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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

МА ТИ ЦА СРП СКА И КЊИ ЖЕВ НОСТ  
СТА РОГ ДУ БРОВ НИ КА: ИЗ МЕ ЂУ СРП СКЕ  
ПО ТРЕ БЕ ЗА РАЗ У МЕ ВА ЊЕМ И ХР ВАТ СКЕ  

СТРА СТИ ЗА ПО СЕ ДО ВА ЊЕМ

Уко ли ко же ли мо ја сни је да са гле да мо при ро ду ста рог Ду бров
ни ка и ње го вих књи жев них и кул тур них спе ци фич но сти, би ло би 
пре ко по треб но да по слу ша мо ка ква су по у зда на на уч на са зна ња 
до ко јих су исто ри о гра фи до шли, те ка ко су са ми Ду бров ча ни 
ви де ли се бе и сво је од но се са Ср би ма и Хр ва ти ма. Са мо на те ме
љу та квих, не спор них са зна ња тре ба ло би да гра ди мо на шