у  „Про
свет ном гла сни ку“ бр. 77170 од 3. но вем бра 1931.

(Исто риј ски за пи си2/1997, стр. 143)

ШТА Су СТРАН ЦИ РЕ КЛИ О ЈЕ ЗИ Ку КО ЈИМ СЕ ЗБО РИ
у ЦР НОЈ ГО РИ И ЦР НО ГОР ЦИ МА:

 
 „Сва ки пра ви Цр но го рац да нас је за то ди рект ни по то мак не ке ста ре срп ске 

по ро ди це.“
(бри тан ски по сла ник Ке не ди, Исто риј ски за пи си,

Под го ри ца, го ди на LXXI, Бр. 12/1998, стр. 249)

*  *  *

„ЗА До ру д Ис три ју“ Цр на Го ра је нео сво ји ва твр ђа ва не за ви сних Ср ба.“
(Ла зо Ко стић и Цр на Го ра, КПЗ, Под го ри ца, 1994, стр. 44)

*  *  *
...осим то га Ау стри ја успи је ва ју ћи у Ал ба ни ји раз би ла би јед ним удар цем бу

дућ ност Цр не Го ре, ма лог сим па тич ног срп ског Пи је мон та, са да дво стру ко дра
гог Ита ли ји.“

(О јед ном до ку мен ту из 1897, Исто риј ски за пи си,
го ди на LХХI,БР 34/1998, Под го ри ца, стр. 197)

*  *  *
„Гу сле су, као што је по зна то, код свих срп ских сло вен ских пле ме на нај ва

жни ји му зич ки ин стру мент ко јим пра те сво је пје сме.“
(Јо хан Ге орг Кол, „Пу то ва ње у Цр ну Го ру“, ЦИ Д, Под го ри ца, 2005, стр. 27)

*  *  *
„Цр но гор ци су сло вен ско пле ме ко је... при па да ве ли кој срп ској по ро ди ци.“

(исто, стр. 18)

*  *  *
„Мо же се ре ћи да су за пра во Цр но гор ци би ли ти Ср би ко ји су пр ви зба ци ли 

тур ски ја рам и по но во ус по ста ви ли не за ви сну, уте ме љи ли срп ску др жа ву.“
(исто, стр. 19)

*  *  *
„Пр ви жи те љи Ње гу ша по ти чу на вод но од од бје глих Ср ба из Хер це го ви не.“

(исто, стр. 79)
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*  *  *
„По зна то је да вла ди ка и пје сник и да већ за у зи ма зна чај но мје сто на Срп

ском Пар на су.“
(исто, стр.102)

*  *  *
„Та ко на вод но, код по но сних и ви те шких Па штро ви ћа, нај и сту ре ни јем срп

ском пле ме ну у ау стриј ској Ал ба ни ји на ју гу, још ни јед на по ро ди ца у слу ча ју 
уби ства ни је при хва ти ла да бу де нов ча но обе ште ће на.“ (Исто, стр.194)

*  *  *
„Остао је још је дан ма лен ку так зе мље  ста ра Зе та  дио да на шње Цр не Го

ре, чи ји су ста нов ни ци од бра ни ли сво ју сло бо ду, са чу вав ши по сљед ње остат ке 
срп ске др жа во твор но сти.“

(Алек сан дар Алек сан дров, „О Цр ној Го ри”, Цид, Под го ри ца, 2006, стр. 44)

*  *  *
„Зи до ви су по кри ве ни јед но став ним сли ка ма, нај че шће из жи во та срп ског 

на ро да.“
(Ми ха ил Пе тро вич Ва ра ва, „Цр ном Го ром“, ЦИД, Под го ри ца, 2002, стр. 27)

*  *  *
„У Ин сти ту ту се пре да ју сље де ћи пред ме ти: за кон бо жи ји, је зи ци  срп ски, 

ру ски, фран цу ски...“
(Ми ха ил Пе тро вич Ва ра ва, „Цр ном Го ром“, ЦИД,Под го ри ца, 2002, стр. 69)

*  *  *
„Сво јим по ет ским дје ли ма Пе тар ll је за у зео пр во мје сто ме ђу срп ским пје

сни ци ма, и то дје ло и да нас тра је.“
(исто, стр. 8788)

 
„Цр но гор ци кад оно ви те шки
Жа бљак твр ди тур ски по ха ра ше,
Он да ме не стар ца за ро би ше 
на Це ти ње срп ско до ву ко ше.“

            (исто, стр. 122)

*  *  *
„Цр но гор ци има ју ћи ри лич ни ал фа бет“

(Ху го Гро те, „Кроз Цр ну Го ру и Ал ба ни ју”, ЦИД, Под го ри ца, 2006, стр.25)
 

*  *  *
...„с об зи ром на мо је сла бо по зна ва ње срп ског је зи ка...“ (исто, стр. 29)
 

*  *  *
...„да му је сам краљ (Ни ко ла) дао пра во упра вље ња у ра ту, јер је он срп ски 

пје сник.“ (исто, стр. 77)
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*  *  *
„Тур ци су он да би ли срећ ни што слу же Цр ној Го ри и што слу же пла воцр ве

нојби је лој за ста ви.“
(Бер ге Јан сен, „Не бо Цр не Го ре“, ЦИД, Под го ри ца, 2006, стр. 25)

 
*  *  *

...„срп ске ги та ре, гу са ла...“ (исто, стр. 25)
 *  *  *

„Ис под пје сме је на пи са но са мо то да је пје сма пре ве де на са срп ског је зи ка и 
да је из Цр не Го ре“

(исто, пје сма“Цр но гор ка ђе вој ка“, стр.65)

*  *  *
„Ову ри бу на срп ском зо ву укље ва.“

(Ал фред Бу лоњ, „Цр на Го ра зе мља и ста нов ни штво”, ЦИД, Под го ри ца, стр. 
13)

 
*  *  *

...„то је нај зна чај ни је зда ње у се лу Би љар да, слу жи ло је као ре зи ден ци ја кња зу 
Да ни лу јед ном од нај ве ћих љу ди ко је је икад дао срп ски род.“

(исто, стр. 25)
 
... „са сто ји се из при зе мља у ко јем је смје ште на др жав на срп ска штам па ри ја.“

(исто, стр. 25)
 
...„по мо ћу ста вља ња на око биљ ке ко ју на срп ском зо ву дре нак...“

(исто, стр. 46)
 

*  *  *
„Зе та је би ла зе мља из ко је је по те кла ди на сти ја Не ма њи ћа...“

(Френ сис С. Сти вен сон, „Исто ри ја Цр не Го ре”, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 
19)

 
„Сам Скен дер бег, ... на ци о нал ни хе рој Ал ба на ца, био је срп ског по ри је кла.“

(исто, стр. 61)
 
„Срп ско име Цр не Го ре, по ко ме је ова зе мља по зна та, ја вља се, као што се 

ви ди, у јед ном ве не ци јан ском до ку мен ту 1435. го ди не.“
(исто, стр. 73)

 
„Но ви жи вот је уни јет у Цр ну Го ру, ко ји је по стао од та да, мно го ви ше не го 

ра ни је, уто чи ште срп ске не за ви сно сти.“
(исто, стр. 88)
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*  *  *
„На ли ци ма слу ша ла ца би ло је мо гу ће про ту ма чи ти сми сао пје сме, та ко же

сто ко и та ко ви дљи во су се на њих од ра жа ва ли из ра зи уз бу ђе ња и стра сти. У 
ства ри то ни је би ла пје сма већ исто риј ска ба ла да о срп ском ју на ку Ми ло шу 
Оби ли ћу.“

(Је гор Ко ва љев ски, „Цр на Го ра и сло вен ске зе мље”,
ЦИД, Под го ри ца, 1999,  стр. 56)

*  *  *
...„за ру скоцр но гор ско брат ство, за иде ал пје сме „Она мо, она мо,“

(Алек сан дар Ба шма ков, „Пре ко Цр не Го ре у зе мљу Ге га”,
ЦИД, Под го ри ца, 1996, стр. 29)

*  *  *
„Од свих при мор ских гра до ва, Ко тор у нај ве ћој мје ри има срп ске од ли ке.Ту  

се на сва ком ко ра ку чу је срп ска ри јеч...“
(Алек сан дар Алек сан дров, „О Цр ној Го ри”, ЦИД, Под го ри ца, 2006, стр. 63)

 
„На здра ви цу у част ру ских го сти ју од го во рио је на срп ском је зи ку проф. Ку

ла ков ски.“
(исто, стр. 78)

 
„Мно ги су се за пу ти ли да раз гле да ју Риб ни цу, гдје се ро дио и кр стио ве ли ки 

ује ди ни тељ срп ских зе ма ља Не ма ња...“
(исто, стр.80)

 
„Го ди не 1834. на Це ти њу је отво рио пр ву др жав ну шко лу у Цр ној Го ри, у ко

јој су из у ча ва ни сље де ћи пред ме ти: срп ска гра ма ти ка, цр кве на исто ри ја, ра чун 
и пи са ње...“

(исто, стр. 117)
*  *  *

„... и ри јеч „црн“ у срп ском фи гу ра тив но са др жи по јам и пред ста ву не чег 
мрач ног, та јан стве ног, коб ног.“

(Сиг фрид Ка пер,“О Цр ној Го ри”, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 21)

„У свим вре ме ни ма су се Цр но гор ци и исто вре ме но на зи ва ли и Ср би ма...“
(исто, стр. 44)

 
„У ве ли ко сло вен ско пле ме Ср ба спа да мо ми Цр но гор ци, на ша бра ћа Хер це

гов ци, Бо сан ци, итд“учи се да нас у свим шко ла ма у Цр ној Го ри...“
(исто, стр.  44)

 
„на став ни пред ме ти су по ред вје ро на у ке: пи са ње, ра чу на ње, зе мљо пис, по

зна ва ње на ро да, исто ри ја, фи зи ка, срп ски, ру ски, фран цу ски и од ове го ди не и 
ње мач ки је зик.“

(исто, стр. 163)
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*  *  *
„Нај ве ћа спо ме нич ка ври јед ност је Ста ра Ва рош ко јо јој смо се ди ви ли већ 

док смо би ли на Не ма њић кој ри ви...“
(Јо зеф Јан Сва тек, „Цр на Го ра и Ска дар”, ЦИД,Под го ри ца,2000, стр. 77)

 
„у су сјед ству ове зе мље би ла је Ср би ја, са чи јим ста нов ни штвом ста нов ни

штвио да на шње Цр не Го ре го во ри истим је зи ком, па су чак и је дан кор пус.“
(исто, стр. 8)

*  *  *
 „Кел нер у хо те лу је био Цр но го рац ко ји го во ри не са мо срп ски и ита ли јан

ски, ка ко го во ре сви Бо ке љи, не го и фран цу ски и по ма ло чак и ру ски.     
(Ев ге ниј Мар ков, „Пу то ва ње по Ср би ји и Цр ној Го ри”,

ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 295)
 Ђу рађ (Цр но је вић)...при је по ла ска по звао је на род и пред њи ме је власт пре

дао ми тро по ли ту Ге ер ма ну, убје ђу ју ћи сво је по да ни ке да не мо гу на ћи бо ље во ђе 
од њи хо вих ду хов них ота ца. „Др жи те се ње га у не во љи и у ра до сти, при хва тај те 
ње го ве са вје те. Пре да јем му грб ко ји су упо тре бља ва ли у Бо гу по чив ши срп ски 
ца ре ви, мо ји пре ци и ја сам.“

(исто, стр. 339)
 
„За и ста, Ска дар ско је зе ро је за Ср бе пу но исто риј ских сје ћа ња сва ке вр сте. 

До са мог кра ја 14. ви је ка, по чев од сед мо га, тј. Ци је лих се дам сто ље ћа, и град 
Ска дар и Ска дар ско је зе ро су при па да ли Ср би ма...“

(исто, стр. 350)
*  *  *

„Ско ро чи та во ста нов ни штво при па да Срп ској пра во слав ној цр кви чи ји ми
тро по лит оби та ва у Це ти њу.“

(Хен ри Ван Мен де ре, ”Цр на Го ра”, ЦИД, Под го ри ца, 2002, стр. 51)
 
„Дје ца при је све га уче да чи та ју и пи шу; пи шу ћи ри ли цом, и то на срп ском, 

ко ји је за и ста зва нич ни је зик кра ље ви не и на ко јем се об ја вљу ју књи ге, ре ди гу ју 
за ко ни и из да ју но ви не.“

(исто, стр. 134)
*  *  *

„Цр но гор ци су Ср би као сло бод ни Ср би, као Дал ма тин ци, Хр ва ти, Бо сан ци 
и Хер це гов ци.“

(Пјер Марж, „Пу то ва ње по Цр ној Го ри и Хер це го ви ни”,
ЦИД, Под го ри ца, 2000, стр. 36)

*  *  *
„...Ево шта сим бо ли ше ова ка па: цр ве на бо ја пред ста вља не ка да шњу сла ву 

ју жног сло вен ства, а цр на жа лост ко ја тра је од ко сов ске бит ке.“
(Кнез ДМ. Го ли цин (Му ра влин), „Крај Си њег мо ра”,

ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 69)
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*  *  *
„На зи ду ви си јед на сли ка на ко јој је при ка зан Исус под кр стом; нат пис на 

њој је пр во на ње мач ком, а за тим на срп ском је зи ку.“
(Јо зеф Хо ле чек, „Цр на Го ра у ми ру”, ЦИД, Под го ри ца, 2002, стр. 74)

 
„Ви диш кад стра нац по шту је ваш је зик, ви мо ра те још ви ше.“
„Ви ни је сте стра нац.
А ко сам?
Ср бин ка ми. А оклен сте, мо лим ве?
Из злат но га Пра га.“

(исто, стр.77)
 
„Ту чу је мо не са мо на род не и па три от ске, отаџ бин ске вој нич ке срп ске пје сме, 

већ и ру ске и че шке.“ (исто, стр. 174)
 „На ду гач ком сто лу су из ло же ни ча со пи си на пи са ни нај ра зно вр сни јим је зи

ци ма: срп ским, хр ват ским, ру ским, бу гар ским, сло ве нач ким, ен гле ским, фран цу
ским, ита ли јан ским, тур ским, и ње мач ким.

(исто, стр.176)

„Ко је „Ко лин ског Цр но гор ца“ ви дио то ком ње го вог пр вог су сре та са Ср би ма 
и чуо да он не зна ни то да су и Цр но гор ци Ср би и да не го во ре „зр на гор ски“, 
ка ко је он ре као, већ срп ски, не би ни ка да ни при ми слио шта све он се би до зво
ља ва.“

(исто, стр.200)
 *  *  *

„иди ом ко јим се го во ри у Цр ној Го ри је, као што је по зна то, са мо ди ја ле кат 
срп ско га, и то из ван ре дан.“

(Бер нард Шварц, „За пи си”, го ди на ХII, књи га ХII, 
сеп тем бар 1939, Це ти ње, стр.163)

*  *  *
„За Де ја (те ри то ри јал ни екс перт Аме рич ке ко ми си је, у ме мо ран ду му под на

сло вом „По ли тич ка бу дућ ност Цр не Го ре“, да ти ран 6. мај 1919. го ди не, ко ји је 
под нео чла но ви ма ко ми си је,“ је ује ди ње ње Цр не Го ре са Кра ље ви ном СХС, не 
Ср би јом, би ло оси гу ра но јер су ове две зе мље има ле за јед нич ки је зик, ве ру, ши
ро ке еко ном ске ин те ре се и све оно што их у бу дућ но сти мо же још ви ше збли
жи ти.“

(Исто риј ски за пи си, го ди на ХХI, књи га ХХV, 3, Ти то град 1968, стр. 387)

*  *  *
„Ја не го во рим срп ски та ко до бро...“
(пред став ник Са ве знич ке ми си је ма јор Хун тер на II за сје да њу Зе маљ ског 

ан ти фа ши стич ког ви је ћа Зав но Цр не Го ре и Бо ке, одр жа ног у Ко ла ши ну 16.2. 
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1944. го ди не, из књи ге „Цр но гор ски рат ни пар ла мент”, По бје да, Ти то град 1963, 
стр.184)

*  *  *
„Г. Хун тер узео је ри јеч и у свом од го во ру под ву као, го во ре ћи на срп ском 

је зи ку, да се сва ким да ном све ви ше ди ви на шем хе рој ском на ро ду, и да ће са ве
знич ка по моћ би ти стал но ве ћа...“

(исто, стр. 369)
*  *  *

„У тим пје сма ма сла вље на су још и не ка дру га име на; али ме ђу свим тим ју
на ци ма нај ве ћим сја јем је бли стао ју нач ки лик Кра ље ви ћа Мар ка, тог ме ђу свим 
срп ским пле ме ни ма нај слав ни јег ви те шког де ли кје овјен ча ног ле ген дом и са га ма.“

(Хајн рих Шти глиц, „По сје та Цр ној Го ри”,ЦИ Д, Под го ри ца, 2004, стр. 147.)

*  *  *

 Шта је за је зик и цр кву зе маљ ска ин тер вен ци ја вла сто љу ба ца и рје ша ва ча 
ко лек тив них суд би на, за 5, 10, 30, или 5о го ди на.

Ни шта, обич на лу до ри ја и оси о ност оних ко ји би да од лу чу ју о свим пи та њи
ма, док го спо да ре људ ским суд би на ма, има ју ћи у ру ка ма све ме ха ни зме.

Под све моћ ним ути ца јем цен та ра мо ћи, при је све га ма сон ских, кро је се је
зич ка и цр кве на пи та ња и из вр ша ва ју на ред бе, кроз мр жње, за ва де, рас по лу
ће ност ства ра ју се сек ти це, ру ше хи ља ду го ди шњи ка но ни, ства ра ју по ли тич ки 
је зи чи ћи. До зи ра ју се са др жа ји кроз сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја и ме ди ја 
из ми шљју кон тро ли са ни, му ца ју ћи је зи ци и цр кве, а све у ци нич ном и опа ком, 
про кле том на у му, ства ра ња не ке уни вер зал не цр кве, по ма сон ском сце на ри ју.

Моћ ма со не ри је пре ру ше не у раз ли чи те тзв. ху ма ни тар не ор га ни за ци је и 
удру же ња, јав на и по лу тај на же ли да оства ри свој осноц ни циљ а то је свјет ска 
вла да, из го во ре на кроз „но ви свјет ски по ре дак”.

Ма со ни су из ми сли ли ко му ни зам, ко му ни стич ки аве ти зам и ате и зам и то да 
на ро чи то на па ко сти сло вен ским на ро ди ма, ко ји су се нај бо ље при ми ли на ко
му ни зам, не рас по зна ва ју ћи лу ка ви за пад ни прагма ти зам. и за то не чу ди што 
ни гдје ни је уби ја на ду ша у ду ши, као код нас и Ру са, чи ји су дик та то ри ве ли ко
ду шно слу жи ли ма со не ри ји. Је дан је уби јао свој на род, а дру ги ту ђин ту ђи и то 
ме рач ки.

И та без вјер на гр до вре ме на, про из во де оно мрач но и не људ ско то ли ком ра
зор ном мо ћи, да лу ци фе ри за ци ја по ста је ста ту сно оби љеж је, да се све ти ње скр
на ве и про го не, да се још усла ча но ми на ју и тр но ко пе цр кве.

Оно што се де ша ва у Цр ној Го ри, је још је дан про цес, пре па ко ван, све оп ште 
хи сте ри је на све ти ње и све што је срп ско, спро во ђен но во ско јев ски, на агре си
ван и без о бра зан на чин, ру га лач ки сво јим нај ду хов ни јим и нај ду бљим те ме
љи ма, а при ха та њем све га са стра не као див ног и бес по го вор ног, што би но ви 
ла ти на ши ре кли „пре кра сног.“
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Ка да се са мо при сје ти мо ко ли ко су пра ви и ис кре ни срп ски ро до љу би ви пи
сци зло па ти ли и кр ва ри ли за Срп сто и Вје ру све то о тач ку (Шан тић, Ко чић) и 
упо ре ди мо са да на шњим „ср бен да ма“ пје снич ким и ла у ре а ти ма, до ла зи мо до 
ту жног за кључ ка. Њих во да ју као не вје сте, да ју им све на гра де а ка да ви ди мо 
шта су ура ди ли за Срп ство, ја ко ма ло а за се бе го то во све, јер су се до бро на
пла сти ли.

Срп ске па три о те су за тва ра не а на ше вај не пје сни чи не, нај ви ше су за тва ра
не у неkим би фе и ма и ре сто ра ни ма, гдје на туђ ра чун ср бу ју и бог ме под ма зу ју 
сво је ср бо ва ње, што хо но ра ри ма, што днев ни ца ма.

На пад но фор си ра ње ду кљан шти не, кроз ме ди је, на зо ви кул ту ру, спорт, ни
је ни шта дру го но сво је врсна  ис ко млек си ра ност, иден ти те ски квар, гдје се ду
хов ном го ло ти њом и бе сти јал но шћу хо ће по сва ку ци је ну угу ра ти, ушу ња ти у 
европ ску ку ћу, те по ср ну ле да ме сум њи вог мо ра ла.

Ко тре ба да нам са чу ва ћи ри ли цу? Не ко са стра не, или ми са ми. Ко ји ми? 
Они не гда њи, све тог Јо ва на Вла ди ми ра, све то сав ски, све то ва си ли јев ски, све то
пе тро це тињ ски, или они ко ји су глу ви и рав но ду шни и на оне нат пи се ко ји 
нас пот цје њу ју и по ни жа ва ју, као на ула зу јед не згра де гдје је пи са ло: „Пси ма и 
Ср би ма за бра њен улаз.“

Ни шта ни је слу чај но у овој крат кој исто ри ји уми ра ња.
Гдје су Ср би ? Ћу те Ср би.
А ка да се углав ном сти дљи во огла се, бо ље да се ни је су ни огла ша ва ли, јер све 

је не ка ко снис хо дљи во, да не ко слу чај но не за мје ри.
Но ви на ри се про сто утр ку ју да у сво јој ду кљан ској еу фо ри ји до дво ра ва ња у 

про пи са ну ко ли чи ну па три о ти зма обич но уве ду не ки но ви кро а ти зам, ту ђи цу, 
јер та ко се по ја ча ва особ ност а при мје ри со фи сти ци ра ног оба ве зно се узи ма ју 
из кро а то цен трич ног лин гви стич ког ми љеа.

Фор си ра ње ла ти ни ње ња ре зул тат је раз мон ти ра ног пам ће ња и бо го хул ни
штва, раш че пље ног си сте ма ври јед но сти, сла бо ти ње и не по што ва ња тра ди ци је, 
ма зо хи стич ко при хва та ње но во је зич ког ко ло ни ја ли зма.

Ни шта дру го не го при је вод у ка то ли чан ство. И ко ли ко ће убу ду ће при је вод
ни би рои да при је во ди шу.

Ту ђин че ње и си ло ва ње свог је зи ка а све у ци љу не ких евро а тлант ских ева лу
ла ци ја и са мо е ва луа ци ја је сте по твр да да онај на род ко ји се сти ди сво је про
шло сти не ма ни бу дућ ност, јер ви ше ни је су ни бит не оцје не не го ева у ле.

Пу то во ђа пре о бли ко ва ња је сте је зик а сце на ри сти тог ута па ња по сва ку ци
је ну у ту ђе, (не гдје у бу си ја ма) под ви дом кул тур но  естет ског пост мо дер ни зма 
ву ку зле кон це.

Су шти на је сте да се срп ско за там ни, прог на и раз ва ли, јер на ше сје ћа ње је ис
пра но, не на по ја ве ко је су би ле,не го мо жда би ле, па је са свим нор мал но да се у 
том уру ша ва њу нај бо љег и нај по сто ја ни јег се бе ис пред Не ма њи ног гра да по ста
ве кон теј не ри (па ко снопа кле ни на ум ства ра ња бу ња ка од исто ри је), да се сру
ши Пр ва срп ска шко ла у Би је лом По љу, или да се баш на Ва со вим во да ма гра ди 
де по ни ја. Но во гло ба ли стич ки си стем осми шље ном ме диј ском, агре сив ном вар
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ком рје ша ва оп те ре ћу ју ћа, иден ти тет ска (за њих за мор на) пи та ња на ро да и 
на ро ди ћа и ла га но ства ра те рен за то тал но бри са ње све га пра во слав но –срп ског.

Збо ри ти што стра ни је, са мо да се не до сје ти мо, да смо они од ра ни је.
Ни шта се не де ша ва слу чај но. Под го ри ца по ста је ла ти нич ни град, срп ски је

зик се на мјер но ква ри, евро пе и зи ра, кроз еу ро –стра те ги ју, ду хов ног обо га љи
ва ња и за ту пљи ва ња, кроз на мет ну ти „цр но гор ски но вор јек” ду кља ни за ци је. 
Без број је при мје ра за то као што стра шна про ма ја је у мно гим гла ва ма, ко ји 
би ту ђин ски је да им је сво је. Ћи ри ли ца гу би бит ку са за цр та ним и дав но до го
во ре ном ла ти ни цом, а нај рев но сни ји пре го ва ра чи про тив се бе и свог би ли смо 
ми Ср би. Ве ћи на днев них но ви на про сто се утр ку је ко ће да про ту ри не ки но ви 
но ви нар ски је зич ки спорт ски за ум.

Је дан на род по сто ји док жи ви и ди ше сво јим пи смом, док ота мја ње но ми ри
ше, пи смом ко јим пје ва, ту гу је, за пи су је се бе, по твр ђу је, јер на по чет ку и кра ју 
је је зик.

Хо ће мо ли пре пра вља ти, пре во ди ти и нат пи се на гро бо ви ма пре да ка, (ко
му ни сти су их срав њи ва ли ма ца ма, мно ги ма је за бра ње но и име и гроб). Хо ће
мо ли укле са ва ти дру га пи сме на, да би би ли у укњи жби по но вом. Те сит ни це 
пре во ђе ња по ста ле су круп ни це са ра зор ном сна гом, ка та стро фал не ако се не 
бу де мо бо ри ли за ћи ри ли цу, на сва ком мје сту и у сва кој ви ше не при ли ци, не го 
при ли ци.

Ка ко М.Јан ко вић ве ли у пје сми „Нај пре по знај те се бе па он да љу би те све ти
њу сво ју, Ср би!“

„Име, Је зик, срп ска вје ра
Све ти ње су три,
Мач нек бу де ка зни мје ра
Ко с усу ди сквер нут њи.“
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Тодор жи ва ље вић Велички 

 „КОД ЈЕ ЗИ КА, БЕЗ ЈЕ ЗИ КА...“

При пре ма ју ћи се за овај свјет ски Дан, у по част Ма тер њих је зи ка, на жа лост, 
у Дру штву у ко ме по сто је гра ђа ни пр вог и дру гог ре да, па и је зик ко ји је „слу
жбе ни“ и у „слу жбе ној упо тре би“, кад је „бе сло ве сна игра оли гар хи ја“ око је зи ка 
крај њи до мет раз вит ка овог дру штва, на шао сам се у ди ле ми, да ли да „са др жај
но ћу тим“ у стра ху за го лу ег зи стен ци ју, као што то чи ни ве ћи на мо јих ко ле га, 
или да кри тич ки про го во рим о све не за вид ни јем, го то во „оту жном по ло жа ју 
срп ског је зи ка и још оту жни јем по ло жа ју ћи ри лич ног пи сма у Цр ној Го ри“, ко
јем је, на жа лост, на ми је ње на (не)из бје жна суд би на (са мо)за ти ра ња. Јер ја, мо је 
ко ле ге и мој на род, звао се он „цр но гор ским или срп ским“, као „го вор ни ци срп
ског је зи ка“, са мо при вид но „по ла же мо пра во на срп ски је зик“, у дру штву у ко ме 
су „да та сва пра ва под усло вом да се не ко ри сте.“ У дру штву ко је „пре пра вља 
исто ри ју је зи ка“ као крај њу тач ку свог гро мо гла сно на ја вљи ва ног „де мо крат
ског пу та у Је вро пу“. 

И умје сто на став ног пред ме та „Ма тер њи је зи ци са књи жев но шћу“, као што 
то ра де не ка европ ска ци ви ли зо ва на дру штва, са од го ва ра ју ћим, на ци о о нал ним, 
про грам ским са др жа ји ма, са да има мо пер фид но на мет нут „Пред мет ни (ни је 
на став ни!) про грам“ за (на став ни) пред мет „Цр но гор ски је зик и књи жев ност“ 
(Ми ни стар ство про свје те и спор та, За вод за школ ство, Под го ри ца, 2011.), са 
„до го вор ним при ви дом рав но прав но сти“ и та ко бур леск ним на зи вом у скра
ће ном об ли ку у школ ским Днев ни ци ма ра да, ко ји се је ди но мо же пи са ти као 
„Црн. срп, бос. и хрв. јез. и књ.“, као и на зив пред ме та „Ал бан ски је зик и књи
жев ност“, та мо гдје су Ал бан ци ве ћи на. Та ко су, овим „чи ном“ дру ге је зич ке за
јед ни це (не)зва нич но дис кри ми ни са не и де гра ди ра не, за пра во ста вље не у не
рав но пра ван по ло жај, по већ мно го пу та про вје ре ном си сте му, јед ни ма мај ка, 
а дру ги ма ма ће ха. То је, на жа лост, „из у зет но ви сок ни во сви је сти дру штва“ у 
ко ме Та ко је ви ћи и Шуп ко ви ћи до би ја ју на ци о нал на при зна ња, од на гр(а)да  до 
(сус)пен зи ја, штам па ју ћи их, на та ко „дис кри ми ни са ном цр но гор ском је зи ку и 
сна жно по ти сну том ла ти нич ном пи сму“ у хи ља да ма при мје ра ка, док се дру ги 
спа љу ју на „ло ма ча ма пре ћут ки ва ња од стра не, та ко са мо пре хва ље них јав них 
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сер ви са и гла си ла“, ко ја су по не кад стра шни ја и од са ме по ми сли да то мо же би
ти „ти ха на ја ва Но ћи ду гих но же ва.“ 

О то ме сви удру же но ћу те. 
Ћу те устра ше ни про фе со ри „ма тер њих је зи ка“. Ћу те про свјет не ин сти ту ци је 

и уста во бра ни те љи. Ћу ти и За штит ник људ ских (чи јих?) пра ва. Ћу ти „ли је па и 
вјеч на нам“ по зи ци ја. 

О опо зи ци ји да не го во ри мо. 
Уи сти ну, „иде ал ово га дру штва о пот пу ној рав но ду шно сти пре ма све му 

што нам се до га ђа ко нач но је оства рен,“ да би, при то ме, и сам циљ по стао ап
страк ци ја. Да кле, у име про кла мо ва не иде је о „ари јев ски чи стом Цр но гор цу“ 
укљу че на је „цр но го ри за ци ја је зич ког бла га“, не за у ста вља ју ћи се на „не у трал
ној“, европ ски при мјен љи вој ва ри јан ти. Оли гар хи ја на вла сти у спре зи са бо га
то пла ће ним је зич ким „из вр ши о ци ма“, ко ји су вјер ни иде ји оно ли ко ко ли ко им 
бу ду ис пла ћи ва не апа на же, ко ји су се, го то во пре ко ноћ, (са мо)про из во ди ли од 
ка пла ра у ге не ра ле, про вла че об лик тзв. „то та ли тар не де мо кра ти је“, ко ја у сво јој 
би ти са др жи пот пу ну кон тро лу свих ни воа дру штва, мал те не сва ког по је дин ца. 

Мо рам да при знам да ме у овом на мјер но про из во ђе ном је зич ком га ли ма ти
ја су по вре ме но зна да утје ши, Јан Па ран дов ски, је дан од нај зна чај ни јиј сти ли ста 
пољ ске књи жев но сти, кад год пад нем ду хом, а то ми се до га ђа, на жа лост, све 
че шће, ка да ка же, „да у исто ри ји још ни је би ло дру штва ко је ни је мо гло да пла ћа 
сво је пу ков ни ке, по ли цај це и чи нов ни ке, али још се ни је ро ди ло дру штво ко је 
би пла ћа ло и сво је пје сни ке.“ 

Имао сам сре ћу, ако је то не ка ква сре ћа има ти му ку с ри је чи ма, да пи шем. 
Не ка жем да ства рам, јер ма ло је де ми јур ги је ме ђу на ма. Мно го ви ше пи са ња. У 
сва ком слу ча ју, био пи сац или не, при па дам оној све рје ђој гру па ци ји љу ди, ко ји 
из ме ђу жи во та у при ви ле ги ја ма, али не ис пу ње ног ду хов ним са др жа јем и жи во
та ши ка ни ра ња, угро же не ег зи стен ци је и бес пер спек тив но сти у овом дру штву, 
иза брао сам овај дру ги, с не скри ве ном ра до шћу, да сам тим чи ном на шао се бе. 
Остао сам вје ран су шта ству срп ског је зи ка упра во она ко као што то ра ди ли те
рар ни ју нак, Лу та ју ћи Бо кељ, ва шег су гра ђа ни на, пи сца, Ни ко ле Ма ло ви ћа, ко ји 
„још уви јек ми сли на срп ском“. Упра во, на том, да нас та ко зду шно про ка же ном 
је зи ку у Цр ној Го ри, у дру штву гдје чо вје ку још је ди но пре о ста је да про ку не сво
је по ри је кло. 

За то, сми јем ли да ка жем да сам имао сре ћу да ми слим и осје ћам на срп ском 
је зи ку. Да гра дим зи да ни цу од сно ва, за ди вљен пред тим бес крај ним чу дом сви
је та ли те ра ту ре ко ја је на ста ја ла у ње го ву по част. Слу же ћи јед ном и дру гом, 
искре но и пре да но, по че сто сам оста јао без да ха. И, не ште де ћи се бе, гра дио и 
пре пра вљао, (на)до гра ђи вао и ка ле мио што је би ло за ка ле мље ње, а од ба ци вао 
су ве гра не је зи ка, без да ха и кр ви ово вре ме но сти, упра во као што то сам је зик 
ра ди. 

Из чу до твор ног зда ња је зи ка уси са вао сам по зи тив ни на нос тво ре ња, и по
не кад, са мо по не кад био сре ћан што сам успи је вао да ис ко ри стим по зи тив ну 
енер ги ју тво ра штва при ро де, ко ја ни је „са мо оно што се до би ја од дру гих, већ и 
оно што се пре да је дру ги ма“, као бес крај на и та ко чу де сна „игра ста кле них пер
ли“. Оста јао сам, вје руј те на ри јеч, пред тим чу дом од је зи ка, без да ха, пред свим 

тОДОРЖИВАљЕВИЋВЕЛИЧКИ



СРПСКИ ЈЕЗИК И ЋИРИЛИЦА ДАНАС 

117

оним сна жни је и љеп ше ис ка за ним у овој, чи ни се, вјеч но пре по зна тљи вој, а 
за ум ној игри сјен ки, ко је тек до ђу, да би ћу те ћи оти шле, са по зор ја сви је та што 
жи вот зна чи, гдје ни је ве ли ка ште та што јед ни ша па том го во ре, но што се дру ги 
ур ли ком спо ра зу ми је ва ју. 

При кло нио сам се по о дав но, го то во не свје сно, овим ти шим и не при мјет ни
јим. Јер, ка ко да не за ста нем и за ми слим се, у ти ши ни и го то во не при мјет но, 
пред за вјет ном во љом Ве зи ра Ју су фа, пред ње го вим тра гич ним спо зна њем да је 
у „ћу та њу си гур ност“. 

Ка ко да не пру жим ру ку Ме ши ном Сви је тлу вје ре? 
Ка ко да не ту гу јем над „Пла вом гроб ни цом“? 
Ка ко у Ди со вим „На шим да ни ма“, да не пре по знам на ше до ба? 
Или, Пе ки ће во „Вре ме чу да“? 
Ка ко да не за ста нем пред не ствар ном Лов ћен ском ка пе лом, ко јом је бе смрт

ник до шао на ко рак до не бе са? Ко ме, ка ко про шли, та ко и са да шњи бе срам ни ци 
оти ма ју пра во да во ди ди ја лог са бо жан ским у се би. 

Ка ко се не пре да ти Цр њан ско вом „Стра жи ло ву“ и ослу шки ва ти „ка ко под
зем ни, то скан скостра жи лов ски, та ко и не бе ски, по сву да исти, да мар сви је та“? 
Јер, о, Бо же мој, „већ дав но при ме тих да се, све раз ли ва,/ што на бр да зи дам, из 
во да и обла ка...“

Ка ко се не за бе зек ну ти и оста ти без да ха пред Ве не ци јан ском цр квом „San ta 
Ma ria del la Sa lu te“? И ка ко оста ти чи тав по сли је Ла зи ног, ста рач ког, бо ла? По
сли је без ње ни це, ко ја ће из ње дри ти, ако не нај љеп шу, он да по си гур но нај ме ло
ди о зни ју пје сму срп ског је зи ка. 

Ка ко се све то, и још мно го то га, ко је не мо гу са да по ме ну ти, на та ло жи ло у 
мо јој по ме те ној ду ши, из ко је ће се по том по не што из вр ца ти на нај чи сти јем 
срп ском је зи ку. 

Је су ли сви они по ме ну ти и не по ме ну ти мој „род ко ји се по ду ши из а би ра“? 
Род ко ји „са њам“, или ко ји ми се „до га ђа“? 

Ко ме сам да ри вао се бе, а ко ме остао ду жан? 
Мо жда по нај ви ше срп ском је зи ку, са ко ји ма сам ди је лио хлад но ћу и бол ово

га сви је та. Јер, чо вје ков жи вот, „ни је оно што (чо вјек) пре жи ви, већ оно че га се 
сје ти, и ка ко се сје ти да то ис при ча дру ги ма.“ 

А сје ћам се и, на жа лост, знам мно го то га што су чи ни ли и што чи не срп ском 
је зи ку ви ше од триче ти ри људ ска ви је ка...

(Из го во ре но 21. фе бру а ра 2015. год.
по во дом Свјет ског да на Ма тер њег је зи ка, у Хер цег Но вом) 
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Бла го та Ко при ви ца   

ЛА ТИ НИ ЗА ЦИ ЈА ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА

При је ви ше од се дам пат них де це ни ја уре за ше ми се ре ске ри је чи ба бе Бо жа
не Ва со ве уз не ми ли пој вра на и бле ку сит не сто ке пар ти зан ске ре кви зи ци је, јер 
ти тов ци пљач ку не за вр ше пљач ком. Те ри је чи још зве че:

 Ка ми ми остах без ишта. Ове што не знам да ни је су Ла ти ни, а шта им је ре
кви зи ци ја?: Пе тар Да мја нов из Бју сте оже ни се Ла тин ком, ис ко па ње! Ла ти ни су 
ста ре ва ра ли це. Ла тин ка ко бик на пре ва ри га, а он јад ник по ср ну... Би ја ше ба ба 
Бо жа на са сво јим је тр ва ма: вје ро чу вар ка са ге слом: „не да ји вје ру за ве че ру”. Вје
ра ство ри те бе а не ти све ту вје ру хри шћан скопра во слав ну. Вје ра је од Бо га, а 
Бог је вје ра, је дан, је ди ни! Ни шта сво је не ми је шај са ту ђим, јер ћеш остат без 
све га сво га. Та ко го во ра ше Бо жа на као да јој је учи тељ био За ра тру ста, до да ју ћи: 
По у би ја ше по по ве на Зи да ном Мо сту изи ће се ла из вје ре. Кле та пар ти за ни јо. 
Она је тад осје ти ла гло ба ли зам ко ји се тад ни је звао та ко не го „Са ве зни ци”  ла
ти ни за ци ја  Рим при је Рим по сли је. Би ја ше ли ла ти ни за ци ја и срок  Аме ри ка 
и Ен гле ска би ће зе мља про ле тер ска. Би ја ше то на ста вак дав но по че те ла ти ни за
ци је и до ста мла ђе пар ти за ни је.  

Ду бо ко је и раз гра на то ко ри је ње ла ти ни за ци је, од ши зме на о ва мо, ка да тр го
вач ким бро до вљем до ла за ше пре ко Ја дра на ску по пла ће не жи вот не по треп шти
не... Пр во се усе ли ше ту ђи це  вар ва ри зми име на ства ри и пред ме та жи вот не 
упо тре бе: лум бре ла, пљат, лен цун, ку шин, пи рун, па шта и мно ги дру ги ита ли
ја ни зми ко ји гу ше чи сто ту срп ског је зи ка. Мрач ни сред њи ви јек све му је крив, 
а но ви још ис кри вље ни ји и ла ти ни за ци ји при ла год ни ји јер из ве де ћи ри ли цу на 
од стрел, ко ја у ко му ни зму до брим ди је лом би чу ва на и у упо тре би. Мно ге књи ге 
но ви не, пу бли ка ци је, ча со пи си и књи ге би ја ху штам па ни ћи ри ли цом. 

До ђо ше но ви вла сто др шци  ди вљег ка пи та ли зма уве до ше тран зи ци ју „са хра
ни ће” ћи ри ли цу, све ђа во ли са ше и пре и ме но ва ше. Сад мно ги ра де у ко рист сво је 
кул тур но тра ди ци о нал не ште те: из ба цу ју ћи ру ски је зик из шко ла у ко рист ита ли
јан ског. По је ди ни ди рек то ри основ них шко ла фал си фи ку ју ан ке те о же љи из у ча
ва ња стра ног је зи ка. Сва ке но ве школ ске го ди не дје ца се из ја сне за ру ски је зик, а 
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они уче нич ку во љу за не ма ре и пре о кре ну као да су се из ја сни ла за ита ли јан ски и 
та ко на став ни ци ру ског је зи ка гу бе нор му, а на њи хо во мје сто при ма ју про фе со ре 
ита ли јан ског је зи ка. Ни је су та ко ри јет ке ни ре ак ци је ро ди те ља на ову по ја ву, 
али све оста је, ста тус кво, по оној на род ној:  Ка ди ја те ту жи, ка ди ја ти су ди. 

 Фир ме оба вје ште ња о сни же њу ци је на, ко ја су ве ћи ном ла жна бли је ште сја
јем ла ти ни за ци је, док умр ли це  пла ка те гла сни це по сљед њег од по здра ва пре се
ље них у вјеч ност до ста се че шће штам па ју ћи ри ли цом, ко ја по ла ко али си гур но 
од ла зи на онај сви јет, не ста ју ћи са сли ка ма бла же но по чив ших. 

Све та ћи ри ли ца!!! Не дај мо је! Ка ко ће мо пред Бо га, ако нам из ру ка ис трг ну 
нај са вр ше ни је пи смо на сви је ту пра во слав ну  ћи ри ли цу.

По чет на оправ да ју ћа те за ћи ри лич нору ши лач ке оли гар хи је би ја ше да је Цр
на Го ра срп ски име но ва но све ма ње Цр на Го ра, а све ви ше Мон те не гро, што 
по твр ђу ју број на ар ти ку ли са на скан ди ра ња, иде са вре ме ним то ко ви ма мул ти
тех нич ке етич но сти, те ле ви зи је, ком пју те ри за ци је и уво зно сти све га и сва че га. 
Тех нич ких про бле ма не ма у при мје ни и упо тре би ћи ри ли це, јер је она за сту пље
на у са вре ме ним ин фор ма тив ним тех но ло ги ја ма ко је на ши сно бо ви не при мје
њу ју у ко му ни ка тив ном жи во ту ко ји из ра ста све ви ше агре сив но јед но стран. 
„Цр но гор ска” ла ти ни ца је за стран це не ра зу мљи ва јер фо нет ски ис пи са на име
на мје ста и гра до ва збу њу ју ће дје лу ју кад се про чи та ју (Це ти ње  Кај тај не) што 
ми је ња сми сао. 

У ср бо мр зном Са ра је ву има ви ше дво је зич них нат пи са, не го у гра до ви ма Цр
не Го ре на пу то ка зним и име ни тељ ним та бла ма. Ћи ри ли ца У мно гим шко ла ма 
цен трал не и ју жне Цр не Го ре, иа ко за кон ски оба ве зна, пот пу но је за по ста вље на, 
јер на зид ним но ви на ма, па но и ма ли ков них оства ре ња не ма ни јед ног сло ва ћи
ри ли це као ни у школ ским ли сто ви ма што је не ва спит но, не за ко ни то и не ху ма
но. Та кви смо ми. Чу вај мо ћи ри ли цу не ка бу де вјеч на, као што ка жу и Цр на Го ра. 

БЛАГОтАКОПРИВИЦА
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Ан дри ја Мар куш

ВуК КА РА ЏИЋ И ИСЛАНД

Ка ко би из гле дао је зик наш
(и ми,је дан до дру гог ор лов птић),
да га ни је
нор ми рао
Вук Кар џић?

Не би да нас, без овог је зи ка,
Це ти ња ни мо гли
(да не за дрх ти ру ка)
да на пи шу
пред лог да се уки не на зив
ули це Ка ра џић Ву ка.
Ву ко вим пра во пи сом
на пи са ли су
обра зло же ње
(уз сјај на сви је тлом ли цу):
да се ис пра ви про пуст пре ма Ислан ду,
ко јем да до ше ову це тињ ску ули цу...
То, да се про пу сти,
ни је мо гао да до зво ли
ни је дан Це ти ња нин угле дан...
Ка ко да се за бо ра ви ли Исланд,
као да има мо пет Ислан да, а не је дан?

Ислан ду су да ли Ву ко ву ули цу,
јед ним мет ком два зе ца,
од ко јих: је дан зец је Вук,
а дру ги – од не куд
андeрграунд
Исланд.
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А и тре ба ло је за мет ну ти траг,
као од Го лог Ото ка Јо ва Ка пе,
да не би Вук сво јом ули цом
до шао до Цр вен ка пе.

До шло је ври је ме
да по рав на ју ра чу не:
да Вук осло бо ди ули цу
и оде гдје хо ће – шта пом уз но гу фа сну,
са мо не на Исланд,
да се с њим у Це ти ње не вра ти,
уз ри јеч пре ко ра – ри јеч гла сну.

АНДРИјАМАРКУШ
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Све ти Ва си ли је Ве ли ки 
Ту ма че ње ри је чи Је ван ђе ља `у по чет ку бје ше Слово`.

(ЗаштојепреводхришћанскогпојмаЛогос
погрешнопреводитикао`ријеч`?)

При ре дио: Ог њен Вој во дић

У Жи ти ју Све тог Ћи ри ла пи ше да се Кон стан тин, у мо на штву на ре че ни Ћи
ри ло, по ву као на мо ли тву и по сле мо ли тве бо го на дах нут по чео пи са ње пр вих 
ри је чи пре во да Све тог Је ван ђе ља на сло вен ски је зик. ,Фи ло соф он да оти де и по 
свом ста ром на чи ну ода се мо ли тви за јед но са сво јим са рад ни ци ма и уско ро му 
се ја ви Бог, ко ји уви јек по слу ша мо ли тву слу гу сво јих. И та да са ста ви сло ва и 
по че пи са ти је ван ђељ ску бе сје ду: «У по чет ку бе ше Сло во, и Сло во бе ше у Бо га, 
и Бог бе ше Сло во» и оста ло. У Кон стан ти но вом Жи ти ју пи ше да су пр ве ри је чи 
ко ји ма је за по чео пре вод Је ван ђе ља на сло вен ски је зик би ле: „Иско ни би Сло
во“ – „У по чет ку бје ше Сло во“, ка ко је Све ти Ћи ри ло са грч ког пре вео по че так 
Је ван ђе ља Све тог апо сто ла Јо ва на Бо го сло ва. 

Хи ља ду го ди на цр кве но сло вен ским, ру ско сло вен ским и срп ско сло вен ским 
је зи ком пре во ђе на је грч ка ри јеч Ло гос као Сло во. Фи ло зоф ски по јам Ло гос у 
хри шћан ској те о ло ги ји је обо га ће на сми слом о пред вјеч ном Ло го су – вјеч ној 
лич но сти Вје сни ка и Си на бо жи јег. Грч ка ри јеч и по јам Ло гос на грч ком не ма 
про фан пре вод и зна че ње `ријеч` – лекси`, већ сло же но зна че ње, као уз рог, раз
лог, бе сје да, Сми сао, ко ји је код Сло ве на упи сан у сло же ном пој му Сло ва као 
сим бо лу Сло вен сно сти. Али, по ло ви ном де вет не стог ви је ка у про јек ту ре фор ме 
срп ског пра во пи са и је зи ка ко јим је ру ко во дио Јер неј Ко пи тар, ри мо ка то лич ки 
ми си о нар и цен зор сло вен ских и но во грч ких књи га на ау стриј ском Дво ру, за
ду жен за кул тур ну и ре ли ги о зну по ли ти ку ин те гра ци ја ју жних Сло ве на, пре ве
де но је Све то пи смо Но ви за вјет у ко јем је по јам и пре вод Сло во пре и на че на и 
пре ве де на као `ријеч`. 

Све то пи смо Но вог за вје та је по пред ло гу Јер не ја Ко пи та ра (мар та 1816.) 
пре вео Вук С. Ка ра џић (од 1819. до 1820.). Ко пи тар је про те стант ском Би блиј  
ском дру штву у Пе тров гра ду, за ду же ном за ми си ју ме ђу пра во слав ним Ру си ма, 
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пре по ру чио Ка ра џи ћа као по год ног за рад ми си је. Ка ра џић ни је имао бо го сло
вен ско обра зо ва ње, био је ак ти ван у спро во ђе њу иде ја ра ци о на ли зма – ̀ народног 
просвјешченија`, упро шће них про те стант ских прин ци па ме ђу бал кан ским Сло
ве ни ма, као пре во ђе њу Све тог пи сма на про сти ̀ народни` је зик, у ци љу рас ки да 
са пра во слав ном пи сме но шћу и књи жев но шћу. Ка ра џи ћев пре вод Но вог за вје
та се у исто ри ја ма про те стан ти зма на Бал ка ну на во ди као нај зна чај ни ји до га ђај 
у ши ре њу про те стант ске иде је у Ср ба. 

Ву ко вим пре во дом Но вог за вје та је пре ки ну то хи ља ду го ди шње пре да ње пра
во слав ног пре во да Је ва нђе ља. Про стим реч ни ком су пре ве де ни бо го слов ски пој
мо ви ко ји су вје ко ви ма фор му ли са ни и пи са ни сло же ним цр кве ним је зич ким 
сти лом. Про сто на род ним реч ни ком, нео д го ва ра ју ћим за бо го слов ске и бо го слу
жбе не из ра зе и пој мо ве, по гре шно су пре ве де ни вјер ски и ду хов ни пој мо ви ко ји 
се ни су мо гли из ра зи ти про стим је зи ком. По гре шан пре вод је у на ро ду ство рио 
по гре шне пре ста ве вје ре, при ро да по у ка и лич но сти Је ван ђе ља је све де на на ван
вјер ску ври јед ност и зна че ње по пут по уч них књи га `народних` ље ка ра.

У пред го во ру свог пре во да Но во га за вје та и по ле ми ка ма Ка ра џић не кри је 
ре ли ги о зну рав но ду шност за ми шље ње цр кве, као што пи ше и у јед ној по ле ми
ци у од бра ну свог пре во да: ,А ова књи га мо ја ни ти је за цр кву ни ти и за ка кву 
по тре бу цр кве ну, не го са мо да је чи та ју љу ди као и дру гу књи гу, и за то упра во 
ни је сам ни ми слио, као и са да што не ми слим, да се она не мо же штам па ти и 
чи та ти, „без са у ча стја“„, „ка кве цр ков не вла сти“. Гра ма тич ки и по ле мич ки спи си 
Ву каС.К.“ књи га3.;све ска 2.; Штампа ри ја кра ље ви не Ср би је, Бе о град 1896. 

Пре вод и пре пи си ва ње све тих тек сто ва је све та ду жност и за по ви јест, као у 
пр вим вје ко ви ма Цр кве та ко и да нас, пре пи си ва ње и пре во ђе ње све тих књи га 
се на зи ва ло и ту ма че ње тек ста. У `протес тантск им` пре во ди ма Све тог пи сма на 
на род ни је зик код европ ских на ро да је ко ри шћен књи жев ни је зик и по сто је ћи 
је зич ки стан дард, ко ји су ко ри сти ли про те стант ски па сто ри и вла сте ла, као што 
је у пре во ду Све тог пи сма Лу тер ко ри стио је зик нор ми ра ног са ског го вор но 
уре да, ко ји је био је зик гра ђан ске кла се и вла сте ле. Али, Ко пи тар је за Ср бе кре
и рао је зич ки `сеоски` стан дард и упор но ло би рао код Би блиј ског дру штва за 
Ка ра џи ћев пре вод Но вог за вје та. 

Ка ра џи ћев пре вод Но вог за вје та је имао циљ ис кор је њи ва ње Све тог пи сма 
из Пре да ња пра во слав не Цр кве, про те стант ским прин ци пом да сва ко при ват
но ту ма чи Све то пи смо. У том ци љу Ка ра џић је из ба ци вао срп ске ри је чи ко је 
су код Ср ба има ле вјер ско сје ћа ње, а уно сио тур ци зме, да би при крио вјер ске 
пој мо ве па и на ште ту `народног` је зи ка. Пра во слав ни бо го сло ви, вла ди ке и 
све ште ни ци на пи са ли су мно го не га тив них кри ти ка и струч них ана ли за Ка ра
џи ће вог пре во да Све тог пи сма. Др. Еми ли јан Чар нић, про фе сор бо го слов ског 
фа кул те та, пи ше да `Вуков пре вод ни ка да ни је био при знат као цр кве ни пре вод 
иа ко је чи тан и при хва тан за хва љу ју ћи Бри тан ском би блиј ском дру штву ко је 
га не пре ста но штампа`. Др. Ве се лин Чај ка но вић на по ми ње да Ка ра џи ћев пре
вод `није био до вољ но ни бо го сло в и ма ни лаицима`. Др. Ди ми три је Бог да но вић 
кон ста ту је `да Ву ков пре вод Но вог за вје та на на род ни је зик ни је мо гао да оба ви 
овај за да так и ми сао Све тог пи сма учи ни до ступ ним народу`. 

ОГЊЕНВОјВОДИЋ
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Про тив но пре да њу пра во слав ног пре во да Вук Ка ра џић је у свом пре во ду 
Но вог за вје та пре и на чио мно ге бо го слов ске из ра зе и сми сао вјер ских пој мо ва, 
по чев од пр ве ри је чи Је ва ђе ља – Ро до слов, ко ју је пре вео као „Деф тер од пле
ме на“„, па до из мје не кључ ног бо го слов ског но во за вјет ног пој ма – Ло гос, ко ји 
је пре вео као `ријеч`. Про мје на пре во да пој ма Ло гос са `ријеч` умје сто Сло во, 
има ла је циљ по мје ра ње ду хов ног те жи шта Све тог пи сма са бо го чо вје чан ског 
на са мо чо вје чан ско, од пој ма пред вјеч ног бо жан ског Сло ва –Ло го са, на чо вје ка, 
на ри јеч као моћ го во ра и је зи ка по се би. Про грам ска иде ја пре во да пој ма Ло гос 
као `ријеч` је и омо гу ћа ва ње ван вјер ског ту ма че ња бо жан ског пој ма по че ла, не 
ви ше са мо као Бо га Ло го са, ко ји је у по чет ку све га, већ `ријечи` као ме та фо
ре чо вје ко ве ми сли и ума, плод ра зу ма `природног` чо вје ка. Та квим пре во дом 
по сред но је ре ла ти ви зо ван и сми сао пра во пи са, а ра ди про па ги ра ња ре фор ме 
пра во пи са, да се ни ме та фо рич но не би из во дио за кљу чак о `слову` као не че му 
по сто ја ном и осми шље ном у од но су на ри јеч и го вор.  

По ред пре по ру ка и ам би ци ја про те стант ских би блиј ских дру шта ва за пре
у зи ма ње мо но по ла на штам па ње и ши ре ње Све тог пи сма Ка ра џи ћев пре вод 
Но вог за вје та је због не пра вил но сти од би јен. По сле мно го број них од би је них 
мол би, по што би блиј ска дру штва зва нич но ни су мо гла при хва ти ти штам па ње 
пре во да Све тог пи сма без са гла сно сти пра во слав не цр кве, Ка ра џић је свој пре
вод Но вог за вје та штам пао сам1847.г. у јер мен ском унијатском ма на сти ру. Срп
ска цр ква ни је одо бри ла Ка ра џи ћев пре вод `з бог не тач но сти и `скарадности 
израза` и про зе лит ске про па ган де. Кне жев ско По пе читљство про све те и фи
нан си ја на за хтјев Срп ске пра во слав не цр кве су за бра ни ли увоз Ка ра џи ће вог 
пре во да у Кне же ви ну Ср би ју. За то Бри тан ско би блиј ско дру штво 1850. г. от ку
пљу је од Ка ра џи ћа хи ља ду при мје ра ка и скла па уго вор са Ка ра џи ћем , уз услов 
да из бу ду ћих из да ња укло ни свој пред го вор, у ко јем на во ди да ње гов Но ви 
за вјет ни је за цр кве ну (ми си о нар ску) упо тре бу, и да се пре вод мо же штам па ти 
и на ла ти нич ном пи сму. 

Ка ра џи ћев пре вод Но вог за вје та је у свим ка сни јим из да њи ма по пра вљан и 
пре пра вљан. 

Си нод Срп ске пра во слав не цр кве је на пра вио но ви пре вод Све тог пи сма Но
вог за вје та, са нај ста ри јег из вор ног ста ро грч ког тек ста, на ко јем су го ди на ма 
ра ди ли по зна ти бо го сло ви и пре во ди о ци, штам пан 1984.г. У си нод ском пре во ду 
Но вог за вје та су ис пра вље ни мно го број ни по гре шно пре ве де ни пој мо ви и ри је
чи, из ба че ни су тур ци зми и при ми тив ни не при клад ни из ра зи, а по што је по сли
је сто го ди шњег пре ки да са цр кве но сло вен ском пи сме но шћу и је зи ком из гу бље
но по и ма ње сми сла свог древ ног је зи ка, као што је ра зу ми је ва ње хри шћан ских 
пој мо ва Сло во и сло ве сност, у но вом пре во ду по јам Ло гос је од`ријечи` ис пра
вљен у Ло гос. 

О мо гућ но сти злу по тре ба и дво сми сле ног ту ма че ња хри шћан ских пој мо ва 
у Све том пи сму пи са ли су Све ти Оци Цр кве од пр вих вје ко ва хри шћан ства. 
По себ но мје сто у бо го сло вљу о сми слу и ту ма че њу Све тог пи сма при па да дје ли
ма и те о ло шком ау то ри те ту Све тог Ва си ли ја Ве ли ког (око 329–379) , епи ско пу 
Це за ри је (Ке са ри је) у Ка па до ки ји. У сво јим Бе сје да ма Све ти Ва си ли је Ве ли ки 
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бо го на дах ну то пи ше о сми слу и пој му Сло ва – Ло го са, у Бе сје ди дру гој на ри је
чи „У по чет ку бје ше Сло во“ Је ваљ нђе ља Све тог апо сто ла Јо ва на на (1,1) ; у ко јој 
об ја шња ва ва жност и сми сао упо тре бе пој ма Ло го са – Сло ва, и за што је по гре
шно по јам Ло го са пре во ди ти као `ријеч`. Све ти Ва си ли је Ве ли ки нам ту ма че
њем фи ло зоф ског и бо го сло ве ског сми сла пој ма пред вјеч ног Сло ва, пре до чио и 
сми сао пра во пи са, сло ва као по сто ја ни јег из ра за чо вје ко ве ми сли, од ри је чи ко ја 
је про мјен љи ва, јер сло ви ма упи су је мо већ осми шље ну ми сао.  

Све ти Ва си ли је Ве ли ки

БЕ СЕ ДА НА РЕ ЧИ „у ПО ЧЕТ Ку БЕ ШЕ СЛО ВО“ (Јн.1,1)

1. Све је ван ђел ске ре чи су уз ви ше ни је од оста лих уче ња ко ја нам је пре дао 
Дух. У њи ма, на и ме, Он с на ма бе сје ди по сред ством слу гу, то јест про ро ка. Ме
ђу тим, у Је ван ђе љи ма са на ма бе се ди Вла ди ка лич но. Ме ђу је ван ђел ским про по
вед ни ци ма нај гро мо гла сни ји је био Јо ван, син гро ма (Мк.3,17). Он је бе се дио о 
оно ме што је из над сва ког слу ха и што је уз ви ше ни је од сва ког ра зу ма. Упра во 
смо чу ли да је про чи тан по че так ње го ве је ван ђел ске књи ге: У по чет ку бе ше Сло
во, и Сло во бе ше у Бо га, и Сло во бе ше Бог(Јн.1,1).Знам да су се мно ги од оних 
ко ји су из ван ре чи исти не и ко ји се раз ме ћу све тов ном му дро шћу ди ви ли овим 
ре чи ма. Они су се чак др зну ли да их укљу че у сво је спи се. Ђа во је ло пов: он сво
јим гла сни ци ма об зна њу је на ше уче ње. 

Кад се чак и те ле сна му дрост ди ви ла си ли на ве де них ре чи, шта тек тре ба да 
учи ни мо ми, то јест уче ни ци Ду ха? Хо ће мо ли их не мјар но са слу ша ти и за кљу
чи ти јед но став но да по сје ду ју не ку не знат ну си лу? Ме ђу тим, мо же ли бо лест 
нео се тљи во сти об у зе ти [човека до мере] ко ја ће му оне мо гу ћи ти да се за ди
ви [наведеној] ле по ти ми сли и не појм љи вој ду би ни уче ња, те да не по же ли да 
их уи сти ну схва ти? Ни је те шко ди ви ти се ле пом. Ме ђу тим, те шко је до сти ћи 
истин ско по и ма ње оно га че му се ди ви мо. Не ма оно га ко не ве ли ча чул но сун
це, гле да ју ћи ње го ву ве ли чи ну, ле по ту, сра зме ру ње го вих лу ча и све тлост ко ју 
ша ље. Ме ђу тим, онај ко се од ва жи да с ве ли ким на по ром ба ци по глед на ње гов 
круг, не са мо да не ће ви де ти оно што же ли, не го ће из гу би ти и по у зда ност ви да. 
Ја сма трам да ће се не че му слич ном из ло жи ти и ра зум ко ји по ку ша да ис црп но 
ис тра жи ре чи: УпочеткубешеСлово.Ко ће ство ри ти по јам о по чет ку ко ји ће га 
би ти до сто јан?

 Ка ква ће сна га ре чи мо ћи до лич но да из ра зи оно што је за ми шље но у уму? 
При пре ма ју ћи се да нам пре да бо го сло вље о Си ну Бо жи јем, он сво јој ре чи [тј. 
Јеванђељу] као по че так да је упра во на че ло све га. Дух Све ти је знао за оне ко ји 
ће оспо ра ва ти сла ву Је ди но род ног. Он је уна пред знао за оне што ће нам у бу
дућ но сти ну ди ти над му дри ва ња [тј. софизме], ко ја су са ми из у ме ли на про паст 
сво јих слу ша ла ца: „Уко ли ко је [Син] ро ђен, зна чи да ни је по сто јао. Пре не го 
што је ро ђен, Он ни је по сто јао. Он је по сто ја ње [νποστασιν] до био из не би ћа“. 
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Слич не [ствари] из но се је зи ци ко ји су се у пре пир ка ма из о штри ли ви ше од дво
се клог ма ча.

Не до пу шта ју ћи да се ка же не што слич но, Дух Све ти пред у пре ђу је Је ван ђе
љем и ка же: УпочеткубешеСлово.Уко ли ко са чу ваш ре че но, не ћеш пре тр пе ти 
ни ка кво зло од љу ди ко ји га сми шља ју. Уко ли ко ти не ко ка же: „Уко ли ко је [Син] 
ро ђен, зна чи да ни је по сто јао“, ти од го во ри: Упочеткубеше.Ме ђу тим, по том 
ће ре ћи: „Ка ко бе ше пре не го што је ро ђен“. Ти, пак, не од сту пај од [речи] „бе
ше“ и не на пу штај [израз] „у по чет ку“. Не мо же се за ми сли ти вр ху нац по чет ка 
и не мо же се на ћи ни шта што би би ло из ван по чет ка. Не ка те ни ко не об ма не 
ви ше знач но шћу ре чи. По сто ји мно го по че та ка за мно ге ства ри у овом жи во ту. 
Ме ђу тим, је дан је По че так све му, ко ји је из над све га. У При ча ма се ка же: По че
так до брог пу та... (Прич.16,7). По че так пу та је пр во кре та ње, од ко га по чи ње мо 
хо да ње и ко ме мо же мо да на ђе мо оно што му сле ди. Почетакмудростијестрах
Господњи(Пс.110,10). И код овог по чет ка по сто ји не што дру го што му је прет хо
ди ло. По че так схва та ња на у ка је сте из у ча ва ње осно ва. Страх Го спод њи је, да кле, 
осно ва му дро сти. По сто ји, ме ђу тим, не што што је ста ри је од тог по чет ка, тј. ста
ње ду ше ко ја још увек ни је уму дре на и ко ја још ни је при хва ти ла страх Бо жи ји. 
На чел ни ци ма се на зи ва ју и гра ђан ске вла сти нај ви шег до сто јан ства. Ти по че ци 
се, ме ђу тим, од но се на по је ди не ства ри и сва ки од њих је на че ло са мо у од но су 
на не што дру го. По че так ли ни је је сте тач ка, по че так по вр ши не ли ни ја, а по че так 
те ла по вр ши на, док су сло ва по че ци сло же них ре чи.

2. Онај По че так, ме ђу тим, ни је та кав. Он ни са чим ни је по ве зан, ни че му ни је 
пот чи њен и не раз ма тра се уз не што дру го. Он је сло бо дан, не за ви стан и раз ре
шен од сва ке ве зе са дру гим. Он не мо же да се до сег не ра зу мом, не мо же да се 
над ви си ми сли ма, ни ти мо гу да му се от кри ју гра ни це. Уко ли ко по ку шаш да га 
ум ним пред ста ва ма над вла даш, от кри ћеш да се кре ће ис пред те бе и да пре сре ће 
тво је по ми сли. До пу сти свом уму да се кре ће ко ли ко год хо ће и да се рас про сти
ре ка гор њем. От кри ћеш да се ум, на кон хи ља ду лу та ња и ис пра зних леб де ња, 
по но во вра ћа са мо ме се би, бу ду ћи да ни је у ста њу да овај по че так оста ви ис под 
се бе. По че так се, на и ме, увек на ла зи из ван и из над за ми сли вог. Да кле, упочетку
бешеСлово.О, ка кво чу до. Ка ко су све ре чи под јед на ко ме ђу соб но по ве за не. Реч 
„бе ше“ има исту сна гу као и ре чи „у по чет ку“. Где је ху ли тељ? Где су хри сто бо
рач ки је зи ци ко ји го во ре: „Бе ше ка да га не бе ше“. 

Слу шај шта ка же Је ван ђе ље: Упочеткубеше.„Ако бе ше у по чет ку, ка да да кле 
не бе ше“. Да ли да уз ди шем због њи хо ве не ча сти во сти или да се гну шам њи хо
вог не зна ња? „Зар Он не бе ше пре не го што је ро ђен? Да ли знаш кад је ро ђен да 
би мо гао да уста но виш вре ме“. „Пре“ је реч ко ја озна ча ва вре ме и ко ја у про шло
сти по ста вља јед но ис пред дру гог. Да ли је ис прав но да Тво рац вре ме на има ро
ђе ње, под ло жно на зи ви ма ко је упо тре бља ва мо у ве зи с вре ме ном? Пре ма то ме, 
упочеткубеше.Уко ли ко не од сту пиш од то га „бе ше“, не ћеш до зво ли ти лу ка вој 
ху ли да ти при сту пи. Ка да су уси дре ни са два си дра, мо ре плов ци ни по да шта ва ју 
бу ру. Уко ли ко по у зда ност на ве де них ре чи тво ју ду шу од ве де до при ста ни шта и 
ти ћеш се под смех ну ти лу ка вој по мет њи ко ју ду хо ви зло бе уно се у свет, ко ле
ба ју ћи ве ру мно гих.
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3. Инашразумпостављапитање:„Кобешеупочетку“.Кажесе:„Слово“.
Којеслово?Далиљудскареч,илианђелскареч?рекавши:акојезикечовечијеи
анђелскеговорим...(1.Кор.13,1),апостолнамјеоткриодаианђелиимајусвој
језик.Међутим,смисаоречиједвострук:постојиречкојасеизговарагласом
икојанаконизговарањаишчезавауваздуху,апостојииунутрашњареч,за
творенаунашимсрцима,тј.мисао.Уосталом,постојиивештачкареч.Пази
датенеобманусличназначењаречи.Какобинапочеткумоглабитичовечија
реч,кадајечовекпостаотекпозно?Пречовекапостојалесузвери.Пречовека
постојалесуиживотиње,исвигмизавци,исвештоживинакопнуиуводи,и
птиценебеске,извезде,исунце,имесец,ибиљке,исемена,иземља,иморе,и
небо.Уследтога,упочеткунебешечовечијареч,каоштонебешенианђелска
реч.Сватворевинаје,наиме,млађаодвековабудућидајепочетаксвогбића
добилаодСтворитеља.Иречкојапостојиусрцумлађајеодсвегамисленог.Ти,
међутим,богодоличносхватиСлово.Јер,онајкотисаопштаваоЈединород
ном,назваогајеСловом,каоштогајеназваоиСветлошћу,анештокасније
иЖивотомиВаскрсењем.чувширеч„светлост“тинепомишљашначулну
светлосткојасеможевидетиочима.чувширеч„живот“,тинеподразумеваш
заједничкиживот,којимживеибесловеснеживотиње.Икадачујеш„Слово“,
будиопрезандасе,уследслабостиразума,неспустишдоприземнихиниских
појмова.напротив,испитајсмисаореченог.

За што „Сло во“? Да се по ка же да про из и ла зи из ума. За што „Сло во“? Сто га 
што је ро ђен бе стра сно. За што „Сло во“? Сто га што је образ Оног ко га је ро дио 
и што со бом по ка зу је вас це лог Ро ди те ља, ни шта не одво јив ши од Ње га и бу ду ћи 
сам од се бе пот пун, као што и на ша реч у пот пу но сти из о бра жа ва на ша по и ма
ња. Ми оно што смо по ми сли ли у ср цу из но си мо реч ју, а оно што је из го во ре но 
из о бра жа ва ми шље ње ко је по сто ји у ср цу. Јер, реч се из го ва ра од пре и зо би ља 
ср ца. На ше ср це слич но је не ком из во ру, а реч ко ја се из го ва ра бу ји ци ко је те че 
из ње га. Сто га и ис ти че оно ли ко ко ли ко је пр во бит но из ли ве но. Осим то га, ка
кво је оно што је скри ве но, та кво је и оно што се по ка зу је. Он га је, да кле, на звао, 
Сло вом да би ти пред ста вио бе стра сно ра ђа ње од Оца, да би ти бо го слов ство вао 
о са вр ше ном по сто ја њу Си на и да би ти по ка зао без вре ме но сје ди ње ње Си на са 
Оцем. И на ша реч је по род ума ко ји се бе стра сно ра ђа, тј. ко ји се не од се ца, не 
уда љу је и не ис ти че. На про тив, вас це ли ум пре би ва у свом устрој ству, ства ра
ју ћи це ло ви ту и пот пу ну реч. И реч ко ја про ис ти че са др жи у се би сву си лу ума 
ко ји ју је по ро дио. Оно, да кле, што је по бо жно у ка за но ме о ре чи при хва ти ра ди 
бо го слов ство ва ња о Је ди но род ном, а оно што ти се учи ни нео д го ва ра ју ћим и 
по гре шним од ба ци и на све на чи не из бег ни. УпочеткубешеСлово.Да је ре као: 
„У по чет ку бе ше Син“, те би би се, с име но ва њем Си на, пот крао и по јам стра сти, 
бу ду ћи да се оно што се ра ђа од нас ра ђа у вре ме ну и са стра шћу. Он је пре до
стро жно ка зао „Сло во“ да би спре чио не до лич не прет по став ке и да би тво ју 
ду шу са чу вао не по вре ђе ном.

4. ИСловобешеуБога.И опет, ка же се „бе ше“ због оних ко ји хул но го во ре да 
Си на не бе ше. Где је би ло Сло во? Ни је би ло ни на ка квом ме сту с об зи ром да се 
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нео пи си во не мо же об у хва ти ти ме стом. Где је, да кле, би ло? УБога.Отац се не на
ла зи на не ком ме сту, као уо ста лом ни Син што ни је у не кој обла сти ко ја се мо же 
опи са ти. Без гра ни чан је Отац, без гра ни чан је и Син. Ма шта да за ми слиш и ма 
ку да да по ђеш ду хом, от кри ћеш да је ис пу ње но Бо гом и да се сву да са ра спро
сти ре ипо стас Си на. ИСловобешеуБога.Тре ба ло би да се ди виш тач но сти сва ке 
ре чи. Он не ка же: „Сло во бе ше у Бо гу“, не го: СловобешеуБога,ка ко би пред
ста вио лич на свој ства ипо ста си. Он ни је ре као: „У Бо гу“, да не би дао по во да за 
тврд њу о сли ве но сти ипо ста си. Лу ка ва је ху ла оних ко ји на сто је да све сме ша ју, 
го во ре ћи да су Отац, Син и Све ти Дух је дан под мет [ύπο κείμερον, тј. лице] и да 
су јед ној ства ри да ти раз ли чи ти на зи ви. Лу ка ва је не ча сти вост и тре ба је се кло
ни ти ко ли ко и оних ко ји ху ли тељ ски твр де да је Син Бо жи ји по сво јој су шти ни 
не по до бан [άνόμοιον] Бо гу и Оцу. 

ИСловобешеуБога.Ко ри сте ћи реч „Сло во“ да би пред ста вио бе стра шће ро
ђе ња, он жу ри да укло ни и ште ту ко ја би мо гла на ста ти из са мог на зи ва „Сло во“. 
Као да се уда љу је од кле ве та ху ли те ља, он го во ри шта је Сло во: БогбешеСлово.
Не мој из ми шља ти раз ли чи те ре чи и не мој сво јом зло бом при да ва ти не ку ху лу 
уче њу Ду ха Све то га. Да та ти је од лу ка. По ко ри се Го спо ду. БогбешеСлово.Он 
бе ше у по чет ку у Бо га. Је ван ђе лист из но ва не ко ли ци ном ре чи украт ко из ла же 
це ло куп но бо го сло вље ко је нам је пре дао о Је ди но род ном. Ко је Он? Он је Бог 
Сло во. По што ти је обра зо вао пра ви лан по јам о Ње му, уче њем ути ска ју ћи у 
тво ју ду шу не по зна то и у тво је ср це на ста нив ши Хри ста Сло ва, он ка же: „Он“. 
Ко је „Он“? Не мој гле да ти на по ље да би осмо трио Оно га ко ји ти је по ка зан на
зна чу ју ћим ре чи ма, не го уђи у скро ви ште сво је ду ше и по знај да Он бе ше у 
по чет ку, од но сно сваг да у Бо га, сво га Оца. Ти си на у чен да Он бе ше у по чет ку, 
да је про ис те као као Сло во и да бе ше у Бо га. Ње га по знај, Ње му се за ди ви. По
кло ни се сво ме Вла ди ци, ко ји се у те би утвр дио по сред ством уче ња. Са чу вај те 
на ве де них не ко ли ко ре чи, ути снув ши их као пе чат у сво је пам ће ње. Оне ће би
ти не раз ру ши ви зид пред на па ди ма оних ко ји пле ту зам ке. Оне су чу вар ду ше 
ко ји је спа са ва од на па да ча. [Можда] ће ти не ко при сту пи ти и ре ћи: „Ро ђе ни не 
бе ше. Јер, да бе ше ка ко би се ро дио“. Ти се, ме ђу тим, уда љи од ху ле на сла ву Је
ди но род ног као од де мон ског гла са, по но во при ти чу ћи је ван ђел ским ре чи ма: У 
почеткубешеСлово,иСловобешеуБога,иБогбешеСлово.Онбешеупочеткуу
Бога.Из го во ри че ти ри пу та „бе ше“ и од би ћеш њи хо во „не бе ше“. Не ка на ве де ни 
те ме љи ве ре бу ду не по ко ле би ви. На њи ма ће се, ако Бог до пу сти, са зда ти и оста
ло. Са ва ма, на и ме, не мо же мо од јед ном бе се ди ти о све му. Јер, ду го трај но шћу 
бе се де мо же мо учи ни ти бес ко ри сним оно што сте тру до љу би во са бра ли. Не ма
ју ћи сна гу да све об у хва ти од јед ном, ра зум се из ла же оно ме што тр пи утро ба 
ко ја услед пре ко мер ног за си ће ња не мо же да сва ри све што је при ми ла. Сто га 
вам же лим да се на сла ђу је те оку ша њем и да ис ко ри сти те оно што вам је по ну
ђе но. Ја сам спре ман да вам слу жим и у све му оста лом у Хри сту Ису су Го спо ду 
на шем, ко ме не ка је сла ва и си ла у ве ко ве ве ко ва. Амин.



130

Ли те ра ту ра: 
1 . Бла го слов: Игу ман ма на сти ра Хи лан да ра Књи га: СВЕ ТИ ВА СИ ЛИ ЈЕ ВЕ

ЛИ КИ – БЕ СЕ ДЕ
 Из вор ник са грч ког: Βασιλεος ο Μεγας ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΠΑ ΤΕΡΙΚΑ Ι ΕΚ

ΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΙΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ» ΤΕ Σ ΣΑΛΟΝΙΚΗ  1973.
Из вор ник са ру ског: Святой Василiй Великiй – БЕ СЕДЫ (Из да тельство П. П. 

Сойки на, С. Пе тер бургь, 1911.)
 Би бли о те ка: ХИ ЛАН ДАР СКИ ПУ ТО КА ЗИ књ. бр. 37 ; Из да то: 2002.  Ме сто: 

Све та Го ра Атон
 Из да је: Све та Цар ска Ла вра Хи лан дар; За из да ва ча: Са вет Ста ра ца Хи лан

дар ског брат ства
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ОГЊЕНВОјВОДИЋ
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Веселин Вујовић – Вивет

ЈЕД НО уМО ВА њЕ

Ко зло тво ру и кад љу би ру ку,
за ко ље на ис пи су је бру ку.
ВИ ВЕТ
       
Пре ко ко се тан ке тво је цр те
и де бе ле из Ву ко ве ба ште,
учих од сед ме, што ми ле те,
пи смоко ри јен из зе мље све те.1  

      

Не ћу да ула зим у фи ло зо фи ју, дру жи ћу се ра до са њи ма иа ко ни је сам је дан 
од њих, већ са свим оби чан чо вјек, или бар та ко за се бе ми слим и осје ћам, али 
ове ко се и де бе ле на у чи ше ме да не ћу тим. Са на сил ним фла сте ром на уста, пр
сте ни је су још ус пјели  ми от ки ну ти, али је зик одав но пре ве до ше у беј зик, или 
у бес па де жни са при сво је ним 13 мо јих сло ва. А она и мо ји ко ри је ни су, иа ко да
ле ко, ипак ту при ср цу и у мо јим ми сли ма:

Вин ча2

Та мо су мо ји пр ви ко ри је ни,
пр ва сло ва,
ко јих се ла ко не од ри чем,
та мо је нај ду жа вој ска у бор би
за за шти ту сво је ан тич ке исто ри је,
чу ва ју ћи Све то ви да, Пе ру на,
Сер бо на, Ни на и Бе ла
и цар ства им и ми
на пет  шест ми ле ни ју ма ста рих
с в о ј и х   с р п с к и х   к о р и ј е н а.
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А ипак пред очи ма ми је чо вјек вје ру ју ћи ин те лек ту а лац оби ље жен са сво јим 
пи смом и је зи ком, кул ту ром, вје ром, дје лом, при ро дом, ко му ни ка ци јом на кул
тур ном и струч ном ни воу са оним око се бе. Са свим оби чан чо вјек, а као та кав, 
ко ри стим сво је  нај бли же сан скри ту, нај ста ри је пи смо, ко је по слу жи да и дру ги 
га при сво је као осно ву за пи са ње сво јих цр ти ца, за ре за, за пи са у гли не ној пло
чи ци, ка ме ну, па пи ру су... 

(В) ВИ ДИМ их и на сва ком ко ра ку, сли ци, за пи су и гле чу да не пи та ни ко 
ода кле Аа ова ко ка ко и из гле да, а на пр во мје сто је мно гих азбу квиазбу ка? За
што се још исти ни ти исто ри јат и оста лих нам сло ва дуг и пре ко де сет ми лени
ју ма ( око 12 000 го ди на) не по ја ви у уџ бе ни ци ма за пр ви, дру ги... и за вр шни 
раз ред у обра зов ном си сте му? Ко или шта нам то за бра њу је, оспо ра ва, и чи ни 
не до ступ ним или ре че но са вре ме ним из ра зи ма, чи ни за нас „не мо гу ћу ми си ју“? 
По ку ша вам по мо ћи се би лу та ју ћи па пир ним и вир тул ним стра ни ца ма тра же ћи 
од го во ре на мно га пи та ња. Ку да, ка ко, са ки ме ићи да ље у дру жбу, у ра зум, у пје
сме, на би рач ко мје сто, у ет нич ком и вре мен ском ко лу ?

Зар би ти при ја тељ са пи ро ма ни ма
мо јих Све ти ња, ко ри је на
Кр ста, је зи ка, ко шу ље и ко же?
Ко сам ако та ко ра дим?
Зар не и го ри од њих? О Бо же!3

(И) Про стор за про сто ром, сли ку за сли ком отва рам кли ком, пред очи ма се 
ре ђа ју још уви јек та јан сте не по ру ке са гли не, ка ме на, ха љи не (иа ко и да нас жи ве) 
из још уви јек не по то пље ног и не пре са хлог Ле пен ског Ви ра, Вин че, Стар че ва, за
бо ра вље ног Бут ми ра, Сар да, Пи зе, и др. у ви ду но вих и но вих лек ци ја јер о њи ма 
не учих у шко ли (а ни мно го мла ђи од ме не). По пр ви пут про чи тах о сим бо ли ма, 
са ту, ка лен да ру, пје сма ма, тро стру ком кр сту, ко лу мо јих ко ри је на у дру гом по лу
вре ме ну мог жи во та. Ко је крив (иа ко ни кад ни је ка сно и учи се ци је лог жи во та) 
што за ту пље ног по гле да са пре пу но ла жи жи вјех и не спо знах се бе а и те бе што 
чи таш ове ре до ве? Мо жда и нај ви ше и ја сам, што се ни је сам био Ми ли во је вић, 
Пе шић, Сре јо вић, Јан ко вић, Лу ко вић  Пја нић, Бил би ја, Де ре тић и (не ка ми опро
сте и дру ги и Бог) да сам до ђем до исти не о се би. Или мо жда и не ко дру ги за ду
жен за пра вил но (не)обра зо ва ње мно гих ге не ра ци ја. Ко су ти не ки дру ги, ако не 
и не ки дио нас са мих.

Мо жда још дав но и два и по ми ле ни ју ма ра ни је, онај дио нас што сво је за ко
не са ро да пре не се на про стор (ма те ри јал ни дио), што уни шти сло ва, оби ча је и 
вје ро ва ње сво јих пра о та ца, а ево их и да нас жи ви удру жу ју ћи сво је пре о бли че
не сви је сти гла ве уве ли ко при до да ју се би име на евро ан тлан ти ста, еу ро пе ја ца, 
фа ши ста, еку ме ни ста, уни ја ти ста, ел џи би ста, пра хи ста, са та ни ста.

Са мо сли је пи не ви де
да на шње Пи ла те.4

ВЕСЕЛИНВУјОВИЋ-ВИВЕт
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(В) ВИ ДИМ у њи ма и на њи ма да нас, си ја ју дра гу љи и пре то че но пр сте ње 
и зу би у зла то, а још га има и на то ва ре, у ри зни ца ма „се стрин ског сто ли це“, у 
се фо ви ма тај них ло жа и кру ни са них да ма, спрем них за не рон ске по ду хва те ши
ром пла не те, по већ ви ђе ним сце на ри ји ма. Ме та им и мој за ви чај, сло во, пи смо, 
исто ри ја, РА зУМ, по ро ди ца, Крст, Сла ва, пам ће ње. Ме та им је на ша зе мља, во да 
и ва здух, на ши жи во ти. И не са мо на ши већ и ми ли јар де дру гих пре ко број них 
ши ром сви је та. У тим ри зни ца ма у нај ве ћој тај ни скри ва се још ба сно слов ни је 
бла го, пи са не стра ни це и ста ни це оте те са ових на ших про сто ра, да не би угле
да ле свје тлост да на, као ни исти на ис пи са на у њи ма. Под мр твом љу би ча стом 
стра жом ча ми исти на вје ков не исто ри је јед ног на ро да, и при том чу ва „образ“ 
сто ли це пред по ко ље њи ма, чи ни га та јан стве ним, скри ве ним, не ис траже ним. 
За што? За што ако је тај „образ“ чист пред Бо гом и на ро дом? 

А шта је чо вјек без све га то га до при зем но би ће, оту ђе не са мо сви је сти, би ће 
без из бо ра и сло бо де, без пра ва, не го оно нај бли же зе мљи – би ће зва но жи во ти
ња. Зар би ти та кав? Зар и на тај на чин оспо ра ва ти дје ло Твор ца, ко ји нам по да
ри све да се раз ли ку је мо и рас по зна је мо као ра зум на би ћа у при ро ди, ко ји нам 
по да рии и жи вот. Зар не про бу ди ти се и ста ти и ис тра ја ти у бор би за од бра ну 
свог, од Бо га нам да ро ва на, жи во та. Ис тра ја ти у осва ја њу, не ту ђих те ри то ри ја и 
за ко па ног бла га, већ сво је ду хов не вер ти ка ле иза зов је и оба ве за свих без об зи ра 
на на ше раз ли ке. 

Не ки ће мо ра ти са гну ти гла ве
ипак оросит`, срб ске, осви том зо ре,
За тво ре не, сли је пе, цр не и пла ве,
пред на ма вје чи тим Ге те ом и Ханд ке ом.5

(Е) ЈЕ САМ и по сто ја ћу у тим ре до ви ма за од бра ну исти не и жи во та до стој
ног ра зум ног би ћа – чо вје ка, при па да ти том не бе ском на ро ду ка ко за нас срб ски 
на род – Ср бе (тач ни је Сер бе) ре че и при ја тељ Је вреј, ма гдје жи вио. А ни је ко
ри стио па те ти ку ни ти из ми шљао. Од пра по стој би не ис под Ка пе сви је та, пре ко 
Ин ди је, Ме со по та ми је, Си на ја, Хел ма до Бал ти ка, Нор ди ка и Ти рен ског мо ра 
кре тао се за Сун цем мој на род. Оста вља ју ћи за со бом још и да нас жи ве то по ни
ме и сво ја са мо бит на оби љеж ја, пр по зна тљи ва свим сем оним ко ји кроз вје ков
ни слу ган ски по рив и при пад ност са та ни и љу би те љи ма мра ка и мрач них иде ја 
и рад њи по ти ру на сва ком ко ра ку све што је на ше, чак и чи та ве гра до ве.

Ка да су у са мо сви је сти би ли спрем ни да пре пра ве пре и ме ну ју и чи та ве те ри
то ри је на ро чи то у да на шњој Евро пи, обри шу и по сто ја ње гра до ва и чак ан тич
ких спо ме ни ка кул ту ре, не тре ба се чу ди ти шта се и са на шим пи смом и сло ви ма 
све до га ђа ло кроз Ста ру а на ро чи то из ра же но у Но вој ери.

Са да смо на ре ду ми, уби ти у на ма и пре па ко ва ти наш је зик, ми сли, осје ћа
ња, кул ту ру, на свим те ри то ри ја ма, дје ло је зло тво ра не ни ка ко при ја те ља. Би ти 
(не)свје сно по ма гач том дје лу без об зи ра на при пад ност, та ко ђе је зло чи ње ње 
или вр ше ње зло чи на, кул тур ног ге но ци да, па чак и оп штег ге но ци да у пу ној 
фор ми пој ма. Ко има пра во на то? За тво ри ти очи и апла у ди ра ти тим и бив шим 
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и да на шњим оти ма чи ма и уби ца ма мо же са мо не ко као и они, или са свим бе
свје сни, без ра зум ни створ. На жа лост и у ви со ким до мо ви ма на шим мно го је 
та квих за ступ ни ка свог на ро да. Ни мој за ви чај ни је ван тог ста ња.

Не тр чи те у Евро пу љу ду,
сва ко зло нам и гри је хе бу ди.
11.09.2010.год 6

(Т) ВР ДИ ка мен про пла као и у ка ме ном на шем мо ру ка ко за Цр ну Го ру дав но 
ре че из Бр ску та на ше пе ро са 80 ље та, сад већ по кој ни, Вла ди мир Се ку ло вић, а 
пи о нир на гру до бра ну на ших ко ри је на у да ле кој Дан ској и да на шњој ЕУ, ко јој 
свим си ла ма, од на ро ђе на власт без упо ри шта у на род ној во љи, те жи. Али та те
жња, уби је ђен сам, ни је због не ког бо љит ка ни чак при вид ног бла го ста ња, већ 
због ве ли ких уцје на и вје чи тих пре тен зи ја, ко је и ја осје ћам свим ср цем и пре
по зна јем, учен од пра дје до ва са Кру са и мо јих и мно гих дру гих да се род на гру да 
књи ге, та пи је, пи смо, кул ту ра не про да је за жу то зла то, ни ти кле ти но вац, би ло 
на њи ма ве ли чан стве но или све ви де ће око.

Ех сје тих се и јед не ско ра шње анег до те, ка да по лу пи јан за ко на чих око по ла 
но ћи у ће ли ји мон те не гриј ског МУПа. На рав но пот пу но оправ да но. Али да ми 
бу де ма ло те же, ја још не ка жња ван, па и не ис ку сан. По пр ви пут, а на дам се и 
по сљед њи, иза те шких ду плих вра та са ма ле ним отво ром, по сре ди ни. Не знам 
ни ка ко се по на ша ти ни што сми јем ни што не сми јем, гле дам око ло, че ти ри зи да 
а оно на вра ти ма је дан лист ока чен сто ји. Зна ти жељ но при ђем про тр љам очи, а 
на о ча ре не мам код се бе на прег нем очи да ви дим што пи ше. Гле чу да не уми јем, 
ни је сам пи смен, хм, али до ђе ми од из не на ђе ња још ма ло ви да и ума па успјех 
пре по зна ти 13 мо јих сло ва из ћи ри ли це ( бо ље да ка жем СР БИ ЦЕ). Их сје тих 
се па ово је ин глиш ле гви ђис. Ау, што са да али на ста вих ја чи та ти за хва љу ју ћу 
Ву ку а још ви ше Са ву Мр ка љу до кра ја. Е, бру ке мо је ка ко сам та ко пи јан да ми 
се од мог је зи ка при чи ња ва ту ђи је зик, или раз ми шљам да ме не ко не пра ви на
мјер но још пи ја ни јим и глу пљим. Уда рим се бе у че ло, не по ма же. Не знам што 
ме то сна ђе у овој др жав ној про сто ри ји, о Бо же, зар да не мам ни слу жбе ни лист 
или ко декс по на ша ња на свом је зи ку и пи сму. Ка кав сам ја то не пи смен чо вјек, 
још уви јек, или ми је др жа ва не ком дру гом хе рал ди ком обо је на, ма кар и оном са 
укр ште ним тро стру ким кр стом (сун ца, зе мље и мје се ца) из Вин че пре сли ка ним 
из Ко ла (кру га) у пра во у га о ник. 

О Бо же, спа си од злих по ми сли о свом за ви ча ју, јер др жа ву још не мам, а кад 
ће би ти то не зна мо. Али за ви чај да је без ви ше ми ле ни јум ског свог пи сма и 
сло ва, без на зи ва ули ца на свом пи сму, нат пи са на рад ња ма, и дру гим јав ним 
уста но ва ма не мо гу схва ти ти ни оправ да ти сем са глу по шћу и са ма ром оку па
тор ским, и зло чи ном осва ја ча удру же ног са до ма ћом пе том ко ло ном.

1  ИМЕ МО ЈЕ СРП СКО МО ЈА СУД БИ НА (од ло мак)
2, 3, 4, 5, 6  Из књи ге „Ка пи жи во та 3“ – Ра дић Ви ве тић Ви вет

ВЕСЕЛИНВУјОВИЋ-ВИВЕт
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„Еј Ви вет“ – тр же ме глас дру га ра Чу ра, и про стру ји ми кроз гла ву чи та ва 
азбу ка бо ље ре ћи азбу ква док чи там фо нет ску по ру ку за се бе: 

В (Ви дим) И (Про стор, или И) В (Ви дим) Е (Је сам) Т (Твр ди) 
и на сто јим би ти та кав, или баш ако хо ће не ко мо же и:
(В)Ви дим (Е)Је сам (С)Сло во-за кон (Е)Је сам (Л) Чо вјек И (Н)Наш 
 Ср бин из Цр не Го ре што је и ом ча око сво га вра та у жа ло сном и јад ном мом 

за ви ча ју.
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Ву кић-Га ро Брај ко вић

ЋИ РИ ЛИ ЦЕ
 

Ва де ти очи
Ко па ју ли це
Гни је здо уби ја ју
Да ве ср це
На зе мљи отров ни це
Ује да ју ко ли јев ку
Зви јер на јаг ње оштри ви ли це
Глад не вје чи то гра бљи ви це
Гри зу кри ла пти це
Су ву кост но се пси лу та ли це
Ка мен го во ри
Код ва тре
Вид пје ва
Кућ ном те ме љу
Оч ном кро ву
Ва ви јек ко ли јев ке
Ћи ри ли цу зо ву.
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 Ха џи Ра до ван М. Ра до вић

КРИК ЗА ЋИ РИ ЛИ Цу
   

При ча о је зи ку и ћи ри ли ци у да на шњем вре ме ну је за и ста бол на.
А да би по че ли ову при чу, или би ло ка кву при чу о ћи ри ли ци и је зи ку, мо ра мо 

се при сје ти ти Ћи ри ла и Ме то ди ја, ро ђе не бра ће, ве ли ких ми си о на ра и све ти те
ља и да  по ку ша мо осје ти ти ко ли ки је у оном њи хо вом вре ме ну, у пр вој по ло ви
ни де ве тог ви је ка, био дар од Го спо да, да се они по ја ве и на пра ве та кав ми си о
нар ски, хри шћан ски под виг. Да уви ди мо и ко ли ки је то био на пор да се из ме ђу 
ра зних је зи ка, ко ји су се ми је ња ли и пре но си ли од ства ра ња пр вог сло ве сног 
би ћа, да и у она квом вре ме ну и рас кр шћу из ме ђу ра зних на ро да, од Ха за ра, Та
та ра, Агар ја на, Мон го ла, Ри мља на, Гер ма на, Гр ка и мно гих што су ки ди са ли на 
сло вен ске про сто ре, оп ста ну и одр же ко ри јен, је зик и вје ру.

Ме то ди је је 10 го ди на бо ра вио ме ђу Сло ве ни ма, па пре ко Олим па, у свом мо
на шком под ви гу, са бра том Ки ри лом, кр шта ва ли су и Ха за ре, чак и ца ра Ка га на, 
и мно ге у Хри сто ву вје ру пр во ди ли.

По том су у Со лу ну са ста ви ли сло вен ску азбу ку од 38 сло ва, пре ве ли мно го 
књи га са грч ког на сло вен ски, и би ли по зва ни у Мо рав ску од кне за Рас ти сла ва, 
и та мо су мно ге кр сти ли и у хри шћан ску вје ру утвр ди ли. На јед но ста ван на чин 
об ја сни ли су дру гим вје ра ма је дин ство у трој ству, као Сун це, Свје тлост и То
пли ну, да је то уства ри са мо јед но Сун це. По угле ду на ту свје тлост и то пли ну, на 
но вом пи сму сло вен ском на пи са ше и пре ве до ше мно ге књи ге, да оба сја ју сло
вен ски и срп ски род. И ту је пр во и пра во сје ме за си ја но. Е, си гур но због то га, 
бје ху по зва ни од па пе у Рим и Ћи ри ло, вје ро ват но та мо отро ван, раз бо лио се и 
умро, а Ме то ди је се вра тио у Мо рав ску и на ста вио са ра дом до свог упо ко је ња 
885. го ди не. 

Сво ју ми си ју на ста вља ју пре ко сво јих уче ни ка Кли мен та и На у ма. И оно што 
су Ћи ри ло и Ме то ди је ра ди ли на сје ве ру, Кли мент охрид ски и На ум ра де на ју
гу, на ста вља ју ћи за по че то дје ло Ћи ри ла и Ме то ди ја. По сли је њих срп ском ро ду 
сти жу: Све ти Јо ван Вла ди мир, Све ти Си ме он Не ма ња, Све ти Са ва, Ђу рађ Цр но
је вић, Вук Ка ра џић, Бран ко Ра ди че вић, Ђу ра Јак шић, Штам пар Ма ка ри је, Пе тар 
II Пе тро вић Ње гош, Иво Ан дрић, Ме ша Се ли мо вић, епи скоп Ни ко лај Ве ли ми
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ро вић,...слу ге срп ског је зи ка Мо мир Вој во дић, Ма ти ја Бећ ко вић, До бри ца Ерић, 
Сло бо дан Чу ро вић... и још мно ги дру ги, са сво јим бли ста вим пе ром, да за пи су ју, 
свје до че и на у че мла де ка ко се је зик учи и чу ва. И кроз ду ги вре мен ски пе ри од, 
уз усрд ност и дје лат ност ма на стир ских цен та ра и пре да них мо на ха, рзви ја ла се, 
уљеп ша ва ла и чу ва ла ћи ри ли ца, ко ју је од 38 сло ва Вук ре фор ми сао на 30, као 
нај са вр ше ни ји ал фа бет. 

А по че ци све га то га, би ли су и мно го ра ни је.
Мо ји пр ви су сре ти са тим сло ви ма би ли су у мо јој пе тој го ди ни, 1947. Мо ји 

пр ви ли сто ви и пр ве олов ке пи саљ ке би ле су од ка ме на, ва ђе не из обли жњег 
мај да на. Ни је та да по сли је ра том опу сто ше не зе мље, би ло ама баш ни че га, што 
сам чо вјек, на свом има њу и код ку ће, сво јом ру ком не на пра ви. И та ко, мој пр
ви лист: 

Ка ме ну пло чу по пло чу ва дио је отац Ма то,
Из мај да на тан ких пло ча на Ђу ра то ву бри је гу,
Без књи га, све са ка, олов ки, би ја ше на ма да то,
У шко ле ићи пр`о на бу ја лих по то ка и сни је гу,
На пло ча ма смо пи са ли пр ва пи са на сло ва,
Не вје што, чуд не цр те же и број ке из ра чу на,

Сва ки дан на та бли од учи те ља пе ти ца но ва,
Сви ти це и ко шу ље бје ху нам од ов чи јег ру на.
Та ко на ма ду го по тра ја на ше ка ме но до ба,
Сад сти гао вин да уз, про зор да у сви јет гле да,
На си ро ти на род опет на ме ти, глад и гло ба
Из роп ства, ви дим, још нам се иза ћи не да.

Е та да сам на у чио та пр ва ћи ри лич на сло ва. Ни је сам мо гао да их са чу вам, уз 
та бли це смо има ли ма ле сун ђер чи ће или вла жне кр пе, да пре бри ше мо, јер смо 
мо ра ли по чи ња ти но ва сло ва и ра ди ти но ве за дат ке. А то и ни је би ло мно го ва
жно. Наш дје чи ји мо зак је та да упи јао све, као са да на маг нет ну тра ку или диск. 
Ни је су на ши мо зго ви би ли оп те ре ће ни те ле ви зо ри ма и ви део игри ца ма, са да и 
идео игра ма. Све смо са чу ва ли у пам ће њу. И об лик и ве ли чи ну пр вих пи са них, 
ћи ри лич них сло ва и учи те ље ве пе ти це, и то је би ла на ша пр ва љу бав пре ма ћи
ри лич ном пи сму, ко ја се ни ка да не за бо ра вља.

А по сли је смо по не што на у чи ли и о Ву ку и Ње го шу.
 А из тих идео ига ра, но вих за пле та, рас пле та и без о бра злу ка, ево но ви Ду кљан

ци или ти Мон те не гри ни, ко ји су ра ни је би ли Ср би, сми шља ју по ред би о ло шког и 
је зич ки ге но цид: уво де но ва не по сто је ћа и су ви шна сло ва, про гла ша ва ју нам оку
па ци ју над смим со бом, бри шу Ње го ша и Ву ка, ла ти ни зу ју и ро бе, а оно би:

Вук на јед ној но зи сви јет про ђе
Да ду хов но бла го сво са ку пи
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Али цр но ври је ме му до ђе
Из шко ла га ће ра ју ман гу пи.
Он на шта ци је зик срп ски тво ри,
Чем се ди ве Ро ма ни Гер ма ни
Ћи ри лич ним пи смом пи ше збо ри
 Свој ко ри јен од чу па ња бра ни

Не бо гле да шта сад ови ра де
Што Ду кља ни што Мон те не гри ни
Бла го срп ско без ду шно се кра де
Слу ша ју ћи што же ле Ла ти ни
Вук са шту ле Ње гош са Лов ће на
Ра за го не вје тре од Ла ти на,
Но ви бри шу та слав на име на
Куд је са да цр на па мет њи на?
 
Ћи ри лич но да се чу ва сло во
То је за вјет Ме то да Ћи ри ла
Је зик срп ски, ко ри јен Ко со во
Срп ска зе мља без тог не би би ла
Је зик срп ски узе ти не мо гу
Ни ти срп ско пам ће ње ни му ку
Ма кар ишли и на јед ну но гу
Бог ће прав де ис пру жи ти ру ку!

Њу чо вјек че ка. И ни ка да не зна хо ће ли је до че ка ти и шта ће до жи ви је ти у 
ово зе маљ ском жи во ту да нас, сју тра. Али уви јек су ис пред а и за ње го вим пе та
ма иза зо ви ово зе маљ ског жи вље ња, успо ни и па до ви, пра ви и по гре шни из бо ри, 
сре ћа и не сре ћа, му ка и пат ња. А сва ко ме се до дје љу је пре ма за слу же ном ода би
ру пла та не ба за учи ње на и не у чи ње на дје ла и не дје ла, а иште се и мо ра да се дâ 
и жр тва. Исто је и са је зи ком.

А гдје су са да пи сци и пје сни ци: Шо ло хов, До сто јев ски, Је се њин, Ма ја ков ски, 
Гор ки, Пре вер, Иго, Ан дрић, Не ру да, Ла мар тин, Шек спир, Ла лић, Љер мон тов, 
Блок, Тол стој, Бран ко Миљ ко вић...? То је књи жев ност, то је би ла ћи ри ли ца.

Као сту дент, сре тао сам се и са Сло бо да ном Мар ко ви ћем, Вла ди ми ром Тму
ши ћем, у Злат ном бу рен це ту, Бе зи ста ну, Ска дар ли ји, Три ли ста ду ва на, Пре шер
но вој Кле ти, Ма лој Ма де ри, До мо ви ни, Ду нав ском ке ју и дру гдје, гдје смо ду го 
ре ци то ва ли, на ше и ту ђе сти хо ве. Јед ном нам је до шао у Бе о град и Јев ге ниј Јев
ту шен ко, са сво јим: каћ ка, каћ ка..., он је го во рио и пи сао на ру ском, а ми па да ли 
у ек ста зу...и све је би ло ско ро као у бај ци и ћи ри ли ца!

 А по себ ни су би ли су сре ти и дру же ња са слу гом срп ског је зи ка, Мо ми ром 
Вој во ди ћем. Од ње га ми се до па ло: „За по е зи ју тре ба дар, жар и мар“, и ње го во мо
ра ча ње, оштро пе ро и кри ти ка. И он сам ка же, да на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма, 
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Цр ну Го ру му че сил ни ци, њи хо ва без у мља и по ган ства до ма ћих за лу ђе ни ка, уз 
по др шку Ри ма, За гре ба и Бе ча, и да су на мје ри ли да „Ћи рил ку“ про тје ра ју. А то 
је њи хо ва те жња од у ви јек!

И што је нај ту жни је, на гро бо ви ма пра во слав ним и срп ским, по че ли су ла ти
нич ни нат пи си. Мо мир и за то ка же: „Ћи ри ли цу још по гро бо ви ма, у све цр њој 
Цр ној Го ри има!..Од Ву ко вог све да ље бу ква ра, и Ње го ша ку ди та фу ка ра!“... 

А тек нат пи си фир ми, ули ца, гра до ва? У Ко ла ши ну је ћи ри лич ни нат пис са мо 
из над пе ка ре, а у Под го ри ци, Бе о гра ду, Кру шев цу, Кра гу јев цу...? До ђи те и ви ди
те! Као у Ву ко ва ру!!! Или мо жда го ре?

А ка ко је ура дио Исус Хри стос? Он је око се бе оку пио про сте ри ба ре, ко ји су 
зна ли вр ло ма ло ри је чи, али су мо гли да осје те Су шти ну. Ни је узео ви со ко све
ште ни ке, књи жев ни ке, тр гов це и фа ри се је, обра зо ва не, већ про сте љу де, за ко је 
је био си гу ран да су не ис ква ре ни и да ће нај бо ље да свје до че. А у мо мен ту ка да 
се ваз нио на не бо, Он је при звао ог ње не је зи ке Ду ха Све то га, про сви је тлио и по
све тио сво је уче ни ке и ре као им: „Иди те про по ви је дај те, учи те и свје до чи те, по 
свим зе мља ма, свим на ро ди ма, на њи хо вим је зи ци ма!“ И Апо сто ли су у истом 
мо мен ту зна ли је зи ке на ро да у ко је су упу ће ни.

А од свих тих, са да без број них је зи ка, на рав но, сва ко ме је нај љеп ши свој, а за 
нас, наш срп ски. Је зик на род ни, ра зу мљи ви, еп ски, чи сти, стан дар ди зо ва ни, об
ру ше ни као ди ја мант, са вр ше ни.  

Је зик са три де сет ћи ри лич них сло ва, у ко јем не ма под ви ја ња, ше па ња, под вр
та ња, ја сно ко ди фи ко ван од на у ке, у ко јем је је ди но са др жан Ву ков ка нон: „Пи
ши као што го во риш, а чи тај као што је на пи са но.“

Ен гле зи су да ва ли не бро је на бла га да ство ре та кав је зик и фо нет ску азбу ку. 
Ни је су успје ли ни Њем ци, ни Фран цу зи, Шпан ци, Гр ци, па ни Ру си. А за ми сли те 
ки не ску азбу ку са 5000 зна ко ва, арап ску са 26, ја пан ску, мон гол ску, ви јет нам ску, 
све са не ким ку ка ма ко је се пи шу на о па ко и од о здо на ви ше и с де сна на ли је во, 
и дру ге је зи ке ко ји се ни фо нет ски не мо гу пред ста ви ти!

А нај ве ћу пот по ру и осло нац, ћи ри ли ци да је је зик гу са ла.
Је зик гу са ла и еп ских пје ва ча, спо је них у јед ну сим фо ни ју, ма гиј ским сми

слом и на чи ном, уз је зик исти не и свје до че ња, бол ног ва па ја ду ше, хе рој ства и 
си ле, ко ји су нај ви ше одр жа ли са бор ност и пам ће ње. У њи ма се го во ро ло и го
во ри о ра то ви ма, бо је ви ма, ју на штви ма, по ги би ја ма и жа ло сти ма, о по бје да ма и 
по ра зи ма, о сла ва ма, о же нид ба ма, о хе ри о на ма мај ка ма, се стра ма, о ви ла ма, о 
вла да ри ма а и обич ном чо вје ку. И тај је зик и зву ци гу са ла су без раз ли ке, слу ша
ни и на цар ским дво ро ви ма, у па ла та ма и се о ским ко ли ба ма, са вар да ци ма, код 
ца ре ва и си ро ма ха. Та ко се и уса вр ша вао и одр жао срп ски је зик.

Да нас смо свје до ци, да се тај наш нај љеп ши и нај стан дар ди зо ва ни ји дра гуљ, 
на шао на рас пе ћу као ја ре ћа ко жа на гу сла ма. Свак ву че, че ру па, ште ти, при сва
ја, за ки ва, уни жа ва. Твор ци име но ва ња но вих је зи ка иду то ли ко да ле ко, да чак 
и вла ди ку Ра да уче овим „но вим је зи ци ма“, што је он још за жи во та про роч ки 
осје тио:
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„До вра тах сам из никâ тар та ра,
Ад на ме не са про клет ством ри че,
Сва му гле дам гад на по зо ри шта;
Ал на суд бу ви ка ти не сми јем
На де жда ми во љом твор ца бли ста!“

 Мо же мо за ми сли ти шта ће тек ра ди ти Иву Ан дри ћу, Ме ши Се ли мо ви ћу, 
Ми ло шу Цр њан ском, Ми ха и лу Ла ли ћу, све том Јо ва ну Вла ди ми ру, о ко јем је 
на пи сан пр ви ро ман на ћи ри ли ци, мно го дру гих књи га и жи ти ја, са да и пр ви 
ззбор ник есе ја «Гла ва ко ја сви је тли», те дру гим ве ли ка ни ма срп ске књи жев но
сти и жи во та, и шта ће ура ди ти са ћи ри лич ним Ок то и хом и Осмо гла сни ком?  

Књи жев ник Ми ле Ме дић, ту ма че ћи ду хов ну за о став шти ну Сте фа на Не ма ње 
из опо ру ке си но ви ма и ци је лом срп ском ро ду на во ди:

„Чу вај те је зик као очи сво је! Је зик је нај твр ђа ме ђа и те мељ јед но га на ро да! 
До кле до пи ре је зик јед но га на ро да, до тле су ње го ве гра ни це. Зна чај ни ја је јед на 
ри јеч у сво ме је зи ку од нај твр ђег гра да! Град се осво ји и сру ши али се осло бо ди 
и об но ви! Али ако вам јед ну ри јеч за ми је ни ту ђи ца, ви ше се ни ка да не мо же по
вра ти ти. На ро ди се осва ја ју је зи ком а не оруж јем. Учи те је зи ке свих на ро да, али 
чу вај те сва ку ри јеч сво га је зи ка“.

Исто ва жи и за ћи ри лич но пи смо! Чу вај те сва ко сло во!
Зато, срп ски је зик, ћи ри ли ца и гу сле, мо ра ју да су у трој ству, за јед но бра не и 

од бра не, пе ром, умом, тр пље њем, упор но шћу и по ште њем.

Под го ри ца, окт. 2016. г.
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Никола Ненезић Чудесни

СВИ ЈЕ ТЛЕ ЋЕ СЛО ВО
 

Ћи ри ли ца је јед но став но и са вр ше но нај бо ље пи смо на сви је ту.
Сва ким  да ном  све  ви ше  је у Цр ној Го ри на о па ке лати ни ца ци је,на  јав ним мје

сти ма, бил бор ди ма, на зиви ма уста но ва и на ка рад ним оби љеж ји ма.
Ду кља ни за ци ја је све ви ше и ви ше при сут на и са мо се ко ри сти тре ну так кад 

ће нат кри ли ти ћи ри ли цу и он да као глад на зви јер је про гу та ти и та ко се на сла
ди ти а нас ко ји смо за до је ни ћи ри ли цом остави ти без свје тло сти да гла ду је мо и 
че ка мо да нам до ђе ра дост све ти те ља. Ду кља ни за ци ја  и  ла ти ни заци ја је сва ким 
да ном све ве ћа у Цр ној Го ри. Гле да мо ту ђе се ри је ко је се ти тлу ју на ла ти ни цу 
по што сво је пи смо „на мјер но“ не ма мо да би мла ди за бо ра ви ли пра о че вин ско 
Све то Пи смо.

Пре пла ви ла је ла ти ни ца све на гра фи ти ма, пу то кази ма и сва ким да ном се 
не ми ло срд но га си ћи ри ли ца.

За то тре ба бра ни ти ћи ри ли цу и афир ми са ти је, јер је за слу жи ла све ти тељ ка 
ко ја сви је тли за раз ли ку од је зи ка у ко ји ма два и ви ше фо на да ју је дан глас. Дио 
ста ре Хер це го ви не чи је су ко сти мо јих пре да ка са ставље не од ћи ри лич ног ске
ле та су чу ва ри ћи ри ли це, мај ке књи жев ног срп ског је зи ка.

Та на си је Ву ћић из Би је ле код Шав ни ка,мој  дјед и наш Хо мер на шу је на род ну 
по е зи ју у ћи ри ли цу уз зву ке стру не гу са ла афир ми сао по пут Ву ка и Ге та. Та ко је 
Та на си је по Евро пи про нио сла ву у ду бо ре зу гу слар ског фо на (зву ка) ћи ри ли цу 
и са из ре зба ре ним вра том од гу са ла и гу да ла. Овај гу слар ски Хо ри феј је сни мио 
злат не пло че у Бер ли ну и цар ско ме Бе чу. Под ћи ри ли цом, све тим зна ме њем ги
нуо је и мој пра дјед Бра јан Не не зић, на Вуч јем До лу, кр ва вом дроб њач ком по но
су и бо лу и за у ви јек упи сан пред Бо гом и по томци ма у ник шић ком ма на сти ру 
да зла ти ћи ри ли цом.

Сим бо ли ка се мо же ко ри сти ти у ћи ри ли ци, јер је то пи смо над пи сми ма. 
Ње го ва јед но став ност је ла ко ћа из го во ра и пи са ња и за то ће ћи ри ли ца да жи
ви и живје ће у свим об ли ци ма за хва љу ју ћи ум ним пје сни ци ма и ве ли ка ни ма 
по пут До бри це Ерић ко ји је осно вао по крет „Ћи ри ли це а ујед но је и до бит ник 
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пре сти жне књи жев не на гра де ,,Авра мов штап“ ко ји је уру чио и осми слио и уру
чио у Ду чи ће вом Тре би њу књи жев ник Бла го та Ко при ви ца. 

Ви ше Са ра је во има ћи ри лич них нат пи са не го што има Цр на Го ра, не ка да 
Ње го шев ска, срп ска, а нат пис на шег је ди ног пра вог све ти ли шта Острог ис пи сан 
је ла ти ни цом.

Цр но гор ском је зи ку су два ро га ћи ри ли це ко ја не ће и не сми ју да за жи ве, јер 
ни је су при јем чи ви и не мо гу би ти при хва тљи ви за штам па ње у ћи ри ли ци. Ћи
рили ца је ве ли ка као и ве ли ки љу ди не уми ре и не мо же не ста ти, већ ће оста ти 
да жи ви и сви је тли док је год има ко пи са ти, у Цр ној Го ри ће би ти ћи ри ли це док 
ди ше сло бо ди за ци јом и ми ри ше та мја ном ћи ри лич ног пи сма.

Чу вај мо ћи ри ли цу а она нас вје ко ви ма чу ва.

НИКОЛАНЕНЕЗИЋЧУДЕСНИ
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Ха џи Љу би сав Бје лић Мо рач ки

 ЋИ РИ ЛИ ЦА

Ко год би ли ма ко је гра ни це
Ми смо ни ко без ћи ри ли це
Она нам је стуб,кич ма ,сто жи на
Дар Го спо да,на д бла го Ср би на
 
Че сма с ко је на па ја се жед ник
Вас ци је ло Срп ство вре ла жед но
Дру ге че сме Ан тар тик и лед ник
Са ко јих се пи је мут но,лед но
 
Од иско на чвр ста Срп ства бра на
Не на че та јур ња вом ор ка на
Упу ће них на те са свих стра на
Ћи ри ли це ви дар ко свих ра на.
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Бо ри слав М. Го лу бо вић 

ЋИ РИ ЛИ ЦА
 

 

Исто ри јо Ср би но ва ста ра
Исто ри јо срп ска ду го трај на
Исто ри јо бал кан ска ца ри це
Ћи ри ли це срп ска ље по ти це
Ћи ри ли це бо гат ство на ро да
Ћи ри ли це да ру од Го спо да
Ћи ри ли це сло вен ско има ње
Ћи ри ли це срп ско ра до ва ње
Ћи ри ли це че до гла го љи це
Ћи ри ли це срп ска ље по ти це
Ћи ри ли цу Ћи ри ло је пи са
Ћи ри ли ца сло вен ска је ми са
Ћи ри ли це ву ко ва Гра ма то
Ћи ри ли це на пи са но зла то
Азбу ка је ћи ри лич но сло во
Азбу ка је срп ско пи смо „но во“
Азбу ку је Вук не ка да ско ва
Од три де сет ћи ри лич них сло ва
Са пи смом се ти јем на род зо ри
Вук га му дро за Ср би на ство ри
„Ту се пи ше ко што се го во ри“
Ту се но ва стра ни ца отво ри
То је пи смо са вр ше но зна но
„Ту се чи та што је на пи са но“
Ту је три дес сло ва ћи ри ли це
То је пи смо ис пред ла ти ни це
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За Ср би на за сло вен ско би ће
Ко ме зо ра са ис то ка сви ће
То је на ше, сло вен ство нас ве же
Ко то да нас по ква ри ти пре же
Цр на Го ро Спар то Ср би но ва
Цр на Го ро зе мљо Ду ша но ва
Ка ква с то бом сад за вла да си ла
Ка ква бру ка уда ри на Ву ка
Ли си ца се мје сто ла ва ро ди
Ка кви „го ром“ вла да ју из ро ди
То не мо же по тра ја ти ду го
Бог га клео ко се Ср бу ру го.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ћи ри ли цу пи смо на ше
Бак су зни ци про тје ра ше
Да слу жбе но пи смо ни је
Као што је би ло при је
и Ср би на ста ше кра сти
Да му пи смо упро па сти
Сву да има бак су зни ка
Сву да има про ла зни ка
Ср ба ја ди че сто сна ђу 
Кад се јад ни љу ди ра ђу
Али ја ди нек не ста ну
Не ка Ср би чвр сто ста ну
На све сво је ста ре ме ђе
Као што је би ло пре ђе.

 

БОРИСЛАВМ.ГОЛУБОВИЋ
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у БЕ РА НА МА уСВО ЈЕ НА
ВИ ДОВ ДАН СКА ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА 

О ЗА ШТИ ТИ И њЕ ГО ВА њу ЋИ РИ ЛИЧ НОГ ПИ СМА



На Ви дов дан ским све ча но сти ма 27. и 28. ју на у Бе ра на ма је усво је на Ви-
дов дан ска де кла ра ци ја о за шти ти и ње го ва њу ћи ри лич ног пи сма ко ју су усво-
ји ле чла ни це Срп ске на род не од бра не Ва со је ви ћа и Лим ске до ли не, ко ју чи не 
Удру же ња рат них до бро во ља ца 19121918 г., њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца 
ре ги о нал на ор га ни за ци ја Бе ра не, Удру же ња срп ских књи жев ни ка у отаџ би ни 
и ра се ја њу Ан дри је ви ца, „Глас Хол ми је“ ча со пи са за књи жев ност, исто ри ју и 
кул ту ру ко ји из ла зи на Срп ском је зи ку и ћи ри лич ном пи сму „Глас Хол ми је“ – 
Бе ра не и Срп ско исто риј ско кул тур но дру штво „Ни ко ла Ва со је вић“ Бе ра не.

Са Ви дов дан ских све ча но сти у По лим ском му зе ју у Бе ра на ма
Слијеванадесно:Дар ко Јо во вић, Ми лич ко Три фу но вић, Го ран Ки ко вић,

Је ле на Бо жо вић, Ми о драг Ко јић, ге не рал др Лу ка Ка стра то вић,
Бра ни слав Ота ше вић и Вул ко Шће кић
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Де кла ра ци ја гла си:
Сви европ ски на ро ди до жи вља ва ју про цват ује ди ња ва њем, но си о ци дру

штве не мо ћи у Цр ној Го ри, су прот но про кла мо ва ним европ ским на че ли ма, 
при сил но ра де на ди је ље њу и рас пар ча ва њу срп ског ду хов ног и је зич ког би ћа, 
свје сно тим чи ном сла бе и по ти ру је дан од нај ста ри јих је зи ка и нај са вр ше ни је 
пи смо у Евро пи. Има ју ћи у ви ду ста ње у ко јем се на ла зи и у ко је је до ве де на упо
тре ба ћи ри ли це у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји на про сто ру Цр не Го ре, СРП СКА 
НА РОД НА ОД БРА НА ВА СО ЈЕ ВИ ЋА И ЛИМ СКЕ ДО ЛИ НЕ (Ко ју чи не Удру
же ња рат них до бро во ља ца 1912 1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца ре ги о
нал на ор га ни за ци ја Бе ра не, Удру же ња срп ских књи жев ни ка у отаџ би ни и ра се
ја њуАн дри је ви ца, „Глас Хол ми је“ ча со пи са за књи жев ност, исто ри ју и кул ту ру 
ко ји из ла зи на Срп ском је зи ку и ћи ри лич ном пи сму „Глас Хол ми је“ – Бе ра не 
и Срп ско исто риј ско кул тур но дру штво „Ни ко ла Ва со је вић“Бе ра не), до но си:

ДЕ КЛА РА ЦИ Ју О ЗА ШТИ ТИ И њЕ ГО ВА њу ЋИ РИ ЛИЧ НОГ ПИ СМА

1. Ћи ри ли цом се пи са ло од вре ме на Ми ро сла вље вог Је ван ђе ља и жи ти-
ја Све тог Са ве, пр ве штам па ри је Цр но је ви ћа у ко јој се штам па ло ћи ри лич ним 
пи смом, и Св. Пе тар Це тињ ски и Ње гош и Мар ко Ми ља нов и Сте фан Ми тров 
Љу би ша и краљ Ни ко ла сви пи сме ни и уче ни љу ди на ше га на ро да ко ри сти ли су 
се ћи ри лич ним пи смом. Што зна чи да је ћи ри лич но пи смо и срп ски је зик из раз 
на ше хи ља ду го ди шње тра ди ци је.

2. И по ред не да ћа и не во ља кроз ко је је про ла зио наш на род, по ро бља ва ња, 
зу лу ма и оку па ци ја ра зних осва ја ча, кул тур но де гра ди ра них ре жи ма, срп ски 
на род је кроз вје ко ве у сво јој ко ли јев ци чу вао и ње го вао сво ју ћи ри ли цу. Ме-
ђу тим, да на шњи оку па тор је гло бал на ми сао фа во ри зо ва ња свих де ви ја ци ја 
људ ског дру штва (нар ко ма ни је, на си ља, хо мо сек су а ли зма и без бо жни штва), 
па и бор бе про тив тра ди ци о нал них ври јед но сти у ко је спа да и на ша ћи ри ли-
ца. Про тив ње се бо ре зло у по тре бом ме ди ја, из ба ци ва њем из уџ бе ни ка, слу
жбе них до ку ме на та и оп ште ко му ни ка ци је при ка зу ју ћи је као ре тро град ну и 
ана хро ну. Наш на род све ви ше под ли је же тој си ли и про па ган ди, и у оп штој 
ле тар ги ји гу би свој иден ти тет.

3. СНО се за ла же за по што ва ње Уста ва ЦГ у ко јем пи ше да су пи сма ћи ри
ли ца и ла ти ни ца рав но прав ни. Сто га се за ла же мо за рав но прав ност ћи ри ли це, 
ко је је од у ви јек би ло те мељ ни из раз на шег је зич ког, кул тур ног и на ци о нал ног 
иден ти те та. Срп ским је зи ком и ћи ри ли цом смо се пре по зна ва ли и пре по зна ва
ће мо се на кул тур ној ма пи сви је та.

4. СНО ће у слу ча ју на ста вља ња на си ља над срп ским пи смом и је зи ком 
у Цр ној Го ри и аси ми ла ци о них про це са, упо тре би ти сва, за ко ном до зво ље на 
сред ства. Сто га пре дла же мо да бор бу за очу ва ње угро же не ћи ри ли це тре ба во-
ди ти у стру ци и на у ци, лин гви стич ким кру го ви ма, књи жев но сти, у шко ла ма, 
јав ним исту па њи ма, ак ци ја ма и три би на ма, у сва ком на шем до му.

БЕРАНСКАДЕКЛАРАЦИјА
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5. СНО ће сход но сво јим мо гућ но сти ма спро ве ди ти ак тив но сти у ду ху 
ове де кла ра ци је, та ко што ће ор га ни зо ва ти три би не, про мо ци је и јав на обра ћа-
ња. Упу ти ће мо цир ку лар но пи смо свим уста но ва ма, фир ма ма, пред у зет ни ци ма 
и гра ђа ни ма у ко јем ће мо се од њих тра жи ти да чу ва ју и ње гу ју сво је ћи ри лич но 
пи смо.

Дра га бра ћо и се стре, ћи ри ли ца је на ше тра ја ње и на ша бу дућ ност, на ше име 
и на ше пре зи ме. Чу ва ју ћи ћи ри ли цу чу ва мо дух пре да ка и бу дућ ност по то ма ка, 
бу ди мо до бри по том ци ка ко би сју тра би ли че сти ти пре ци.

По том су о те ми „Срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо у Цр ној Го ри да нас“  го
во ри ли: Ми о драг Ко јић, пот пред сјед ник Срп ског Удру же ња „Ћи ри ли ца“ – Бе о
град, ге не рал др Лу ка Ка стра то вић, пред сјед ник Удру же ња Ва со је ви ћа – Бе о град, 
Бра ни слав Ота ше вић, пред сјед ник Удру же ња срп ских књи жев ни ка у отаџ би ни 
и ра се ја њу  Ан дри је ви ца, Го ран Ки ко вић, глав ни и од го вор ни уред ник „Глас 
Хол ми је“ ча со пи са за књи жев ност, исто ри ју и кул ту ру ко ји из ла зи на срп ском 
је зи ку и ћи ри лич ном пи сму – Бе ра не, Ми лич ко Три фу но вић, пред сјед ник Удру
же ња рат них до бро во ља ца 1912 1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца ре ги
о нал на ор га ни за ци ја Бе ра не, а сво је сти хо ве су ка зи ва ли Да вид Ла лић, пје сник, 
Дар ко Јо во вић, пје сник и но ви нар, Ми лан Ма не Цим ба ље вић, пје сник, Вул ко 
Шће кић, пје сник. Про грам је во ди ла Је ле на Бо жо вић, про фе сор ка срп ског је зи
ка, ко ја је и про чи та ла де кла ра ци ју. На кра ју про гра ма је од пред сјед ни ка жи ри ја 
Го ра на Ки ко ви ћа уру че на за ви чај на на гра да „Ра до мир П. Гу бе ри нић“ ге не ра лу 
др Лу ки Ка стра то ви ћу, и име но ва ни по вје ре ни ци Срп ског Удру же ња „Ћи ри ли
ца“ за Бе ра не Го ран Ки ко вић, за Ан дри је ви цу – Да вид Ла лић и за Плав – Бра
ни слав Ота ше вић. Том при ли ком је Ми о драг Ко јић, пот пред сјед ник Срп ског 
Удру же ња „Ћи ри ли ца“ – Бе о град уру чио по ве љу Го ра ну Ки ко ви ћу, глав ном и 
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од го вор ном уред ни ку „Глас Хол ми је“ – Бе ра не за ње го ва ње срп ског је зи ка и ћи
ри лич ног пи сма. Гост ово го ди шњих Ви дов дан ских све ча но сти био је Ми о драг 
Ко јић из Бе о гра да ко ји је ис та као сље де ће:

„Судбинаћирилице сенеразликује одтрагичне судбинеколевке српскекул
туреинационалногбића–одКосоваиМетохије.Онајетакођерастргана,пре
гажена,прогнанаиунижена,доксуњенипрогонитељисебепрогласили јединим
истинскимносиоцимаписменостиасвојуузурпацијуретроактивнопрогласили
заисторијскуправду.АћирилицанестајепопутСрбанаКосовуиМетохијии
такоделињенусудбину,јерколикојепреосталоСрбанаКосовуиМетохијито
ликојеосталоћириличнихсловауасрпскојпрестоници.Латиничнописмоискри
сталисалосекаопрворазреднооруђеколонизацијеињеговараспрострањеност
данасесеподудараса границамаримскеимперије.ДрЗоранМилошевићтврди
дајеенглескаобавештајнаслужбаплатила20милионаеврадасеуАзербејџа
нуискључићирилицаиуведелатиница90.годинапрошлогвека.Коданасбрани
истинскићирилицу?Коимасмелостидаупотребулатиницеправилнодефини
ше као службено писмо суседне РепубликеХрватске заштићенемеђународним
језичкимстандардом.ИлидаизјавидајелатиницастиглауСрбију1915.године
набајонетимааустроугарскихвојникаидапрематомеможебитисамоокупа
ционописмо.Многисунамуисторијибранилидакористимонашеписмо,нашу
светућирилицу.јерсветојеоноштосусветиљудистворили,каконасучивла

Пот пред сјед ник Срп ског Удру же ња „Ћи ри ли ца“ из Бе о гра да МиодрагКојић
уру чу је ГорануКиковићу, глав ном и од го вор ном уред ни ку „Гла са Хол ми је“

По ве љу за ње го ва ње срп ског је зи ка и ћи ри лич ног пи сма
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дикаНиколај,СветиЋирилоиМетодијесупрвиуждиликандилописменостиу
нашасрцаинашудушу.Адалимиданасдоливамоуљаутакандилавере,кан
дилакојимдоказујемосебиипоказујемосветутрајањеправославногХристовог
рода.ИлисмомиданашњиСрби–југословенскогпореклаидухатакандилаза
гасили,јернашаћирилицасувишејавноијасноисказујекосмобили.Писмокоје
својимизбором–аданассмопревишедалислободномизбору–јерприхватамо
промовисањеначелаљудскихправа–дакленашеписмо–избацујемомасовноиз
свакодневицекакобиседодворилинашимкомшијамадругевереимисли.Мисе
такоодричемосвојепрошлостиитонебилокоје,одричемосеславне,узвишене
прошлостиНемањића,СветогСаве,АвејустинаиВладикеНиколаја,одричемо
седуховневертикалесрпскогродаидиректневезесаправославномбраћомРуси
ма.СуштинскисеодричемосебекаоСрби,јернароднеутемељенусвојојисто
ријиикојибежиодсвогпорекланеманисвојубудућност.Говоритиосвеопштем
међународномзападномпритиску, значи говоритиоразарањунашихматери
јалнихвредности,алиистовременоиогубљењунашихнематеријалнихдобара
исимбола.Акопосматрамоширеречјеосветскомпроцесу,гдјејетехнолошки
развојнајмоћнијихдржавасветаусавршиосистемполитичкогцинизмазаједно
саморалномизопаченошћутакодасеевропскојавномнењеуглавномнеузбуђује
кадасепоткопавасрпскакултурнабаштина.РеткисухришћаниевропскогЗа
падакојисеоглашавајукадасепалеправославнихрамовинаКосовуиМетохији.
Европскизваничници,којимасуустапунатолеранцијеимултикултиралности
иочувањајезикаиобичаја,непримећуједегеративнепроцесенасловенскимкул
турамаијезицима,анасрпскомјезикупосебно.Свејетежечакимеђуслави
стима,поготовуизлатиничногкултурногкруга,наћиразумевањезанапоредасе
очуваћирилица.Усуштиниузроксвихдешавањајеметафизичкозлокојепокре
ћенезајажљивостсвихврстаоних,којидуховневредностиисамосвестдругих
народавидекаосметњуданекислабијинародпревареипохарају.тинаопаки
процесинеидусасвимглатко,јерсрпскакултурасепоказалажилавом,аћирили
цаимсеиспречилакаоважанодбрамбенидеосрпскогнационалногидентитета
исконскиутканаусуштинубићанашегчовека“ – ис та као је Ко јић

Ге не рал др Лу ка Ка стра то вић, пред сјед ник Удру же ња Ва со је ви ћа из Бе о гра
да је ре као: „СвједоцисмопокушајаглобализацијепомјерииинтересимаЗапада,
првенственоСАД,политикекојуводемоћници,групабогаташаусјенци.Свако
дневнонасобасипајуинформацијамаоцивилномдруштву,демократији,људким
правима, упоследњевријемекако смоми–мали–освојилидемократију,како
смокрочилинаправипут,каконапредујемонасвимпољимадруштвенеиљуд
скедјелатности,каконамзапонекиилидиопроцентарастепривреда,каконас
утомновом,европскомсвијетуочекујенапредак,благостање.Какавцинизами
контрадикторност?тјерајунаснауједињење,космополитизам,уЕвропскууни
ју,ауистовријемедијеле–продубљују јаз,несамомеђународима,већиуса
момнароду.Протагонистифашизмасуималипаролу„завади,павладај“,аданас
„евроатланскипријатељи“успјешнореализујупрограм„подијели,павладај“.И
тодемократски,вољомнарода,навишепарламентарнимизборима,накојимасе
унаприједзнапобједникиреферендумимакојимасе,такође,унаприједзнаисход.
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У подјелама народа и унутар народа веома су перфидни и невидљиви на
пољукултуре,асадаотвореноиагресивнопромовишуновејезике.УАмерицисе
не говориамеричким језиком, уАустралијиаустралијанским језикоми слично,
ализатоцијепају језикекодмалихнарода,апосебносрпскијезикићирилично
писмо.торадесмишљеноидугорочноВатикансветоподржаваали,самоћни
цимаЗапада,ииницира.КадасуХрвати1056.годинепрешлиукатолицизам,до
пријестотинакгодина,поредСрбатамосмоималииСрбекатолике.Алитоје
билапрелазнафаза–временомсупосталиХрвати,аоникојисенијесупревјери
лисвирепосуликвидирани(узлогласнојЕндехазији,токомДругогсвјетскограта)
илипротјераниу„Олуји“1995.године,узсвесрднупомоћнаших,„евроатланских
пријатеља“.ЊимајетребалоготовохиљадугодинадаСрпскијезикпреименују
уСрпскохрватскиилиХрватскосрпски– да биданас биоХрватски.Поистој
матрициданас„стварају“Црногорски,Бошњачкиикознакојићесјутра„ство
рити“језик?анародкојиизбрише,заборависвојјезикизгубљенје–губисвојид
нтитет!КонтинуитетћириличногписмауЦрнојГориможесепратитикроз
вјекове.ЋирилицауЦрнојГоријепоказатељисвједочанстводасуовипростори
ималиписменост.НиједанважнијиспоменикнапросторуданашњеЦрнеГорене
можесепоменути,аданијенаписанћирилицом!

Ћирилицом је написано Мирослављево јеванђеље, повеље и писма зетских
владара,ИловичкакрмчијаСветогСаве,богатеризницеманастираСвететро
јице кодПљевља, Цетињског манастира, Врањанске повеље,штампане књиге
Ободскештампарије...Писали су ћирилицомСветиПетарЦетињски,Петар
ДругиПетровићЊегош,краљНикола,МаркоМиљановисвиосталивеликани
ЦрнеГоре.Данассесветогази,алисенадамоданећепрегазити“  са оп штио је 
Ге не рал Ка стра то вић.

При сут не је у име до ма ћи на по здра вио Ми лич ко Три фу но вић, пред сјед ник 
Удру же ња рат них до бро во ља ца 1912 1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца 

Са Ви дов дан ских све ча но сти у По лим ском му зе ју
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ре ги о нал на ор га ни за ци ја Бе ра не, ко ји је ре као: „Поштованипријатељи,Наше
Удружења ратних добровољаца 1912 1918, њихових потомака и поштовала
царегионалнаорганизацијаБеране,већод2003. годинеорганизује„Видовданске
свечаности“,асвакегодинепосвећујеодређенимдогађајимаиактуелнимпробле
мима.НајактуелнијипроблемуЦрнојГориданасјеугроженостсрпскогјезикаи
ћирилице.МисмоУдружењекоје свасвојадокументаштампанаћириличном
писмуинасрпскомјезикуинатајначинсеборимозанашетрадиционалнопи
смоћирилицу.ПосебномиједрагоштојевечерассанамаМиодрагКојићизБео
града,потпредсједникСрпскогУдружења„Ћирилица“сасупругом,којисебориза
опстанакћирилице.Наставићемоиунаредномпериодузаједносадругимчлани
цамаСрпскенароднеодбранедасеборимозаопстанаксрпскогјезикаићирилице
наовомпростору.Живјелиихвала!“.

Бе сје ду о Срп ском је зи ку и Ћи ри ли ци у Цр ној Го ри да нас је одр жао исто ри
чар и пред сјед ник СО Бе ра не Го ран Ки ко вић.

На кр сној сла ви Удру же ња Ви дов дан про чи тан је те ле грам од Удру же ња рат
них до бро во ља ца 19121918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца из вој во ђан ског 
мје ста Вој во да Сте па са ко јим је Удру же ње из Бра на по бра тим од 2010. го ди не. 
Те ле грам гла си:   

„ДрагабраћоуЦрнојГори,упућујемоВамнајискренијечеститкеповодомкр
снеславеУдружењаВидовдана.ДанакадајекнезЛазарсасвојимратницима
добровољноприхватиомучеништвоиодлазакусмрт,јерсудалипредностду
ховномнадземаљским,вечнимнадпролазним.Онидилемунисуимали„Земаљско
је замаленацарство,анебескоувекидовека“.Уз славскучеститкуупућујемо
Вамзахвалностидивљењејеркрозсвесвојеактивностикаоикроз„Видовдан
скесвечаности“чуватејезикиписмосрпскогнарода,чуватећирилицунакојојсе
вековимастварајуспоменицитемељсветскекултурнебаштине.Очувањећири
лицепрерастауборбузаочувањенационалногидентитетаимивамжелимода
истрајетеутомејерможетебитиипримернамауотаџбини.Намногајаљета!
Живели!“(Се кре тар Удру же ња Ђор ђе Хај ду ко вић).

По том је Ми лич ко Три фу но вић, пред сјед ник Удру же ња рат них до бро во ља
ца 1912 1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца ре ги о нал на ор га ни за ци ја Бе
ра не одр жао Ви дов дан ску бе сје ду: „Дамеигосподо,добродошлинаславуВидов
дан,којуовегодинезаједнославеРегионалниодборУдружењаБеране,општинска
организацијаАндријевица,МјеснаорганизацијаМуринаисекције.Добродошли,
браћоизнашематицеСрбије!ОвегодиненашспецијалнигостјеМиодрагКојић
изБеограда,потпредсједникСрпскогУдружења„Ћирилица“ са супругом, затим
генералдрЛукаКастратовић,предсједникУдружењаВасојевићаизБеограда,који
једобитонаграду„РадомирП.Губеринић“за2016.годину.ДобродошлиуВасоје
вићеунајљепшеинајбројнијесрпскоплеме,којејеизњедриловеликанекаошто
су:Карађорђе,ВукКараџић,МиљанВуковВешовић,генералРадомирВешовић,ко
јијезапалиосвијећууВисокимДечанима1912.године,кадајеосветиоиослободио
МетохијуиКосово.ОвоУдружењедјелуједанаснасвимсрпскиметничкимпро
сторимаиславиВидовданкојијевеликипразниксрпскогнарода.тогдана1389.
године,прије627годинанаКосовупољууборбипротивтурскогосвајачасрпска
војска предвођена царомЛазаром војнички је изгубила битку.Али оношто је
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осталодавјечноживиусрпскомнародузапротеклих627годинајестеКосовски
завјетзаборбупротивтуђинадослободе.тојеоноЛазаревоопредјељењедаје
земаљскоцарство,замаленацарство,анебескоувијекидовијека. Иотудадух
Косова,духсрпскогВидовдана,живиусрпскомнароду,живикаоинспирацијаза
свеонекојимајеслободаидеал.Аусрпскомнародутајузвишениидеалјевјеко
вимаприсутанимисмопотомцитихпредакакојипоручују‘дасекрстуслужи,
аМилошемживи’.ЗатосеморамоданасприсјетитиликовастарогјугБогдана
ињеговихсинова,топлицеМиланаиКосанчићИвана,СрђеЗлоплоглеђеиБано
вићСтрахиње,КосовкедјевојкеиМилошаОбилића,„којиживедоклесунцегрије“
икојисуувијекбилипредочимаиусрцимаслободаракаоштосубили:војвода
ПетарБојовић,којијепоријекломизВасојевића,војводаЖивојинМишић,војво
даРадомирПутник,војводаСтепаСтепановићкојисусаликовимакосовских
јунакаполазилиумноге бојеве,и убалканскимратовимаиупрвом свјетском
рату.Чинилису,безпретјеривања,чудаодјунаштванаБрегалници,наДрини,
наСкадру,набојиштимаширомСрбије.аштатекрећизаборбенаМојковцу,
КајмакчалануприликомпробојаСолунскогфронта!ЈунацисаМојковцанаши
преци,нашиђедовиинашипрађедовисугрудимасвојимукопаниуледуиснијегу
затваралипролазаустријскомосвајачу,штићетитакоодступницусрпској
војсципрекоалбаније.АнаврховимаКајмакчаланананепријатељскаутврђења
смјелосујуришалисавојводомВукомПоповићемиостављалисвојеживотесбра
тимљенииЦрногорцииХерцеговцииКрајишницииБосанцииСрбијанци.За
тојеикраљАлександарIКарађорђевићнашимпрецимадодијелио196златних
Обилићамедаља,765сребрнихОбилићамедаљаи96медаљазаревноснуслужбу.
РатницимасапросторагорњихидоњихВасојевића,Шекулара,ВеликеиГорњих
села.Укупнодакле1057одликовања.Неговоримоводасепохвалимиподичимна
нашепреткенегоданезаборавимочијисмоодкогасмоикосунамбилипреци.

Затомичинипосебнучастштомогусвевасјошједномдапоздравимуиме
регионалнеорганизацијеудружењаратнихдобровољаца19121918,њиховихпо
томакаипоштовалацадаВампожелимдасепријатноосјећатекаосвоји са
свијима.ЗатоћемозаједноинареднихгодинаславитиВидовданокупљениоко
једногузвишеногциља–слогеизаједништва.Живјели,драгабраћоинеканамје
свимасрећанВидовданидогодине,акоБогдâ,уПризренудагаславимо“, ис та као 
је Три фу но вић.

За тим је Три фу но вић уру чио на гра де – за хвал ни це Срп ском клу бу из Бе ра на, 
Сла ви ци Вук са но вић, Дра ги ши Ђу ри ши ћу из Кра ља, Ми ло шу Ра ко ви ћу, Са ши 
Шће ки ћу, Ми о дра гу Ко ји ћу из Бе о гра да, Ву ку Ђу ри ши ћу, Ми ло ва ну Зе че ви ћу, 
Зо ра ну Ра чи ћу и Де ја ну По ђа ни ну. Слав ски ко лач је пре ре зао и сла ву че сти тао 
про то је реј ста вро фор Дра ган Ри стић. Скуп су по здра ви ли Ми о драг Ко јић и Бра
ни слав Ота ше вић. У кул тур ном ди је лу про гра ма уче ство ва ли су пје сни ци Да вид 
Ла лић, др Пе тар Рмуш, Вул ко Шће кић и Ра до је Ми шко вић, као и на род ни гу
слар Сло бо дан фе мић, док је го сте за ба вљао пје вач Бу до Ка стра то вић.

При лог при пре мио
ЖивкоБјелановић

БЕРАНСКАДЕКЛАРАЦИјА
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 Го ран Ки ко вић, исто ри чар*
 

„ИС ПРА ВЉА њЕ“ њЕ ГО ША
у ЦР НОЈ ГО РИ ДА НАС

По што ва ни сла вље ни ци,
не ка вам је сре ћан 64. ро ђен дан Дру штва ко је но си име на шег вјеч ног и слав

ног Ње го ша. Ја сам ово мо је обра ћа ње, вје ру јем са раз ло гом, мо рао да на сло вим 
– „Ис пра вља ње Ње го ша у Цр ној Го ри да нас“. Евро а тлант ска ан ти срп ска власт 
Цр не Го ре, оли че на у ли ку Ми ла Ђу ка но ви ћа, спро во ди го ди на ма си сте мат ску 
агре си ју на срп ски је зик и дру ге чи ни о це срп ског иден ти те та у Цр ној Го ри. Нај-
дра стич ни ји при мјер агре си је на срп ски је зик је сте кра ђа срп ског је зи ка! Да би 
се уби је ди ли гра ђа ни Цр не Го ре и сви јет, ка ко по сто ји не ка ква „цр но гор ска на-
ци ја“ства ра се та ко зва ни „цр но гор ски је зик“. За пра во се је дан дио ије кав ског 
ди ја лек та срп ског је зи ка по ку ша ва про гла си ти но вим је зи ком. Ра ди се за и ста 
о при ми тив ној, иде о ло шкој, ан ти на уч ној кон струк ци ји чи ји је је ди ни циљ из
ми шља ње но вих цр но гор ских уста но ва и уни ште ње по сто је ћих срп ских. До пу
сти мо ли да се ди ја лект или про вин ци ја ли зам про гла си је зи ком, он да би смо 
до би ли мно го но вих је зи ка у сви је ту: аме рич ки, ка над ски, мек сич ки, бра зил ски, 
ау стриј ски, но во зе ланд ски, ју жно а фрич ки, итд. На рав но да је ово пот пу но бе
сми сле но и ни јед на озбиљ на др жа ва не би се би до пу сти ла ова ко не што, али ова 
на ша је не што дру го и за то над срп ским је зи ком и на ро дом спро во ди зло чин 
(ге но цид них раз мје ра и ка па ци те та). Уз гред, ме ђу на род не на уч не и дру ге уста
но ве на жа лост ћу те пред ова квим по ступ ци ма. На по ме ни мо да на ста ро сло вен
ском ри јеч „је зик“ зна чи „на род“. Они ко ји су у Цр ној Го ри до са да би ли Ср би, 
па од са да не же ле да бу ду Ср би већ Цр но гор ци, има ју пра во на та кво опре дје-
ље ње, без об зи ра ко ли ко то бе сми сле но би ло. Али, и обр ну то, то ни ка ко не да је 
за пра во они ма ко ји же ле да се од рек ну свог по ри је кла и иден ти те та да кра ду и 
оти ма ју оно што је ау тен тич но и не при ко сно ве но, ме ђу на род но при зна то као 

* Бе сје да из го во ре на по во дом про сла ве 64. го ди шњи це Гу слар ског дру штва 
„Ње гош“ из Да ни лов гра да у крип ти хра ма Хри сто вог Вас кр се ња у Под го ри ци 
19. ма ја 2016.
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срп ско. А то је, на при мјер, је зик. Они ко ји се из ја шња ва ју као „Цр но гор ци“и 
ко ји же ле да има ју свој ре ги стро ван „цр но гор ски је зик“, не ка се већ по тру де да 
сми сле но ви је зик ко ји ће се од сва ког ди ја лек та срп ског је зи ка раз ли ко ва ти за 
нај ма ње 50%. Је зик је огром но кул тур но, умјет нич ко, ет нич ко и ци ви ли за циј ско 
бла го и као та кво се мо ра па жљи во чу ва ти и ње го ва ти. Срп ски на род и др жа ва 
Ср би ја не сми ју до зво ли ти оти ма ње и уни шта ва ње срп ског је зи ка, на ко јем су 
ство ре на књи жев на дје ла од свјет ског зна ча ја не про цје њи ве ври јед но сти. Кра ђа 
је зи ка, зна чи и кра ђу књи жев них дје ла и усме ног пре да ња на том је зи ку. Су шти
на је да је дан је зик не мо же има ти ви ше на зи ва и да се иден ти тет је зи ка не мо же 
ми је ња ти за днев но по ли тич ке по тре бе. Го вор у Цр ној Го ри се не раз ли ку је ни 
по че му од го во ра Ср ба у Ре пу бли ци Срп ској и дје ло ви ма БиХ, као ни од го во
ра Ср ба ју го за пад не Ср би је, од но сно Ли ке, Кор ду на, Ба ни је, итд. Го вор у Цр ној 
Го ри се од го во ра у Бе о гра ду раз ли ку је са мо по (иј)ека ви ци. Сви ко ји го во ре на 
по ме ну тим про сто ри ма се са вр ше но „ра зу ми ју“ или „раз у ме ју“! Сто га сви Ср-
би у Цр ној Го ри и Ср би ји и дру гдје (као и на уч не, про свјет не, др жав не и дру ге 
уста но ве) су ду жни да се бо ре про тив по сто ја ња и при зна ња та ко зва ног „цр но-
гор ског је зи ка“. Цр но гор ски го вор ни је чак ни цио ди ја лект (ра ни је об ја шње-
но), већ са мо ло кал на ин тер пре та ци ја ије кав ског нар јеч ја, што кав ског ди ја лек-
та срп ског је зи ка. Они ко ји твр де дру га чи је су или ве ли ке не зна ли це или зло на-
мјер ни де ма го зи. По по ме ну том пи та њу не ма ни ка квог ком про ми са. Не ко ме се 
мо же срп ски је зик сви ђа ти или не – мо же га ко ри сти ти или не – али ни ко не ма 
пра во да вр ши ам пу та ци ју срп ског је зи ка и да му на сил но ми је ња иден ти тет, 
јер би то зна чи ло да се на сил но за во ди иде о ло ги ја ге но ци да, као при пре ма за 
ње го во спро во ђе ње. На жа лост, не би би ло пр ви пут срп ском на ро ду да та ко не-
што до жи ви. Ево и јед ног илу стра тив ног при мје ра: Ње го шев „Гор ски ви је нац“ 
се у Цр ној Го ри пре во ди на та ко зва ни „цр но гор ски је зик“!? Ово је кла си чан ор
га ни зо ва ни кри ми нал, ко ји под сје ћа на кри ми нал не гру пе ко је укра ду ау то мо
бил, обри шу се риј ске бро је ве ша си је и мо то ра, угра ви ра ју но ве ла жне бро је ве, 
а за тим про да ју та кав ау то. Цр но гор ски фи ло лог, но ви нар и пу бли ци ста Бо жи
дар Ми ли чић ка же да је из не на ђен ре ак ци јом срп ске јав но сти на кон са зна ња 
да је дје ло Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша „Гор ски ви је нац“ при ре ђе но у скла ду са 
цр но гор ским пра во пи сом. Цр но гор ски пра во пис је пред ста вљен 2008. го ди не, а 
сре ди ном про шле го ди не Скуп шти на Цр не Го ре је усво ји ла и но ви За кон о уво
ђе њу цр но гор ског је зи ла у све обра зов не ин сти ту ци је. Пре ма но вом пра во пи су 
цр но гор ска азбу ка има има два сло ва ви ше „сј“ и „зј“. „Ни је ми ни на па мет па ло 
да пре во дим ‘Гор ски ви је нац’ јер сма трам да су срп ски, бо сан ски, цр но гор ски 
и хр ват ски је дан је зик, већ сам са мо при ла го дио текст но вој цр но гор ској ор-
то гра фи ји“, ка же Ми ли чић. „Ме ни као фи ло ло гу од го ва ра фо нет ска фор му ла 
‘пи ши као што го во риш’, што се де ша ва у Ср би ји, Хр ват ској и БиХ, па за што 
то не би би ло при ме ре но и у Цр ној Го ри, по себ но са да ка да за то по сто је и пра-
во пи сни усло ви“, на вео је он. Ми ли чић ка же да је из ми је нио ека ви цу та мо гдје 
је то би ло по треб но, али до да је да су мно ги ека ви зми, ко јих у епу има, оста ли. 
Као при мјер он је на вео ри је чи вре ме и ко лев ка. Пре ма ње го вим ри је чи ма, цио 
по сао је ура ђен уз по др шку Ми ни стар ства про свје те Цр не Го ре и до са да је из 

ГОРАНКИКОВИЋ
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штам пе већ иза шао је дан број при мје ра ка овог нај но ви јег из да ња „Гор ског ви
јен ца“. Пе тар II Пе тро вић Ње гош уста но вио је пр ву ме да љу у Цр ној Го ри, ко ја је 
пред ви ђе на као ме да ља за ју на штво, а то је Оби ли ћа ме да ља. Ме ђу на уч ни ци ма 
има спо ра ка да је она уста но вље на, да ли 1841, или 1847. го ди не. То је, ме ђу тим, 
ма ње бит но. Ова ме да ља је не са мо свје до че ње о бор би за др жав ност Цр не Го
ре, ко ју је Ње гош ис ка зао кроз мно га сво ја дје ла, не го и о срп ској на ци о нал ној 
при пад но сти Цр но го ра ца. По зна то је већ да је Оби ли ћа ме да ља би ла нај ве ће 
цр но гор ско од ли ко ва ње ко је се до дје љи ва ло бор ци ма за ис по ље ну хра брост у 
ра ту, а на зив јој је дат по ле ген дар ном ко сов ском ју на ку, срп ском ви те зу Ми ло-
шу Оби ли ћу, ко ји је у Ко сов ској би ци на Ви дов дан 1389. го ди не убио тур ског 
сул та на Му ра та I, чи ме је за до био нај ви ше по што ва ње код Ср ба. За то, бра ћо, 
ди ви мо се ве ли ком Ње го шу и ње гуј мо срп ски је зик и гу сле. За то и је смо кроз 

исто ри ју би ли про га ња ни, а та ко је и 
да нас, јер сви је ту (за пад ном сви је ту) 
сме та та кав на чин жи во та, сме та им 
чој ство и ју на штво, сме та им по нос и 
до сто јан ство, сме та ју им гу сле! За то 
се по ред ју на ка у Цр ној Го ри и Бр ди ма 
сла ви ла сло бо да и пје ва ло се и о гу сла
ма: „Гу сле мо је ди ко Срп ског ро да, за
пје ва ћу та ко ми Остро га, ђе се кр стим 
и па лим сви је ћу, пред не прав дом уз
мак ну ти не ћу!…“ Жи вје ли! 

БЕ РАН ЦИ ШТИ ТЕ ЋИ РИ ЛИ Цу

Удру же ње Срп ске на род не од бра
не Ва со је ви ћа и Лим ске до ли не чи не: 
Бра ни слав Ота ше вић, по вје ре ник Срп
ског удру же ња „Ћи ри ли ца“ за Плав и 
пред сјед ник Удру же ња срп ских књи
жев ни ка у отаџ би ни и ра се ја њу из Ан
дри је ви це, Жив ко Бје ла но вић, пред
сјед ник Срп ског исто риј скокул тур но 
дру штва „Ни ко ла Ва со је вић“ из Бе ра
на, Ми лич ко Три фу но вић, пред сјед ник 
Удру же ња рат них до бро во ља ца 1912
1918. и њи хо вих по то ма ка и по што
ва ла ца из Бе ра на, Да вид Ла лић, по вје
ре ник Срп ског удру же ња „Ћи ри ли ца“ 
за Ан дри је ви цу, Кр сто Зо го вић, пред
сјед ник Удру же ња рат них до бро во
ља ца 19121918. и њи хо вих по то ма ка 

На са стан ку у Бе ра на ма ко јем су
при су ство ва ли пред став ни ци

ко а ли ци је Удру же ња Срп ске на род не
од бра не Ва со је ви ћа и Лим ске до ли не 

тра же но је да ми ни стар про све те
Цр не Го ре Пре драг Бо шко вић

под не се нео по зи ву остав ку на сво ју 
функ ци ју, а да се не прав да на не се на

срп ском на ро ду ис пра ви та ко што ће
се ћи ри ли ца рав но прав но тре ти ра ти

са ла ти ни цом.
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и по што ва ла ца из Му ри не Го ран Ки ко вић, по вје ре ник Срп ског удру же ња „Ћи
ри ли ца“ за Бе ра не и глав ни и од го вор ни уред ник ли ста „Глас Хол ми је“, ча со пи са 
за исто ри ју књи жев ност и кул ту ру из Бе ра на, ко ји из ла зи на Срп ском је зи ку и 
ћи ри лич ном пи сму.

у са оп ште њу из да том са са стан ка се на во ди да је „циљ про го на ћи ри ли це 
из шко ла од но сно из днев ни ка и уџ бе ни ка на ста вак про го на Ср ба и срп ског 
је зи ка на ста вља и да ље“, уз кон ста та ци ју да је на сце ни „бру тал на аси ми ла ци ја 
срп ског на ро да у Цр ној Го ри“.

„По ла зе ћи од исто риј ске чи ње ни це да су Ср би кон сти ту тив ни на род, а срп
ски је зик ау тох то ни је зик и ду хов на од ред ни ца исто риј ско и на уч но уте ме ље на 
у Цр ној Го ри“, уче сни ци са стан ка ди жу глас над, ка ко сто ји, „на си љем др жа ве и 
ма њин ске је зич ке по пу ла ци је“ над убје дљи вом ве ћи ном ко ју чи не зва нич на по
пи сна гру па ци ја го вор ни ка срп ског је зи ка у Цр ној Го ри.

Си сте мат ски се про го ни све што је sрпско „jедностраном и дис кри ми на тор-
ском од лу ком ре жим из ба цу је срп ски је зик из на став ног про гра ма, пре во де ћи 
га у ма тер њи је зик, ка сни је у цр но гор ски је зик и књи жев ност. Из уста ва Цр не 
Го ре бри шу срп ски је зик као слу жбе ни на ме ћу ћи као слу жбе ни је зик ма њи не 
– цр но гор ски“.

„На си ље ре жи ма и је зич ка дис кри ми на ци ја нај ви ше по га ђа на шу дје цу и 
уче ни ке срп ске је зич ке за јед ни це, јер им се на ме ћу уџ бе ни ци ко ји ни је су аде-
кват ни за њих, пи са ни су ла ти ни цом, а осим спе ци фич но сти цр но гор ских сло-
ва, има и не до стат ке у ква ли те ту но вих тек сто ва од пи са ца ко ји су не за слу же но 
и на сил но на мет ну ти и ути чу на де гра да ци ју обра зо ва ња, док је за вр шни уда-
рац из вр шен ових да на ка да су и днев ни ци по ди је ље ни про свет ним рад ни ци-
ма ис кљу чи во на ћи ри ли ци“, сто ји у са оп ште њу.

Осим је зич ке, на са стан ку се кон ста то ва ла и све оп шта дис кри ми на ци ја пре-
ма Ср би ма у Цр ној Го ри, укљу чу ју ћи пра во на рав но прав ни ста тус при ли ком 
за по шља ва ња:

„Ве о ма бит на дис кри ми на ци ја је сте по осно ву оства ри ва ња пра ва на рад, 
гдје су гра ђа ни ма срп ске на ци о нал не и је зич ке за јед ни це ус кра ће на пра ва на 
рад у др жав ним ор га ни ма и јав ним пред у зе ћи ма, у ко ји ма се се про це нат за по
сле них срп ске на ци о нал но сти кре ће од 0,1 % (по ли ци ја, др жав на без бјед ност) 
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до мак си мал них 8%, што до во ди до аси ми ла ци је, јер да би са чу ва ли сво ја рад на 
мје ста и обез би је ди ли оп ста нак по ро ди це ми је ња ју свој на ци о нал ни и је зич ки 
иден ти тет“, на во ди се у са оп ште њу.

Они су на ве ли сле де ће за хтје ве: „Вра ти ти срп ском је зи ку у Цр ној Го ри ста-
тус слу жбе ног је зи ка и увр сти ти га у устав Цр не Го ре. Да се за у ста ви на си ље 
ма њи не над ве ћи ном и на сил но на ме та ње уџ бе никâ за цр но гор ски је зик. Да на-
став ни про грам из Срп ског је зи ка и исто ри је об у хва та исто риј ске и кул тур не 
ври јед но сти срп ског на ро да, са свим при зна тим срп ским пи сци ма, што ути че 
на ква ли тет обра зо ва ња“, ка же се у са оп ште њу. На кра ју због кр ше ња и ова-
ко на ка рад ног уста ва Цр не Го ре, гдје је ћи ри лич но и ла ти нич но пи смо рав но-
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прав но тра жи мо да ми ни стар про све те Цр не Го ре Пре драг Бо шко вић под не се 
нео по зи ву остав ку на сво ју функ ци ју а да се не прав да на не се на Срп ском на-
ро ду ис пра ви та ко што ће се ћи ри ли ца рав но прав но тре ти ра ти са ла ти ни цом, 
сто ји на кра ју са оп ште ња ко јег су пот пи са ли пред став ни ци ко а ли ци је удру же-
ња Срп ске на род не од бра не Ва со је ви ћа и Лим ске до ли не.

За вр шни уда рац ћи ри ли ци у НДЦГ: Школ ски днев ни ци на ла ти ни ци 
На кон што су про шле го ди не, по пр ви пут и без прет ход не на ја ве, свје до-

чан ства ди је ље на ис кљу чи во на ла ти ни ци, ове го ди не су се по ис тој ма три ци 
по ја ви ли и ла ти нич ни днев ни ци, а про фе со ри су ин стру и са ни да уче ни ке за-
во де по абе цед ном, а ни ка ко по азбуч ном ре ду.

Осим фор мал них при ти са ка да се ћи ри ли ца ко нач но ис ти сне из учи о ни ца, 
по сто је и они не фор мал ни, о ко ји ма за ИН4С свје до чи на став ник Бран ко Ка
стра то вић, ко ји ра ди у ОШ „Ба јо Јо јић“ у Ан дри је ви ци.

Он ис ти че да су про шле го ди не по је ди ни про фе со ри би ли при ти ска ни да 
при из да ва њу свје до чан ста ва по дат ке о уче ни ци ма и зва нич не би о гра фи је уно се 
на ла ти нич ном пи сму, али ис ти че и за ни мљив при мјер око уџ бе ни ка.

„У пр вом и дру гом ци клу су, уџ бе ни ци су би ли ћи ри лич ни, ме ђу тим вре ме
ном се то про ми је ни ло. Са да су уџ бе ни ци из свих „глав них“ пред ме та ис кљу чи
во ла ти нич ни“, ка же Ка стра то вић ко ји се сла же са кон стан та ци јом да је ри јеч о 
пер фид ној стра те ги ји за ис ти ски ва ње ћи ри ли це. Он, исто вре ме но, под сје ћа и на 
устав ну ка те го ри ју о рав но прав но сти пи сма.

Основ на шко ла „Ба јо Јо јић“ у Ан дри је ви ци
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Као у ври је ме оку па ци је
Ко лум ни ста ИН4С, про фе сор Сло

бо дан Са во вић, ко ји је ујед но и пред
сјед ник Син ди ка та про свје те за Под
го ри цу, ка же ка ко је жа ло сно што се 
де ша ва ју ова кве ства ри ко ји се упе ре
не про тив исто ри је и тра ди ци је Цр не 
Го ре.

„Од на стан ка пр ве шко ле у Цр ној 
Го ри, па до да на шњег да на, осим за 
ври је ме ау стро у гар ске и ита ли јан ске 
оку па ци је, школ ске ис пра ве и до ку
мен та уви јек су штам па на на ћи ри ли

ци. Ако се упо ре де ти пе ри о ди са да на шњим, он да ове про мје не ни су слу чај не, 
јер је та да оку па ци ја би ла вој на, а са да очи глед но кул тур на, са же љом да се про
ми је ни на ци о нал ни код ста нов ни штва“, ка же Са во вић за ИН4С и до да је да је 
то у скла ду са те зом не ка да шњег ми ни стра Бац ко ви ћа „о но вом цр но гор ском 
чо вје ку“, ко га очи глед но тре ба из мје сти ти из ста ре ма ти це и „пел цо ва ти“ на за
пад но тло.

НА СТА ВАК АН ТИ СРП СКЕ КАМ ПА ЊЕ

Са тим ста вом се сла же и Го ран 
Ки ко вић, по вје ре ник Срп ског удру
же ња Ћи ри ли ца за Бе ра не, ко ји ис ти
че да у пи та њу кла сич на ла ти ни за ци
ја, ко ја је при сут на чак и у Бе ра на ма, 
гдје срп ски је зик го во ри ви ше од дви је 
тре ћи не ста нов ни штва.

„Ово је пр во ра зред ни скан дал и 
про во ка ци ја, од но сно још је дан удар 
на ио на ко ан ти срп ски устав, у ко јем, 
чак и та квом, пи ше да су ћи ри ли ца и 
ла ти ни ца рав но прав ни“, ка же Ки ко
вић.

Он до да је да је ово на ста вак ан ти срп ске и ан ти пра во слав не кам па ње ко ју 
спро во ди Ми ни стар ство про свје те над на ро дом у Цр ној Го ри, а на ро чи то про
тив ђа ка и омла ди не.

Сло бо дан Са во вић

Го ран Ки ко вић
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КАД УЧЕ НИ ЦИ НЕ МО ГУ 
ПРО ЧИ ТА ТИ СВОЈ УСПЈЕХ

О ап сурд но сти ове си ту а ци
је при ча и Алек сан дар Бан до
вић, про фе сор раз ред не на ста ве 
у основ ној шко ли „До ња Ржа ни
ца“ код Бе ра на, ко ји ис ти че да су 
шко ле и про фе со ри од лу ком ми
ни стар ства до ве де ни пред свр шен 
чин.

„За ми сли те ђач ку књи жи цу 
уче ни ка пр вог и дру гог раз ре да ко
ји не зна ју да про чи та ју свој успјех 
у шко ли, јер ни је учио ла ти ни цу“, 
ка же Бан до вић и иро нич но до да
је да ће власт ве ро ват но на ћи рје
ше ње за тај про блем, та ко што ће 
„уче ни ци пр во учи ти ла ти ни цу“.

Основ на шко ла „До ња Ржа ви ца“ у Бе ра на ма
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НА ЗИ РЕ ЛИ СЕ НА РЕД НИ КО РАК?

Си та ци ја ко ја се да нас де ша ва, мо ра мо при ми је ти ти, нео до љи во под сје ћа на 
де ша ва ња то ком оку па ци је у Пр вом свјет ском ра ту. На и ме, на кон од лу ке вој
не упра ве 1916. го ди не да се уме сто ћи ри ли це уве де ла ти ни ца и да се уџ бе ни ка 
из ба це па три от ске пје сме и срп ска исто ри ја, гру па учи те ља из Бје по па ви ћа су
прот ста ви ла се под но ше њем от ка за на слу жбу.

Сви су они из ве де ни пред вој ни суд и ка жње ни раз ли чи тим за твор ским 
ка зна ма – има ју ћи у ви ду суд би ну оних ко ји та да ни су до зво ли ли пре кра ја ње 
исто ри је и пра те ћи њи хов при мјер, по ста вља се пи та ње на зи ре ли се на ред ни 
ко рак у да љој „мо дер ни за ци ји“ про свје те?
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Добрица Ерић

СЕРБИА КОЈЕ ИМА

Погача, тек с ватре узбрана
И вином везени пешкир од лана
На жуљевитој софри длана.

Дрен, уплетен у ребра плота
На међи животанеживота 
Прокисла црква са иконом
Која се клања пред својим звоном.

Запис, опасан троструком дугом
Закрштен муњом, закићен дуњом
Раскречен над тамном јаругом
С безброј тичијих гнезда под гуњом.

Ручконоша, с орденом броша 
Час милована, час силована
Додолка, с ђурђевком по реверима
Невеста, занела са деверима
Међ крстинама и пластовима
Сербиа, које има!
Откад су прве воћке процвале
На земљи, боре се две љуте але
Једна што руши, друга што свија
Ала свих зала и Србија!

Србијо, јабуко која гори
Са ожиљцима зуба по кори
Откад си с гране звездане пала
На тебе палаца понека ала.
Кад год се ала сети Србије
Стозуба чељуст засврби је
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И чим Србија тај свраб наслути 
Испремећу се звонке двојнице
У пушке двоцевке, а сури капути 
У заставе тробојнице:

Бело, ђурђевска киша сточара
Плаво, столетна жеђ ратара
Црвено, крв виноградара
Што витла жрвљеве поточара.

Час верна вучица, час невер јање
Час трун у оку, час жар на длану
Србија – срп што вечно жање
Вечиту пшеницу, поврљану
Олујама и коњима
Сербиа, које има!

Кад зађу петли и ноћ на метли
Прне са дуда, тад запалаца
Тај златни срп, што помно светли
Над њеним срцем пуним свитаца.

Прљуша, плахим кишама прана
Громом орана – недоорана
Долина, звездама орошена
Сабљом кошена – непокошена
Ратници с гњилим ордењем рана
Сто пута клана, а недоклана
Најтежа клетва, полустечена
Жива печена – недопечена
Васкрсла и после столетних зима
Сербиа, које има!

Та крилатица сваког сваког смираја 
Легне на гнездо крцато јаја
Па дуго, куката и руката 
Пребија звезде место дуката.

Сву ноћ је љубе козбаше грубе
Беца се кад год заплачу деца
И сву ноћ кришом оштри зубе
На танком тоцилу младог месеца.

Даде се сунцу, даде месецу
Даде се дрешу и дрешарима
Даде се бику, даде се зецу
Само не даде душманима
Купа се гола на студенцу

ДОБРИЦАЕРИЋ
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С врелим дојкама лампецима
Којима придаја двоглаву децу
Сербиа, које има!

Србија с шевом срца што бунца 
И што се куца с буклијом сунца 
Са баштицама и утринама
Међу дојкама и бутинама
Вилинска моба у недоба
Гроб колевке и колевка гроба
Србија с тиквом жеђи што дуби
Бездани бунар с којим се љуби
Са вињагама плетеница
Што додирују пламичке траве
Србија – великомученица
Са сунцокретом око главе
Која се уочи сваког сванућа
Окади димом стаја и кућа
И причести, уз шкргут муљача
Вином орача и косача!

Дародавка, широких шака
Матица роја што воском зноја
Плаћа данак за горки санак
Под губерима летњих облака
Чаробница с харфом разбоја
Са вртовима славских ћилима
И љутим псима под амбарима
Сербиа, које има!

Дивљакушо с питомом душом
Са сунцима и младунцима под медунцима
Света грешнице, пшеничног лика
Трудна трезнице, вечно пијана
Доста је овој земљи војника 
Доста џамбаса и грубијана
Доста Грдана, доста Мрђана
Доста сломљених леђа због међа
Доста дољама крви брђана
И доста Срђа Злопоглеђа
Доста је ордења, лажних златника
На шупљим прсима злопатника!

Бели голубе, надлети трубе
И разнедри нам бистре кладенце
Земан је да те малчице љубе
И они што ти сплићу венце
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И што те сричу по луговима
Сербиа, које има!

Кад ти развигор чешља шљивике
И преоблачи пределе брежне
Рађај фрулаше, рађај песнике
Рађај милооке и руконежне
Кад већ гајиш бубе свилене
И гланцаш кроз трубе небеско кубе
Рађај Радмиле, рађај Милене
Рађај Драгише и Драгољубе
Кад већ крунисаше момке млађане
И пуниш нежношћу грубе торбице
Рађај Светлане, рађај Слађане
Рађај Зорице, рађај Добрице!

Кад ти већ кише лице умише
Кад ти већ тице тугу убише
Кад ти све тајне раструбише
Рађај Љубинке, рађај Љубише
Рађај ратаре и калемаре
Што и смрт могу да разластаре
И да вечно младих лица прелете
Овоземаљски сунцокрете
Кроз које те сунашце снима
Сербиа, које има!

Ако си сунцу, ако месецу
Ако си свима по гумнима
Ако си бику, ако си зецу
Само кад ниси душманима
Купај се гола на студенцу
И врелим дојкама лампецима
Придајај своју троглаву децу
Сербиа, које има!

Прљушо, плахим кишама прана
Громом орана – недоорана
Долино, звездама орошена
Сабљом кошена – непокошена
Ратнице с гњилим ордењем рана
Сто пута клана, а недоклана
Најтежа клетво, полустечена
Жива печена – недопечена
Васкрсла и после столетних зима
Сербиа, које има! 

ДОБРИЦАЕРИЋ
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 Ми о драг Ко јић    

СРП СКИ ЈЕ ЗИК И ЋИ РИ ЛИ ЦА ДА НАС

,,Узетонамјесве,насвимлинијаманародногживота
порабоћенисмо,алинедамовамнашегјезика.

тојенашанадаиутјеха“
Пе тар Ко чић

Срп ски књи жев ни је зик и срп ска ћи ри ли ца од вај ка да су угро же ни, но ни ка
да као са да, по чет ком 21. ве ка, и ни ка да у ма тич ној др жа ви срп ског на ро да (ако 
Цр на Го ра као дру га срп ска др жа ва то ви ше ни је). Док су ра ни је срп ски је зик и 
ње го во ћи ри лич но пи смо про га ња ли, за бра њи ва ли или је зи ку на ме та ли дру ге 
на зи ве ис кљу чи во  у кра је ви ма где су Ср би жи ве ли под ту ђин ском вла шћу, да
нас је то на жа лост слу чај – у Ре пу бли ци Ср би ји. За и ста,  не ло гич но је да у Ср
би ји по сто је удру же ња за за шти ту ћи ри ли це упр кос на шој ро ђе ној тра ди ци ји и 
ја сном Устав ном уре ђе њу тог пи та ња. 

Дру штве на кри за нај бо ље се уо ча ва кроз ту кри зу ма тер њег је зи ка и по ку
ша је за ти ра ња срп ског пи сма. Оно што ве ко ви ма ни је успе ва ло на шим не при
ја те љи ма да нас, на жа лост, пре тва ра се у ру жну ре ал ност. Срп ски је зик је без ма
ло ин сти ту ци о нал но по ра жен, гу би на ци о нал ни ста тус и  го то во да га не ма на 
свим обра зов ним ни во и ма, јер у школ ском  си сте му све ден је са мо на уче ње у 
основ ној шко ли.

Алек сан дар Ми ла но вић да је упе ча тљи ву сли ку о ста њу срп ског је зи ка и ћи
ри ли це :  „Српскијезикугроженједанасиспољаиизнутра.Споља,српскијезик
угрожавају они који праве одњега, у политичким и универзитетским кабине
тима,новејезике;...фалсификујудијалекатскекарте;оникојиодричу,уисто
ријамакњижевности,припадностдубровачкекњижевностисрпскомкултурном
корпусу;оникојипрекрајају,уисторијамајезика,српскујезичкупрошлост.Спо
љашњинападисузанасмањипроблем,изпростогразлогаштонањихмањемо
жемодаутичемоиштоихнегенеришемосами.
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Изнутра,српскијезикугрожавајуоникојиуполитичкимкабинетимаонемо
гућавајувећибројчасоваматерњегјезикаушколама;оникојидозвољавајудоми
нацијуенглескогјезикаујавнојсфери(рекламе,називифирми),безобавезеплаћа
њадодатногпорезанатакавлуксуз;оникојитолеришујезичкинаказнехрват
скетитловенасрпскомјавномсервису;оникојисматрајудајеуСрбијиугрожена
латиница;оникојидопуштајупонижавајућистатуснашегјезикаушколамау
дијаспори,каоиуиностранимлекторатимаикатедрамагдесеизучава;онико
јимиследајећирилицасељачкописмоскојимнеможемоуЕвропу,јерјестранци
неразумејуикојиконсеквентнозакључујудаФранцузнеразуменаписано„по
сластичарница”, алиразуме„poslastičarnica”; оникоји југословенскинавијају за
српскохрватскијезикнаспрамхрватског(чаки„Партизанов”тренерВујошевић
недавноизјави:„Неговоримцрногорски,већсрпскохрватски”);оникојистварају
хибриднианглосрпскијезик,доминантаннималослучајноуправоутзв.култур
нимводичима,којисебесплатноделепотржнимцентрима;оникојинереагују
накатастрофаланначинизражавањауштампанимиелектронскиммедијима.“

Мно ги лек то ра ти срп ског је зи ка је два оп ста ју у ино стран ству или се га си 
по тре ба за њи хо вим рад ним ме сти ма услед ско ро пот пу ног од су ства по др шке 
Ре пу бли ке Ср би је (лек то ра ти дру гих је зи ка има ју по треб ну по др шку сво јих др
жа ва), за ту ште ту од го вор ни су, пре све га, ми ни стар ства про све те и спољ них 
по сло ва, јер под ра зу ме ва се да је зич ка по ли ти ка об у хва та и бри гу о ста ту су ма
тич ног је зи ка у дру гим зе мља ма.

Ако, на при мер, де ца у срп ској ди ја спо ри не ма ју до вољ но мо гућ но сти да по
ха ђа ју на ста ву срп ског је зи ка због про бле ма са про сто ром, на став ни ци ма, књи
га ма итд, он да су за то од го вор ни, пре све га, Ми ни стар ство спољ них по сло ва и 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.

Ако се, на при мер, у срп ским шко ла ма на ста ва ру ског је зи ка си сте мат ски 
по ти ску је у ко рист уче ња дру гих је зи ка (упр кос бо га тој тра ди ци ји кул тур не, 
по ли тич ке и сва ке дру ге са рад ње Ср би је са Ру си јом, и упр кос по себ ном по вла
шће ном ста ту су ко ји Ср би ја има на огром ном ру ском тр жи шту) он да је за тај 
аспе кат и ве ли ки про пуст од го вор но опет Ми ни стар ство про све те, бу ду ћи да 
је зич ка по ли ти ка об у хва та и по ли ти ку на ста ве стра них је зи ка.

Ако је у Стра те ги ји на уч но и стра жи вач ког ра да у Ре пу бли ци Ср би ји са мо не
ко ли ко ре до ва по све ће но про у ча ва њу срп ског је зи ка (СтРАтЕГИјА 2013), па и 
њих је на пи са ло не ко не струч но ли це, он да је то кру пан про пуст ми ни стар ства 
ко је је ту стра те ги ју усво ји ло, а иг но ри са ло мно ге ко ри сне пред ло ге ка ко да се 
на црт Стра те ги је у том де лу до пу ни. (Пре драг Пи пер: Стра те ги ја је зич ке по ли
ти ке.)

По чет ком два де сет пр вог ве ка спољ ни  фак тор на мет нуо је Ср би ји и уоп ште 
срп ском ет нич ком про сто ру зах тев да се „ре фор ми ше“ на свим по љи ма дру
штве ног жи во та: еко ном ском; по ли тич ком; про свет ном; и, што је нај о па сни је, 
ду хов нокул тур ном. Са вре ме ни тех но ло шки свет, уоб ли чен моћ ном ру ком ме
ди ја, по ста вио је но ве зах те ве за рад на шег при бли жа ва ња Евро пи и ње ним (но
во ство ре ним) на че ли ма, али са угра ђе ним дво стру ким стан дар ди ма ко ји за нас 
оба ве зно ва же. Ла жне фло ску ле о де мо крат ској ре фор ми ни су до при не ле да се 
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очу ва пун су ве ре ни тет срп ске др жа ве, на про тив,  отаџ би на је по ста ла ла ко ра
њи ва. Уме сто пу та ду хов не об но ве  на нас се об ру ша ва си стем ко ји ра за ра на ци
о нал ние вред но сти. Та „чу де сна“  реч реформа опет је по ста ла ма ска за пре ва ру, 
ти ме и си но ним за на ме та ње на о па ких, штет них дру штве них то бо же вред но сти. 
И да нас се сва ки про тив ник та квих ре фор ми ау то мат ски пред ста вља не ра зум
ним, ре тро град ним, оним ко ји за у ста вља на пре дак и раз вој дру штва, по ста је од
мах ан ти е вро пља нин, не до ра стао то бо же са вре ме ним ци ви ла зиј ским то ко ви ма, 
па чак се оп ту жи је да се за рад лич них ам би ци ја од ро дио од сво га на ро да.  Та ко 
са вре ме на де мо крат ска ре фор ма у Ср би ји по свим сво јим ви дљи вим еле мен ти
ма ни је ни шта дру го до пу ки на ста вак свих пред ход них со ци ја ли стич ких, ко му
ни стич ких, ју го сло вен ских, про све ти тељ скора ци о на ли стич ких (без бо жних), 
па до оне ко ја је пра по че так и мај ка свих дру штве них ре фор ми   Ву ко ве је зич ке 
ре фор ме.

Искључивавластреволуционарнихначелаубијапрошлост,убијанесамооно
пропадљиво уњој, већ и оно вечно вредно. Револуционарни дух предајељудски
животубитачнојвластивремена,асвепрошлобацаубезданбудућностикоји
свегута...Револуционарниодноспремапрошлостијесуштасупротнострели
гијиваскрсења.РеволуционарнидухјенеспојивсХристовомрелигијом,јеронне
желиваскрсењевећсмртсвегаштојеминуло,јерјеискључивоокренутбудућим
нараштајимаинепомишљанаумрлепретке,нежелидасачувавезусањиховим
заветима.Религијареволуције јерелигија смртиуправо стога јер јеискључиво
уроњенаусавремениибудућиземаљскиживот. (Ни ко лај Бер ђа јев)

Да би се срп ски је зич ки про блем раз у мео и ство ри ле прет по став ке за  ре ша
ва ње нео п ход но је кре ну ти од на стан ка но во је зи ка, што зна чи од ство ре ног дру
штве ног ми та о Ву ку Ка ра џи ћу, твор цу осно ве мо дер ни зо ва ног срп ског књи
жев ног је зи ка у пр вој по ло ви ни 19. ве ка. Об ли ко ва њу и ши ре њу ми та о Ву ку и 
ње го вој лин гви стич кој ре во лу ци ји по го до ва ла је по тре ба да се мно ги  чи ни о ци  
дру штве не сре ди не до ка жу и по твр де не са мо у „Ра ту за срп ски је зик и пра
во пис“ већ и све у куп ном дру штве ном, по ли тич ком и кул тур ном ра ту за но ве 
вред но сти у срп ском дру штву, а нар авно против тра ди ци о нал них. Сви ко ји ма је 
би ла по треб на „ре во лу ци ја“  до би ли су је у Ву ко вој,  а ка сни ју над град њу пра
ви ли су ко му ни сти, евро пеј ци, де мо кра те, со ци ја ли сти Ју го сло ве ни, мон ди ја ли
сти ... Та ко ства ран, и по сле ру ко во ђен, култ Ву ка и ње го ве успе шне ре во лу ци је 
оста вио је ду бок траг у све сти обич ног чо ве ка као по бе да та ко зва не се љач ке 
(чак го ве дар ске) над гра ђан ском Ср би јом, на род не  над ви со ко сти ли зи ва ном 
по е зи јом, је зи ка го ве да ра над цер кве носло вен ским за ста ре лим и пре ва зи ђе
ним је зи ком и у крај њој ли ни ји по бе ди (увек то бо же) мо дер ног за па да над (увек 
то бо же) за о ста лим ис то ком. Ви ше од 150 го ди на угра ђу је се ци гла по ци гла у 
бе дем те но ве „срп ске“ кул ту ре, од но сно у све при сут ни мит о Ву ку.

Ство ре на је ле ген да о по бе ди у ве ли ком ра ту за срп ски је зик и пра во пис над 
но си о ци ма пре ва зи ђе не „сед мо гла ве ажда је чи нов нич когра ждан ске ми сли“ 
оли че не у Јо ва ну Ха џи ћу, осни ва чу Ма ти це срп ске и Ми ло ва ну Ви да ко ви ћу, јед
ном од нај ве ћих књи жев ни ка тог вре ме на. Те мељ ства ра ња сте ре о ти па о Вели
комВуку, не по гре ши вом знал цу ку да и ка ко усме ри ти срп ски књи жев ни је зик 
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да ли су и Љу ба Сто ја но вић, Алек сан дар Бе лић и Ми о драг По по вић. Сво ју апо
те о зу Ву ко вом де лу све ли су на бес пред мет но уз ди за ње Ву ка хе ро ја про тив ко
га су би ли „ор га ни зо ва ни и сло жни Ву ко ви про тив ни ци“ (Љу ба Сто ја но вић) и 
„про тив ко га је би ло це ло књи жев но по ко ле ње због то га што се Ву ко вом ре фор
мом кр ње њи хо ва пра ва“ (А. Бе лић). Исти Бе лић, оли че ње хи по кри зи је ко ја је 
за хва ти ла срп ско гра ђан ско дру штво то ком про шлог ве ка,  као пред сед ник Срп
ске кра љев ске ака де ми је 1945. зах те вао је да се укло ни из на зи ва реч Кра љев
ска ка ко би остао на функ ци ји. Не ка да ан ти ко му ни ста, по по тре би ко му ни ста,  
сво ју струч ност и зна ње под ре дио је по тре ба ма но вих го спо да ра за бо ра вља ју ћи 
вред но сти за ко је се за ла гао и не ма ре ћи за суд би ну сво га на ро да.

Да се на тра гу беч ког до бро пла ће ног цен зо ра и слу жбе ни ка Бар то ло ме ја 
(ши ре по зна тог као Јер неј) Ко пи та ра сви ко ји не пи шу та ко зва ним на род ним 
је зи ком има ју на звати мрач ња ци ма  не тре ба сум ња ти. Та ко ство рен стереoтип 
о раз ви ја њу фрон та про тив Ву кахе ро ја не ми нов но про из во ди ње гов ан ти под: 
на зад не, пре ва зи ђе не опо нен те.  Они су упр кос ве о ма раз ли чи тим ста во ви ма, 
ку да усме ри ти срп ски књи жев ноје зич ки брод, свр ста ни  од ре да на исту стра ну 
фрон та по бе ђе ну 1847. а до ту че ну до 1867. уво ђе њем   Ву ко вог је зи ка у про све ту 
Књажевинe  Ср би је.  Ма три ца усво је на у 19. ве ку де лу је и да нас, ус пут про ла зе
ћи кроз раз не ви до ве пар тиј скоиде о ло шке бор бе за власт и пре власт. 

Са вре ме ни срп ски лин гви сти (Ма ро је вић, Ми ло са вље вић, Ко ва че вић) пот
пу но сле пље ни уз ту ма три цу ни ка да не отва ра ју кри тич ку ана ли зу про бле ма 
и не тр пе дру га чи је ми шље ње, по го то ву ако до ла зи од ком пе тент них лич но сти 
слич ног ака дем ског зва ња или пак од успе шних књи жев ни ка, ре ци мо:  Др  Дра
го љу ба Пе тро ви ћа, истин ског знал ца и бор ца за срп ски је зик и ћи ри ли цу; као 
и књи жев ни ка Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, ина че из ло же ног же сто ком про го ну  
Ти то ве  вла сти.  Про фе сор  Ма ро је вић  Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа на зи ва чак 
ло кал ним пи сцем, а ње го ве кри ти ке срп ске је зич ке на у ке и пред ло ге бе срам но 
сма тра „ди ле тант ским и при пре мље ним у ку хи њи оних си ла ко је су у 20. ви је ку 
ор га ни зо ва ли се ри ју ге но ци да над срп ским на ро дом“.

Дра го љуб  Пе тро вић је исто вре ме но де фи ни сан као пен зи о ни са ни уни вер
зи тет ски про фе сор и идеј ни устро ји тељ удру же ња за „то бо жњу за шти ту ћи ри
ли це  са ствар ним за дат ком да све об ја вље но ла ти ни цом пре мје сти у хр ват ску 
књи жев ност и из да ва штво.“ 

Те жња срп ских лин гви ста да се до мог ну вра та ака де ми је, спу та ва њи хо во 
кри тич ко ми шље ње и де ло ва ње. За то Дра го слав Ми ха и ло вић у њи хо вој кри ти
ци ја сно пре по зна је по да ни штво и хи по кри зи ју: „Досадајеизашло19свезака
речникаСАНУ,алитонијеречниксрпскеакадемије,већсрпскохрватскогјезика.
ОнекојираденаречникуСАНУ,ћеубудућехвалитисамооникојисуизмишља
лихрватски,бошњачкиицрногорскијезик.ИкакавјеторечникСАНУ?Значи
литодамиакадемициговоримопосебнимјезиком?КобајагиуимесвихСрба,
СрпскаакадемијапрепоручујеСрбијидаживиизвансебе,противсебеибезсебе“.

А упра во срп ске ин сти ту ци је пот пи су ју и до го ва ра ју иза ле ђа свог на ро да 
раз не на год бе по прин ци пи ма већ ви ђе ног и чу ве ног  беч ког, па но во сад ског  
је зич ког до го во ра. Та ко На род на би бли о те ка Ср би је (ди рек тор Угри чић) и Ин
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сти тут за стан дар ди за ци ју Ср би је пот пи су ју са пред став ни ци ма ре ци проч них 
уста но ва  Ре пу бли ке Хр ват ске 2008. го ди не до го вор о је зич ком стан дар ду при
хва та ју ћи  зва нич но хр ват ски  је зик, а на на чин да се сва де ла пи са на ћи ри ли цом 
свр ста ва ју у срп ски је зик, а ла ти ни цом у хр ват ски. Жа ло сна суд би на срп ског 
је зи ка  под  ју го сло вен ском је зич ком ма три цом на ста вља се и кроз Одбор за
стандардизацију српског језика ко ји при зна је бо сан ски је зик, На род на би бли
о те ка при хва та на ве де ну на о па ку стан дар ди за ци ју, СА НУ на ста вља да штам па 
срп ско хр ват ски реч ник, док Ма ти ца срп ска штам па пра во пис и уво ди ла ти ни цу 
као стан дард но пи смо срп ског је зи ка. Управ ник На род не би бли о те ке Угри чић,  
оста ће за пам ћен по зах те ву ли сту „По ли ти ка“ (ко ји се од свог осни ва ња 1904. 
го ди не штам па ћи ри ли цом) да ње го ве ау тор ске тек сто ве мо гу ис кљу чи во об ја
вљи ва ти ла ти ни цом, што је „По ли ти ка“ и усво ји ла.

Ми лош Ко ва че вић не ди же глас у од бра ну Пе тра Ко чи ћа  и ње го вог стра да
ња за срп ски је зик ка да се по на вља  уво ђе ње  Ка ла је вог „зе маљ ског“ или „бо
сан ског“ је зи ка.  То ни је ни чуд но ка да се от кри је чи ње ни ца да је Ко ва че вић 
до бит ник пре сти жне аме рич ке на гра де „нај е вро пља нин“ 2001 го ди не. Шта би 
Ко чић ре као за по сто ја ње и ин сти ту ци о нал но при хва та ње „бо сан ског је зи ка“ у 
„сло бод ној“  са вре ме ној Ср би ји? 

И док је Пе тар Ко чић жи вот по све тио бор би за пра ва свог на ро да где је пи та
ње срп ског је зи ка ста вљао на пр во ме сто, Ко ва че вић, иде о лог ла жне ср би сти ке, 
на је зич кој три би ни УКС на во ди да му је дру штве ни узор Ро до љуб Чо ла ко вић, 
ис так ну ти члан КПЈ. Чо ла ко вић као  ми ни стар у вла ди ФНРЈ  1950. го ди не, у 
су сре ту са аме рич ким ам ба са до ром Џор џом Але ном из но си тај ни план за ели
ми на ци ју ћи ри ли це као по твр ду за раз лаз са Ста љи ном: „Миобезбеђујемодасва
децаујугославијинаучелатиницу,итоћепостепено,надужестазе,самоодсебе
довестидотога(затирањаћирилице)“(Ва си ли је Клеф та кис: „За ти ра ње ћи ри
ли це план или слу чај“). Са тим ци љем убр зо је и пот пи сан Но во сад ски књи жев
ни до го вор,  ка да је срп ски је зик по стао срп ско хр ват ски и ко јим се уво ди  ла жна 
рав но прав ност пи са ма.

Ма ти ца срп ска по пр ви пут у исто ри ји срп ског на ро да у свом Пра во пи су 
сма тра да „си гур но вла да ње ла ти ни цом (званичнописмоРепубликеХрватске) и 
у пи са њу срп ским је зи ком по ста не на ша сва ко днев на по тре ба због са вре ме не  
по тре бе кул ту ре и на у ке и ко му ни ка ци је – с до ми на ци јом ла ти нич ких кул ту ра.“ 
Сле де ћи ло ги ку пи са ца срп ског пра во пи са а због све ве ће рас пр о стра ње но сти 
ен гле ског је зи ка мо же се оче ки ва ти да сле де ћи пра во пис срп ског је зи ка бу де 
у ства ри уџ бе ник ен гле ског је зи ка ка ко би се срп ски на ра шта ји бр же и лак ше 
об у ча ва ли и при ла го ђа ва ли гло бал ном је зи ку ко му ни ка ци је.  По што у Ср би
ји о срп ском је зи ку и ћи ри ли ци сви дру ги во де ви ше бри ге од до бро пла ће них 
лин гви ста и ка ко би их од истих за шти ти ли на род  је на ре фе рен ду му усво јио   
устав ко ји де фи ни ше пи та ње је зи ка и пи сма.

При ме на Уста ва у сва кој зе мљи је оба ве зна и на чел но утвр ђе на у том нај
ви шем прав ном ак ту. Са дру ге стра не при ме на уста ва у прав ној прак си ме ра 
је де мо кра ти је у од ре ђе ној зе мљи и ме ра ква ли те та и ста бил но сти прав ног по
рет ка те зе мље. Под руч је при ме не не ке устав не од ред бе од ре ђе но је са мом том 
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устав ном од ред бом, оста лим од ред ба ма уста ва, за кон ском ре гу ла ти вом, устав
ноправ ном прак сом од ре ђе не зе мље и упо ред ним пра вом.

Та ко ђе,  пи та ње је зи ка и пи сма од нај ве ће су ва жно сти за су ве ре ни тет и ин
те гри тет јед не зе мље.

Ови оп шти прин ци пи Устав ног пра ва ва же и за при ме ну чла на 10.став 1. 
Уста ва Ср би је о слу жбе ној упо тре би срп ског је зи ка и ћи ри лич ког пи сма. 

При ме на чла на 10. став 1. Уста ва Ср би је зна чи да срп ски је зик и ћи ри лич
ко пи смо мо ра ју у свом ра ду да ко ри сте сви др жав ни ор га ни, ор га ни ау то ном
них по кра ји на, гра до ва, оп шти на; уста но ве, јав на пред у зе ћа, јав не слу жбе, дру ге 
ор га ни за ци је ка да оба вља ју де лат но сти од јав ног и оп штег ин те ре са; уста но ве 
школ ског обра зо ва ња и дру ге обра зов не ин сту ту ци је, штам па на и јав на гла си ла 
ко ја су у ве ћин ском вла сни штву др жа ве, као и све на уч не и кул тур не ин сти ту
ци је...

Под упо тре бом пи сма слу жбе ног је зи ка по ра зу ме ва се упо тре ба пи сма у 
штам па ним, ку ца ним до ку мен ти ма (на па пи ру), елек трон ским до ку мен ти ма, 
као и упо тре ба пи сма у сај бер про сто ру. Под руч је при ме не слу жбе ног је зи ка и 
пи сма се у упо ред ном пра ву и код нас де таљ но ре гу ли ше за ко ном.

По треб но је на гла си ти да се ов де не го во ри о упо тре би је зи ка и пи сма на ци
о нал них ма њи на. Њи хо ва пра ва ко ја им да је ва же ћи за кон о упо тре би је зи ка и 
пи сма су из над по сто је ћих у зе мља ма Европ ске уни је ( код нас је праг 15%  у ЕУ 
20% осим у Хр ват ској 33%).  Не ма раз ло га  да се ме ња ју та ква пра ви ла и обич но 
је под ме та ње да су бор ци за ћи ри ли цу они ко ји тра же „за бра не“ је зи ка на ци о
нал них ма њи на.

Срп ска је зич ка ели та се по ка за ла не до стој ном свог на ро да и ње го ве нај ве ће 
те ко ви не срп ског је зи ка иа ко је има ла пу но и вре ме на и  мо гућ но сти да ис пра ви 
све не до у ми це и про ма ша је у про те кла два ве ка. Су прот но по тре би да слу жи 
свом на ро ду лин гви сти су му под ва љи ва ли и исто вре ме но по ста ли уте ме љи ва
чи но вих и по срп ски на род штет них иде о ло ги ја. Пр ва фа за сми шље ног, пла ни
ра ног, ор га ни зо ва ног и кон тро ли са ног ис ко ре њи ва ња ћи ри ли це је би ла под ва ла 
Но во сад ског до го во ра о „рав но прав но сти пи са ма и бо гат ству дво а збуч ја“, ко ја 
је ва жи ла са мо за Ср бе не и за Хр ва те. Дру га фа за је под ва ла о по сто ја њу „срп
ске  ла ти ни це“.

То ком пр ве че ти ри де це ни је XX ве ка нај ве ћи део срп ске  кул тур не  ели те  чи
нио  је све да срп ску иде ју пре о бра зи у ју го сло вен ску и да Ср би сво ју на ци о нал
ну и др жав ну суд би ну не тра же ви ше у Ср би ји не го у Ју го сла ви ји. Та про ме на 
кул тур ног обра сца има ла је зна чај ног уде ла у про це су од у ста ја ња од ве ков ног 
др жав ног и кул тур ног на сле ђа. За не ма ре на свест о др жав ном кон ти ну и те ту и 
ду хов ном на сле ђу, за по ста вља ње мо рал не и кул тур не вред но сти на ста ле и уоб
ли че не у ду бо кој тра ди ци о нал ној све сти,  ума њи ле су на ци о нал ни осе ћај у срп
ском на ро ду и пре дру гог свет ског ра та. По сле ра та тај про цес још из ра зи ти је 
те че кроз иде о ло ги ју ко ја на ци о нал но за ме њу је кла сним, а срп ско ли це ју го сло
вен ским на лич јем. Том рас та ка њу на ци о нал ног би ћа и зва нич на кул тур на по ли
ти ка да је ве ли ки до при нос. ( Пе тар Пи ја но вић).

МИОДРАГКОјИЋ



СРПСКИ ЈЕЗИК И ЋИРИЛИЦА ДАНАС 

179

Та квом раз во ју ау то ко ло ни јал ног ду ха, при сут ног у ве ли кој ме ри и да нас, 
по го до ва ле су и лин гви стич ка стре мље ња срп ских ре фор ма то ра, при ла го ђе на 
про све ти тељ ству и ро ман ти зму 19. ве ка. До бро вољ но од ри ца ње од сво јих вред
но сти и зду шно при хва та ње не чег што ни је из вор но и ве ро до стој но не мо же 
да бу де при род но би ћу на шег на ро да, ни ти би ло ком по је дин цу ко ји му при па
да.  Оче ки ва ња иде о ло га ју го сло вен ства да ће но ва за јед ни ца би ти за сно ва на на 
чвр стим те ме љи ма и вред но сти ма ни су се оства ри ла. Срп ска ели та је од у ста ја ла 
од тра ди ци је, би ла по опре де ље њу ан гло фил ска и фран ко фил ска и ло гич но да је 
за го ва ра ла европ ски кул тур ни мо дел. (Пе тар Пи ја но вић).

Оно што ни је мо гла беч ка ца ре ви на др жав ним де кре ти ма оства ри ли су срп
ски ре фор ма то ри Вук и Да ни чић ка да су 1850. са мо зва но,  а у име срп ског је
зи ка и на ро да скло пи ли и пот пи са ли беч ки књи жев ни до го вор о је дин стве ном 
срп ско хр ват ском је зи ку и пра во пи су. При бли жа ва њем За гре бу са јед не стра не  
пре да ли су срп ски (што кав ски) је зик по сте пе но Хр ва ти ма, а са дру ге је зич ком 
ба ри је ром по сте пе но уда ља ва ли сво ју бра ћу из Ста ре Ср би је, Ма ке до ни је, Ко со
ва. Та ко ђе је уда ља ва ње од ру ског и сло вен ског је зи ка би ва ло све ја че. Вр ху нац 
по ни жа ва ња свог на ро да је до стиг нут Ту цо ви ће вом фа сци на ци јом не ка квом 
„ве ли ко срп ском бур жо зи јом“ и ње го вим схва та њем да од вај ка да срп ске кра је ве 
тре ба сма тра ал бан ским, а оста ти слеп и глув за стра да ње срп ске ра је. 

Ко ли ко остра шће ност но вих усво је них ра ци о на ли стич ких и пре све га ате и
стич них иде о ло ги ја мо же до не ти ште те и жр та ва ви ди се из стра да ња Па три
јар ха Ви кен ти ја 1958. го ди не. Не же ле ћи да при хва ти ко му ни стич ко са ка ће ње 
срп ског ду хов ног тки ва,  од би ја  пред ло же не кан ди да те за ме ста епи ско па тзв. 
но ве ма ке дон ске пра во слав не цр кве. Др же ћи се ка но на не при хва та да из бор 
епи ско па об у хва ти  „све ште ни ке и на став ни ке  ко ји су же ње ни и има ју  од ра
слу де цу“  и та ко чу ва це ло ви тост СПЦ.  Са мо ше сна ест да на на кон из ре че ног 
ста ва на за се да њу Све тог Си но да на ко јем је од био да при хва ти од ко му ни ста 
на мет нут рас кол у СПЦ и фор ми ра ње но ве ма ке дон ске цр кве,  би ва при мљен у 
бол ни цу и под сум њи вим окол но сти ма окон ча ва свој ово зе маљ ски жи вот. Ње
го во стра да ње је ре дак при мер по бу не про тив на мет ну тих ре ше ња ла жних „др
жав них“ иде о ло ги ја и исто вре ме но су прот ност све оп штој хи по кри зи ји ко ја је  
за хва ти ла срп ску кул тур ну и на ци о нал ну ели ту то га вре ме на.

Не схва та ју ћи (од но сно упр кос то ме) да се срп ски на род од ре ђу је пр во на 
осно ву сво је пра во слав не ве ре,  а тек он да по је зи ку, срп ски на ци о нал ни ре фор
ма то ри  су про мо ви са ли  „на род ни“ је зик као осно ву на ци о нал ног иден ти те та 
и раз ви ја ли ра ци о на ли стич ку, су штин ски ате и стич ку те о ри ју о Ср би ма сва три 
вје ро за ко на. Упра во су та ква на че ла уз при хва та ње ла тин ског пи сма ство ри ле 
ле вак  ко ји је ри мо ка то ли ке усме рио и од вео у Хр ва те а му сли ма не у Бо шња ке. 
Срп ско на ци о нал но пи та ње је са вер ског пре ба че но на је зич ки те рен, ре ли ги о
зна иде о ло ги ја на се кун дар ни ко ло сек а пи смо по јед но ста вље но и при ла го ђе но 
са вре ме ним зах те ви ма. Ста вља ју ћи ре ли ги ју на спо ред но ме сто, отва ра ју се вра
та за ма сов ни пре ла зак у ри мо ка то ли чан ство и ка сни је у хр ват ску на ци ју. Ко
ли ка је за блу да и не бри га  срп ских лин гви ста за оп ста нак Ср ба у  Ду бров ни ку, 
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због ко јих нам је на вод но нео п ход на ла ти ни ца  по ка зу је   ре зул тат. По по след
њем по пи су 2011. го ди не као  Ср би  у Ду бров ни ку  се из ја сни ло 1340 ста нов ни ка 
(2,78 %) док је пре 120 го ди на, на по пи су 1890.  го ди не  њих  9713 (86,9 %)  го
во ри ло срп ским је зи ком. Нео спор но је да је при хва та ње хр ват ске ла ти ни це као 
„срп ског“ пи сма по го до ва ло пре ком по но ва њу ет нич ке струк ту ре у Ду бров ни ку.

Исто вре ме но су се  по сте пе но из ба ци ва ле и за ме њи ва ле ста ре ре чи из ста ро
срп ског и цр кве но сло вен ског је зи ка и ра за ра на  ње го ва струк ту ра и сло же ност. 
Ко ли ко је ре фор ма до при не ла ра ту пој мо ва ко ји се не пре ста но раз бук та ва про
тив срп ског на ро да нај бо ље све до чи при мер за ме не тер ми на цер ква и уво ђе њем  
но вог тер ми на цр ква (ко ји  па де жном про ме ном зву чи по грд но: цр ка ва). 

Пре ки ну та је ду га и чу де сна нит раз во ја срп ског је зи ка, од све то род них Не
ма њи ћа, Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа укљу
чу ју ћи и Ње го ша. Ду га тра ди ци ја сла ве носрп ске шко ле и њен ин те рес за ду хов
не те ме, ми са о не и емо тив не пе снич ке ни јан се, спо соб не да ствара ју и умно жа
вају ап страк ци ју пре ки ну та је на глим и гру бим за о кре том. Сви до ме ти оства ре
ни на ста ром је зи ку су  по ста ли те шко ра зу мљи ви и уда ље ни „без ути ца ја ко ји 
за слу жу је иа ко је  то је зик ми сли “ (Ме ша Се ли мо вић). Ко ли ко је Ву ков реч ник 
био ис пра зан ви ди се по то ме што пр ва реч у Гор ском ви јен цу – посвета– не 
по сто ји у Ву ко вом Рјеч ни ку као ни мно ге дру ге: прах, ви јек, гор ди ти се, жр тва, 
ужас, сва ко лик, стра ва зем на, бич тир ја нах, тра ги че ски ко нац, вар вар ске лан це, 
стал не гру ди... Тај Ње го шев је зик ни по сти лу ни је Ву ков већ је то из вор ни на
род ни је зик осло њен на срп ску тра ди ци ју ко ја пре по зна је ду хов ност и ми са о ни 
осе ћај као бит по сто ја ња на шег чо ве ка у исто ри ји. „КодЊегошаћемосесрести
саобогаћеним,измењеним,стилизованим,навишимисаониниводигнутимна
роднимјезиком,оспособљенимзамедитацију,засадржајнисимбол,зауниверзал
нисмисао.“(Се ли мо вић). Упр кос  ра зли ци ко ја је при сут на у је зи ку и схва та њу 
Ње го ша, об ја вљи ва ње Гор ског ви јен ца за јед но са Да ни чи ће вим „Ра том за срп
ски је зик и пра во пис“ се ла жно при пи су је го ди ни по бе де ре фор ме. 

Ка сни је ће се до ка зи ва ти   ка ко  се у ду ху чо ве ка из на ро да из јед на чио је зик 
обич ног на ро да, не про све ће ног и нео бра зо ва ног са је зи ком ви шег ста ле жа. За то 
је у ко му ни зму мит о Ву ку до сти гао вр ху нац. А сви ко ји су му би ли про тив ни ци 
мо ра ли су би ти по бе ђе ни као ре ак ци ја на пред ном, европ ском Ву ку. На ста вље на 
је ухо да на ше ма да по ли ти ка уоб ли ча ва кул ту ру уме сто да кул тур на стре мље ња 
де фи ни шу по ли тич ке при ли ке. Та ко се и да нас на ста вља цр нобе ла рас по де ла о 
је ди но при хва тљи вом ста но ви шту (то смо ми) и они дру ги ко ји су без вред ни и 
штет ни.

Ву ков је зик и ре фор ми са на ћи ри ли ца, да ли су огро ман до при нос уво ђе њу 
за пад но е вроп ских мо дер них схва та ња и мо де ла раз во ја дру штва.  Све то сав ска 
ду хов ност као ви ше ве ков но уз ви ше но и пра вил но по и ма ње све та почиње да 
уз ми че и по вла чи се у ма на сти р ске ду би не, и би ва до ступ но са мо они ма ко ји 
тра га ју за истин ским сми слом људ ског жи вље ња.  Пе чат уда рен у „Ра ту за срп
ски је зик и пра во пис“ и да нас узи ма је зи ви да нак. Ве зи ва ње за пу ки мо дер ни зам 
ства ра ге не ра ци је мла дих Ср ба ко ји не кри тич ки при хва та ју за пад не ма те ри ја
ли стич ке вред но сти и у кул ту ри и у про фе си о нал ном жи во ту. Јед ном усво је но 
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пра ви ло да се тра ди ци ја мо же ре фор ми са ти или вр ло бр зо и од ба ци ти ка ко би 
се при ла го ди ли са вре ме ним на род ним иза зо ви ма – да је гор ке пло до ве.  Од ла зак 
мла дих на За пад (и Вук је млад сти гао у Беч) по ста је на жа лост нор мал на и ра
ци о нал на по тре ба у све ту где све те че и (о)ла ко се ме ња, а по тро шач ки мо дел, 
иде ал, би ва оштри цом упе рен ка „пре ва зи ђе ној“ Све то сав ској осно ви.  Та ко је 
уда рен те мељ све при сут ној на у ци („чо век је ме ра свих ства ри“) као ме ри за од
ба ци ва ње ве ре и ло шем пу ту не пре кид не мо дер ни за ци је и „на пред ка“.

Истина је до ду ше да је Вук дао до при нос ства ра њу и ши ре њу ро ман ти чар
ског ду ха у срп ском на ро ду, бу ђе њу све сти и пот ре би за по ста вља њем од ре ђе
них иден ти тет ских стан дар да као ала та за де ло ва ње. Је зик и еп ска на род на по
е зи ја си гур но је су та кви на род ни ала ти. Све ти слав Па пић (обра зла же по тре бу 
за уво ђе њем но вих је зич ких стан дар да) ка же да по Ми ла ну Бу ди ми ру: „Вукније
ништа реформисао него се побунио због језичке ненародности и да се заправо
радиоВуковојбунипротивјезикапревазиђенихграђанскихписацаидатасин
тагма„језичкареформа“јенајвероватнијесрпскохрватскаилипанславенска
идеолошкаполитичкамантра.“

На род на по е зи ја, гу сле и еп ска тра ди ци ја су од и гра ле пре суд ну уло гу у ства
ра њу је дин стве не на ци о нал не све сти то ком 19. ве ка и фор ми ра ње ро ман ти зма у 
пе сни штву та ко по треб ног за ства ра ње је дин стве ног кул тур ног про сто ра ко ји, 
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до ду ше и на жа лост, због ра зних лу та ња ни ка да ни је до био по твр ду у је дин стве
ној и истин ској срп ској др жа ви. Да ли је то ме до при не ло (то су сло же не по сле
ди це у дру штве ној све сти) уз про ма ша је у др жав ној по ли ти ци и ко лек тив но 
пам ће ње, али ис кљу чи во про ис те кло из не у пит ног при хва та ња кул тур ног кон
цеп та оли че ног у ми то ло ги зо ва ним пред ста ва ма Ву ка и срп ског се ља штва ка
квог нам је он пру жио на увид, оста је да се про у чи. Са дру ге стра не схва та ња да 
кон цепт срп ске на род ноусме не кул ту ре из гра ђен у 19. ве ку  са др жан из „бу не, 
Ву ка и на род не пе сме“ до во ди до са ка ће ња и мар ги на ли за ци је срп ске гра ђан ске 
кул ту ре 18. и 19. ве ка, а да и не по ми ње мо не про це њи ву вред ност ду хов ног и 
кул тур ног на сле ђа срп ског сред њег ве ка ко је је си сте мат ски гу ше но.  

Ако је Ср би ма и би ла по треб на ре фор ма је зи ка, по ста вља ју се два пи та ња: да 
ли је тре ба ло да бу де та ко бур на и  бес ком про ми сна; и за што  Хр ва ти ма пре у
зи ма ње пот пу но но вог је зи ка и од ба ци ва ње ста рог кај кав ског ни је де фи ни са но 
као ре фор ма?  Ско ро да ће ре зул тат  срп ских је зич ких за блу да би ти да су: Хр
ва ти од у век има ли свој је зик и да им ни ка кве ре фор ме ни су ни тре ба ле, а да 
су Ср би пре у зи ма ју ћи  њи хов је зик  мо ра ли да во де  рат за од ба ци ва ње ста рог 
цр кве носерб ског је зи ка ка ко би по ра зи ли ње го ве при ста ли це.  И  Све ти слав 
Ви на вер оштро оп ту жу је Ву ка да је пре ки нуо срп ски је зич ки кон ти ну и тет.  

Илир ски и ка сни је ју го сло вен ски  по крет  до ве ли су до гу бље ња ни ти ко ја је 
по ве зи ва ла про шлост и све у куп но кул тур но и дру штве но на сле ђе и са да шњост 
оли че ну у фе но ме ну ства ра ња но вих сим бо ла. На род не  сна ге не спрем не за пре
у зи ма ње но во ком по но ва них дру штве них ми то ва и кул тур них ма три ца стра них 
срп ском би ћу би ле су про гла ше не пре ва зи ђе ним и штет ним за раз вој за јед ни це. 
Ма ни пу ла ци је дру штве них и по ли тич ких ели та (бо ље „ели та“) то су не пре кид
но по на вља ле.   

По ли тич ка упо тре ба кон цеп та „на род не кул ту ре и је зи ка про све ти те ља Ву
ка“  као је ди но вред ног и ау те тич ног на ци о нал ног сим бо ла у ци љу оод ба ци ва ња 
„ла жне гра ђан ске ин те ли ген ци је“ сво ди ла се на нај ра ди кал ни је мо гу ће на чи не. 
Са дру ге стра не за ла га ње за по сте пе но и све о бу хват но  би ра ње мо де ла ко ји би у 
до та да шње кул тур но на сле ђе па жљи во уно си о но ве еле мен те је зи ка као и уво
ђе ње дру гих са вре ме них  дру штве них вред но сти: на уч них, кул тур них, књи жев
них, оби чај них   пред ста вља ло је коч ни цу за на гло уво ђе ње на род ног кон цеп та 
де фи ни са ног на го вор ном је зи ку ве ћи не на ро да. Ка сни је ће и гра ђан ски кул тур
ни кон цепт би ти укљу чен у је дин стве ни кул тур ни мо дел али ће он под ра зу ме ва
ти од ба ци ва ње тра ди ци је гра ђан ског дру штва и ства ра ње ми то ло шке пред ста ве 
о по бед ни ку Ву ку.  Он по ста је  по ли тич ки  сим бол по бе де  тра ди ци о нал них 
вред но сти ко ме ће  стал на по ли тич ка зло у по тре ба ње го ве по бе де на кра ју пред
ста вља ти про блем. Ра зло жно ра су ђи ва ње  и кри тич ко раз ми шља ње ће по сте пе
но пре ста ти да бу ду фак тор дру штве не ко рек ци је и као по жељ но ће се стал но 
зах те ва ти бес ком про ми сно са ти ра ње не ис то ми шље ни ка. 

Мо дел цр нобе лог по на ша ња и на ме та ња си сте ма  „са на ма или  про тив нас“, 
по ста ће ка мен око вра та ге не ра ци ја ма вас пи та ва ним на сте ре о ти пи ма фор ми
ра ним упра во на је зич кој ре фор ми. По јед но ста вље но ра су ђи ва ње и по тре ба да 
се што пре по бе ди и пре су ди гу бит ни ку де це ни ја ма се по твр ђи ва ло као не при
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ко сно ве на  ма три ца за ре ша ва ње свих дру штве них не спо ра зу ма. Те шке и ве ли
ке су  по сле ди це тих усво је них сте ре о ти па, јер све што се у њих ни је укла па ло 
тре ба ло је уни шти ти или бар спре чи ти.

Ми ро слав Јо ва но вић, исто ри чар,  за кљу чу је да „уоп шта ва ња и по јед но ста
вљи ва ња“ ко ја осно ви цу са вре ме не срп ске кул ту ре сво де на кон цепт усме не на
род не кул ту ре  ре ме те нор ма лан раз вој дру штве не све сти. Та ква уоп шта ва ња 
кон фрон ти ра ју на род ни  са гра ђан ским кул тур ним кон цеп том раз би ја ју ћи свест 
о је дин стве ном и кон ти ну и ра ном кул тур ном на сле ђу срп ског на ро да. Осим то га 
ин си сти ра њем на вред но сти ма ру рал не кул ту ре са стал ном кон фрон та ци јом 
са гра ђан ском кул ту ром, ко ја је по го до ва ла ре то ри ци по ли тич ког по пу ли зма 
су жа ва ло је и оси ро ма ши ва ло осно ве са вре ме ног са мо са зна ња и у из ве сном 
сми слу са др жа ва ло чак и за мет ке ан ти ин те лек ту а ли зма. Сво ђе ње кул тур ног на
сле ђа на уста нак, Ву ка и на род ну пе сму бит но је од ре ди ло (и још од ре ђу је) ко
лек тив но пам ће ње срп ског на ро да.“ 

При хва та ју ћи  на че ло про све ти тељ ства, да су  је зик и оби ча ји осно ва на ци
о нал ног иден ти те та,  До си теј и Вук су на ци ју де фи ни са ли пре све га као је зич ку 
за јед ни цу и сход но том прин ци пу за књи жев ни је зик узи ма ли оби чан, на род ни 
је зик. Сво ди ти на ци ју на та кво по ре кло и је зик зна чи „во ди ти је у пар ла мен тар
ну де мо кра ти ју и ку пи ти во зну кар ту до Лон до на где на жа лост ни ка да не ће сти
ћи“ (Ми ло рад Ек ме џић). Од до ба До си те ја Об ра до ви ћа и Ву ка Ка ра џи ћа, ко је је 
на о па ко по ста ви ло нај ва жни је ства ри, срп ска на ци о нал на иде о ло ги ја сe окре ће 
ка на род ном је зи ку, уме сто да се на ци о нал на свест уте ме љу је на свом пра во
слав ном ду хов ном од ре ди шту. То је био по че так на пу шта ња мо де ла „за вет не 
на ци је“. До си те је ва и Ву ко ва се ку лар на на ци о нал на ре то ри ка би ла је сра чу на та 
да об је ди ни Ср ба три ве ре. Се ку ла ри за ци ја срп ске на ци о нал не иде је и ис ти ца ње 
је зи ка као ње не осно ве отво ри ли су на тај на чин ши ро ко вра та и ју го сло вен ској 
иде ји и ли бе ра ли зму. У срп ској елит ној кул ту ри то ће за о кру жи ти и окон ча ти 
про цес од „за вет не на ци је“ ка „ре пу бли кан ској на ци ји“ (Ми лош Ко вић).

Да нас је са свим ја сно да су пре  Ву ка и Са ва Мр каљ и Га врил Сте фа но вић 
Вен цло вић би ли за Аде лун го во пра ви ло „пи ши као што го во риш“, за фо нет ски 
пра во пис и ре дук ци ју не по треб них пи сме на (тан ког и де бе лог јер). Мр каљ је 
ствар ни идеј ни тво рац по јед но ста вље не азбу ке и фо нет ског пра во пи са, а Вен
цло вић истин ски пре те ча по тре бе за чи стим и пит ким на род ним је зи ком, али 
лек сич ки бо га тим у ре ли гиј ској, ин те лек ту ал ној и емо тив ној сфе ри. Вла ди ка Да
ни ло Бу дим ски то де фи ни ше као је зик дру гог и тре ћег ни воа (спра та) док је Ву
ков остао на пр вом, нај при зем ни јем  ни воу.

Ме ша Се ли мо вић је пр ви и нај бо ље отво рио рас пра ву о Ву ку уо ча ва ју ћи си
ро ма штво на шег на род ног је зи ка за „умо зри тел не ми сли“ и емо тив не пре ли ве. 
Нај ве ћи про блем на шег је зи ка, по ње му, је не спо соб ност на род ног је зи ка да из
ра зи ап стракт не пој мо ве, а ве ро ва ње да ће ур ба ни за ци ја на ше га је зи ка от кло
ни ти на ше стил скоиз ра жај не не до стат ке и пре ва зи ћи огра ни че ња на род ног, се
љач ког је зи ка, је у осно ви по гре шно. Ур ба ни за ци јом се је зик обо га ћу је, али са мо 
у спо ља шњем сло ју.“ (Јо ван Де лић). За Се ли мо ви ћа је по жељ на дру га је зич ка 
ори јен та ци ја од на род ске Ву ко ве, а њу пред ста вља ју Вен цло вић, Ми лу ти но вић 
Са рај ли ја и Ње гош.
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Истин ска ре во лу ци ја мо же би ти са мо хри шћан ска, бу ду ћи да она тра жи да  
са ми се бе ме ња мо. Да ли од ре ђе не дру штве не про ме не до но се оп шти бо љи так 
по ка же вре ме. У сва ком раз во ју мо же се уо чи ти оно до бро и оно ло ше. Оно 
што је Ву ко ва ре фор ма (ре во лу ци ја)  уста но ви ла с ци љем да по ста не оп ште
при хва ће ни на чин де ло ва ња ни је до бро про шло тај ис пит. Уз оста ле по губ не 
по сле ди це, по се бан пад пред ста вља већ и са мо гру бо на ме та ње соп стве не ви зи је 
је зи ка (ко ји ни је ни чи је при ват но вла сни штво, ни ти не ке ин те ре сне гру пе), пи
сма, „сво је ду хов но сти“, кул ту ре и уоп ште са др жа ја дру штве ног жи во та ко ји се 
пре тво рио у не пре ста ну бор бу, рат, га же ње сва ког дру гог схва та ња, укљу чу ју ћи 
и по ни жа ва ње лич но сти ко је ни су на (тој) од ре ђе ној стра ни. 

При хва та њем ма ле гру пе Сло ве на ка то ли ка  под сво је је зич ко окри ље на чи
њен је пр ви ко рак у сла бље њу иден ти те та срп ског пра во слав ног на ро да, ве ћин
ског на Бал ка ну, а ло ги чан на ста вак био је ства ра ње про јек то ва них иден ти те та 
но во фор ми ра них на ци ја. Ре зул тат де ло ва ња но во ком по но ва не кул тур не и по
ли тич ке ели те срп ског на ро да у про те кла два ве ка је по ра жа ва ју ћи. Сви те мељ
ни сим бо ли су до ве де ни на иви цу оп стан ка укљу чу ју ћи и бу квал но би о ло шко 
не ста ја ње. Ћи ри ли ца, ми ле ни јум ско пи смо срп ског на ро да и те мељ де фи ни са ња 
на ци је се за ти ре у свим кра је ви ма где жи ве Ср би укљу чу ју ћи и ма ти цу Ср би ју.

Ко  истин ски  да нас бра ни ћи ри ли цу? Kо има сме ло сти  да упо тре бу ла ти
ни це пра вил но де фи ни ше као слу жбе но пи смо су сед не Ре пу бли ке Хр ват ске 
за шти ће не ме ђу на род ним је зич ким стан дар дом  или да из ја ви да је ла ти ни ца 
сти гла у Ср би ју 1915. го ди не на ба јо не ти ма ау строугар ских вој ни ка и да пре ма 
то ме мо же би ти са мо оку па ци о но пи смо.

Мно ги су  у исто ри ји бра ни ли да ко ри сти мо на ше пи смо, на шу све ту ћи ри
ли цу. Јер све то је оно што су све ти љу ди ство ри ли ка ко нас учи вла ди ка Ни ко лај.  
Све ти Ћи ри ло и Ме то ди је су пр ви ужди ли кан ди ло пи сме но сти у на ша ср ца и 
на шу ду шу. А да ли ми да нас до ли ва мо уља у та кан ди ла ве ре, кан ди ла ко јим 
до ка зу је мо се би и по ка зу је мо све ту тра ја ње пра во слав ног Хри сто вог ро да. Или 
смо ми да на шњи Ср би  ју го сло вен ског по ре кла и ду ха та кан ди ла за га си ли бу
ду ћи да на ша ћи ри ли ца за и ста су ви ше јав но и ја сно ис ка зу је ко смо (би ли). 

На ше пи смо је наш за вет и ду жност, осим што је наш из бор. Да нас се про
мо ви ше сло бод ни из бор, па ето то је од лич на шан са да ми про мо ви ше мо свој. 
Ни смо ју го сло ве ни и не ма мо ни ма ло во ље да се до во ра ва мо сво јим ком ши ја ма 
дру ге вере и из бо ра. Пре све га тре ба да зна мо да су сви ти „је зи ци“ „из гла са ни“ на 
сед ни ца ма скуп штин ских ве ћи на на ших ком ши ја – са мо кло но ви срп ског је зи ка. 

За што да се од ри че мо сво је про шло сти и то не би ло ка к ве? Има ли сми сла 
да се од ри че мо сво је слав не, уз ви ше не про шло сти Не ма њи ћа, Све тог Са ве, Аве 
Ју сти на и Вла ди ке Ни ко ла ја, да се од ри че мо ду хов не вер ти ка ле срп ског ро да и 
ди рект не ве зе са пра во слов ном бра ћом Ру си ма. Су штин ски, ако се та ко на о па
ко бу де мо по на ша ли од ри че мо се се бе као Ср ба, јер на род не у те ме љен у сво јој 
исто ри ји, на род ко ји, при том без ика ка вог раз ло га, бе жи од свог по ре кла не ма 
бу дућ ност. 

И ствар но ко смо ми да на шњи Ср би? Да ли је по сле  пре жи вља ва ња ју го сло
вен ског др жав ног, по ли тич ког, кул тур ног и је зич ког екс пе ри мен та наш срп ски 

МИОДРАГКОјИЋ



СРПСКИ ЈЕЗИК И ЋИРИЛИЦА ДАНАС 

185

ви ше ве ков ни ге нет ски код де фи ни тив но из ме њен? Да ли су је зич ке ра ци о на
ли стич ке ре фор ме Ву ка и Да ни чи ћа, ју жно сло вен ски кул ту ро ло шки  по крет  
Цви ји ћа, Скер ли ћа, По по ви ћа и Бе ли ћа и ко му ни стич ка  др жав на за јед ни ца са 
не бра ћом, као и нео ли бе рал на дог ма да Евро па не ма ал тер на ти ву   ко нач но 
сло ми ла дух јед ног од нај ста ри јих ци ви ли зо ва них и не по кор них на ро да Евро пе.  
Не спрем ни да нај ма њим на по ром бра ни мо свој је зик и  пи смо од би ја мо да по
не се мо и нај ма њи крст на сво јим ле ђи ма.  Да ли он да има мо пра во да се на зи ва
мо Ср би ма? По том ци ма оних ко ји су 1915. у вр ле ти ма Ал ба ни је пред ста вља ли 
по след њу хри шћан ску вој ску ко ју је Евро па има ла. Во шта на све ћа у џе пу хе ро ја 
му че ни ка  има ла је три на ме не: по не ки  за ло гај да се пре жи ви, оста так за кр сну 
сла ву у ро ву или се чу ва ла за са мрт ни час. Та кву хри сто љу би ву, стра дал нич ку,  
али не по бе ди ву и вас кр слу вој ску Евро па ни је има ла ни ка да ви ше. 

Ве ро ват но је и за да так Евро пе и био да се та кав на род  уто пи у др жав ну за
јед ни цу на зва ну Ју го сла ви ја ка ко би се умек шао и ре ла ти ви зо вао ње гов ути цај, 
зна чај и вре ме ном при хва та ле, на ма ту ђе,  вред но сти но ве Евро пе, Евро пе ко ја 
пре ста је да бу де  хри шћан ска за јед ни ца на ро да са иден ти те том и по ста је скуп 
без лич них по је ди на ца без отаџ би не са је ди ним ци љем оп стан ка у ово вре ме ном 
ма те ри ја ли стич ком све ту. И ла жу они што твр де да смо ма ли на род  ква ли та тив
на од ред ни ца је да је  ма ло  оно што не ма ве ли ку вред ност, а на род ко ји има по
пло ча не пу те ве ко сти ма сво јих му че ни ка, на род нај ве ћих умо ва је ве ли ки на род. 
А ње го ву зе мљу  мо же мо сло бод но и по но сно на зва ти   отаџ би ном  му че ни ка.

Ве ра срп ског вој ни ка у Бо га, по бе ду и прав ду ни је по су ста ја ла и бра не ћи 
сво ју отаџ би ну бра нио је и сво је све ти ње и и из ме ђу оста лог сво је пра во да 
пи ше ћи ри ли цом. За то је пр ва на ред ба у осло бо ђе ном Бе о гра ду управ ни ка гра
да Ко сте Ј. Ту ца ко ви ћа и би ла упра во на ред ба о вра ћа њу сво га пи сма на јав не 
нат пи се. у ро ку од пет да на. И за то ка да азбуч них нат пи са има у тра го ви ма у 
Бе о гра ду и Ба ња Лу ци а срп ски је зик уз ми че пред „свет ским брен до ви ма“ то се 
мо ра де фи ни са ти  ти хим али јав ним по ро бља ва њем и фор ми ра њем по жељ не 
оку па ци о не све сти.  

„Пе тар Ко чић је пре сто го ди на пр ви уви део да је при ти сак на срп ски је зик 
и пи смо, део све оп штег ме ђу на род ног при ти ска да се цео на род спу сти на је
дан ни жи ег зи стен ци јал ни ни во по го дан за до ми на ци ју и екс пло а та ци ју.“ (Иво 
Ан дрић)  Ла ти нич но пи смо ис кри ста ли са ло се као пр во ра зред но ору ђе ко ло
ни за ци је и ње го ва рас про стра ње ност да нас се по ду да ра са гра ни ца ма рим ске 
им пе ри је. Др Зо ран Ми ло ше вић твр ди да је ен гле ска оба ве штај на слу жба пла
ти ла 20 ми ли о на евра да се у Азер беј џа ну ис кљу чи ћи ри ли ца и уве де ла ти ни ца 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка.

Од го вор ност срп ске на ци о нал не ели те је кључ за раз у ме ва ње про бле ма не 
са мо пи та ња пи сма већ све у куп не кул тур не по ли ти ке ко ја се већ 100 го ди на 
фор ми ра  пре у зи ма њем хр ват ске на мет ну те кул тур не по ли ти ке пре ко ју го сло
вен ског др жав ног про јек та. И ни јед на  ели та дру гих на ро да у Ју го сла ви ји ни је 
то чи ни ла. Илу зи ја да има мо сво ју др жа ву ко шта ла је срп ски на род пре ви ше, 
али за бри ња ва што се и да нас по др жа ва. О очи глед но је да се не раз ми шља ни о 
ста њу, ни о бу дућ но сти на ци је. 
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Кро а ти за ци ја се упо р но спро во ди кроз све ви до ве дру штве ноеко ном ских 
од но са (то је по ста ло стал но и уо би ча је но кре та ње), не ка да отво ре но не ка да 
при кри ве но, ре ци мо: хр ват ска попму зи ка пред ста вља се као „до ма ћа“, а ко ри
шће ње ла ти ни це про гла ша ва не ка квим „на шим“ лин гви стич ким бо гат ством. За 
хр ват ску кул тур ну по ли ти ку ју го сло вен ство је би ло по го дан на чин да оства ри 
сво ју „на ци о нал ну еман ци па ци ју“, а за тим и ос та ле ви до ве до ми на ци је над дру
ги ма, а пре све га Ср би ма. Са дру ге стра не Ср би су све еле мен те сво је  кул ту ре и 
по на ша ња по и сто ве ти ли са ју го сло вен ством. Ср би су кроз Ју го сла ви ју не ста ја
ли док су се Хр ва ти и сви дру ги из гра ђи ва ли и на ста ја ли у пу ном за ма ху, са мо 
че ка ју ћи и вре ба ју ћи при ли ку да Ју го сла ви ју на пу сте. Нестанком Ју го сла ви је 
(бар фор мал но) да на шња са мо про кла мо ва на ели та у Ср би ји и да ље спро во ди 
не ка кву крип тоју го слов не ску ре ги о нал ну сарад њу у ра зним обла сти ма. Ту са
рад њу (углав ном јед но смер ну) на ме ће као оба ве зу  јер „не жи ви мо у про шло сти 
и окре ће мо се бу дућ но сти“.  Стал но по ди ла же ње  нај бли жем  за пад ном цен тру, 
За гре бу, исто вре ме но под ра зу ме ва при хва та ње не пре ста ног по ни жа ва ња Ср би
је, јер упра во то и је сте услов та ко зва не ре ги о нал не са рад ње. Та ко је еко ном ска 
са рад ња све де на на при су ство хр ват ских ком па ни ја у Ср би ји. По себ но при вла
чи па жњу тр го вин ски ла нац ко ји у Хр ват ској  по ма же пот пи си ва ње пе ти ци је  за 
за бра ну ћи ри ли це у Ву ко ва ру, а исто вре ме но  не сме та но функ ци о ни ше у Ср би
ји са сво јим тр го вин ским лан ци ма: Ро да, Идеа или Мер ка тор. Под ра зу ме ва се да 
не ко ри сти срп ску ћи ри ли цу. 

По сто ји ду хов ни пре кид из ме ђу са да шњих срп ских на ра шта ја и њи хо вих 
пре да ка, из ме ђу да на шњих иде а ла и срп ских на ци о нал них се ћа ња.  То до во ди 
до ко ле ба ња у основ ним иден ти тет ским пи та њи ма и до не си гур но сти по во дом 
из бо ра пу та ко јим ће се да ље ићи. Но пи та ње ку да да ље, је упра во на ша иде ал но 
ша н са да да мо спа со но сни од го вор  да се вра ти мо ко ре ни ма, ду ху пре да ка, од
ба цу ју ћи све стран пу ти це и за блу де у ко је смо то ком 20. ве ка за па ли. 

Чу ва ње и не го ва ње соп стве них на ци о нал них вред но сти, пра во слав не ве ре, 
срп ског не де љи вог је зи ка као и ћи ри ли це, тра ди ци о нал ног мо ра ла, да је си гур
ност за јед ни ци ко ја се са мо у том слу ча ју мо же од у пре ти иза зо ви ма два де сет
пр вог  ве ка и оно што је нај ва жни је да је сми сао на шем на ци о нал ном ра ду на 
ко рист ро ду и по ро ди ци. А без сми сла,  жи вот је пра зан, а чо век и ње го во де ло 
по ста ју пра зна љу шту ра у функ ци ји  би о ло шког пре жи вља ва ња. Ве ков ни Све
то сав ски За вет, дух на ших пре да ка да је нам сна гу, јер има су штин ски, Бо гом дат 
сми сао ко ји се не мо же уру ши ти, то уо ста лом до бро по ка зу је на ша слав на про
шлост.  Дух Све то са вља је из ли вен не до ку чи вом и тај но ви том ру ком хри шћан
ске љу ба ви, са мо жр тво ва ња и вас кр са ва ња.  Срп ски  не де љи ви је зик и срп ска 
ћи ри ли ца  је су део за ве та на ших пре да ка без ко јих гу би мо само свест, од но сно и 
лич ни и на ци о нал ни жи вот ни сми сао. 

 Ру ски  фи ло зо фи су нај бо ље опи са ли шта је то жи вот ни сми сао:
„Посматранофилолошки,смисаоједовршенамисао,савршенамисао,заокру

жена,пунамисао,која свеиспуњава.Упостојањесмисласеверује,алистепен
осмишљеностипојединачног,историјскогиопштегзависиодстепеначовекове
обожености.ШтоближеБогу,тоближе смислу.Смисаоживота је у сталном
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осмишљавањуживота.СмисаојесвестоживотуускладусаБогом.тоједожи
вљајхармонијеумаБогаиумачовека,односночовекауБогу.Нашеједаистрајно
тражимосмисао,адалићемоганаћи,независиоднас.Можемогадобитикао
дар,мождапомерисвогатражења,амождаизнаманедокучивогразлога.Усва
комживоту,иусвакомданууживоту,постојимочварабесмислаипостојиар
хипелагсмисла.Померичовековогузрастањарастењеговоострво.Мождасамо
реткидоживедаимсемочварабесмисласасвимисушииданепрестаноживеу
рајскомвртупотпуногасмисла.“
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Добрица Ерић

СВИ МОЈИ ПРЕЦИ

Сви моји Преци, које често сањам
Били су Срби, и ја им се клањам.

Полуписмени тежаци, горштаци
И горосече, али Православци.

Хвала им што нам кроз љуте године
Сачуваше брда и долине

По којима се још разлеже јека
Од Њине песме, псовке и лелека

И рађају воћке, које посадише
Ти стари воћари, Те бивше радише.

Сад су Прах, помешан са земљом и песком
Мир Душама Њиним у Царству Небеском!

И ја, Њин потомак и дужник, од главе
До пете, земљољубац и ђак Светог Саве

Желим да проживим, остарим и умрем
У Земљи Србији и да будем Грумен

Ове Земље, о којој певам без предаха
И у којој светли Прах мојих Предака!
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И моји потомци, ђаци, земљоделци
И војници, Срби су ко и моји Преци.

Благолики, мекодушни твдоглавци
И груборечићи, али Светосавци.

Ако ову дугу зиму зла презиме
Сачуваће своје име и презиме.

Хвала им што бране гробове од траве
А и кућни праг и Славски Колач од троглаве.

Благосиљам им софре и колевке
Захвалан што смем изаћи пред Претке.

Нек им се димњаци на кућама диме
Све док укућани славе Крсно име!

А ја, њин предак, слуга без ајлука
И без газде, песмољубац и ђак Хромог Вука

Желим да проживим, остарим и умрем
У Земљи Србији и да будем грумен

Ове Земље, о којој певам без предаха
И у којој светли Прах наших Предака! 

ДОБРИЦАЕРИЋ
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ПИСМО МИНИСТРу ПРОСВЕТЕ

По што ва ни г. Шар че ви ћу,

По на шем са стан ку и Ва шој мол би да кон кре ти зу је мо мо гу ће ко ра ке Ми
ни стар ства про све те у прав цу по што ва ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и За ко на о 
упо тре би Је зи ка и Пи сма,

Удру же ње за од бра ну Ћи ри ли це „До бри ца Ерић“ је сро чи ло три пред ло га 
раз ли чи те ка ко соп стве не, та ко и ефек тив не те жи не, са ци љем да до ча ра обим
ност про бле ма, ње го ву ком плек сност и раз ли чи тост мо гу ћих ме то да де ло ва ња.

У при ло гу до ста вља мо пре све га до каз о јед ном од нај скан да ло зни јих јав них/
скри ве них чи но ва срп ске ад ми ни стра ци је у 21. ве ку ко ји је оба вљен 2008. го ди
не од стра не је зич ке стру ке и Ин сти ту та за стан дар ди за ци ју Ре пу бли ке Ср би је. 
Јав них, јер су до ку мен ти о то ме до ступ ни јав но сти, а скри ве них за то што јав
ност (ка ко ла ич ка, та ко и струч на) ни је про ми шље но, ци ља но и ак тив но о то ме 
оба ве ште на.

На и ме, 07. Апри ла 2008. гдин Сре тен Угри чић, та да шњи Ди рек тор На род не 
Би бли о те ке Ср би је, за јед но са гди ном Ива ном Кр сти ћем, та да шњим Ди рек то
ром Ин сти ту та за Стан дар ди за ци ју Ср би је, у до го во ру са гди ном Ти хо ми лом 
Ма штро ви ћем, Ди рек то ром На ци о нал не и Све у чи ли шне Књи жни це Хр ват ске, 
и гди ном Дра гу ти ном Фун дом, Ди рек то ром хр ват ског Ин сти ту та за Нор ме, да
кле струч но про фи ли са на де ле га ци ја Ре пу бли ке Ср би је у до го во ру са струч но 
про фи ли са ном де ле га ци јом Ре пу бли ке Хр ват ске се обра ти ла Кон гре сној Би бли
о те ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва као ме ђу на род ном те лу овла шће ном (од 
стра не ISO)за стан дар ди за ци ју је зи ка и пи сма и ре ги стра ци ју ши фа ра под ко јим 
се во де свет ски је зи ци.

Овим је хр ват ском је зи ку пр ви пут у исто ри ји до де ље на соп стве на ши фра као 
не за ви сном, са мо стал ном и по је зич ким нор ма ма ди стинкт ном је зи ку (сиц!).

Од та да, пре ма ме ђу на род ном стан дар ду, по сто ји хр ват ски Је зик, са ши фр ом 
hrv ко ји се пи ше ис кљу чи во Ла ти ни цом, и срп ски Је зик, са ши фр ом srp, ко ји се 
пи ше ис кљу чи во Ћи ри ли цом.

То прак тич но зна чи да:
Од 17. ју на 2008. го ди не СВЕ што је на пи са но Ла ти ни цом спа да у хр ват ску 

Кул тур ну Ба шти ну, јер је пи са но хр ват ским Је зи ком.
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Од 17. ју на 2008. го ди не СА МО ОНО што је на пи са но Ћи ри ли цом спа да у 
срп ску Кул тур ну Ба шти ну, јер је пи са но срп ским Је зи ком.

Сле де ћи при лог се од но си на Пра во пис срп ско га Је зи ка, у ко ме се и да ље без
раз ло жно (не схва тљи во про из вољ ним ар гу мен ти ма – „исти на ре дак су жи вот 
два ју пи са ма“) до зво ља ва Ла ти ни ца у упо тре би срп ског Је зи ка, иа ко је до ку мент 
ажу ри ран 2010, да кле две го ди не по ја сној ме ђу на род ној стан дар ди за ци ји! Сма
тра мо да ова ко оп те ре ћен Пра во пис хит но мо ра би ти из ме њен у ци љу ускла ђи
ва ња са Уста вом, За ко ном и ме ђу на род ним стан дар дом. Дат је и пу то каз ко јим 
се ова из ме на у нај кра ћем мо же оба ви ти (пи смо о Се кре та ри ја ту за За ко но дав
ство).

И ко нач но, пред ла же мо по др шку у ор га ни за ци ји ши ро ке струч не рас пра ве 
на 150то го ди шњи цу слу жбе ног при хва та ња Ву ко ве Ћи ри ли це у Кња же ви ни 
Ср би ји, сле де ће го ди не. Сма тра мо да ова ко дра го це на те ма мо ра би ти све о бу
хват но и ква ли тет но об ра ђе на са стрикт но објек тив них струч них по зи ци ја.
 
 
Са по што ва њем,
 

дипл.инж. МoмчилоМирић
 

МОМЧИЛОМИРИЋ
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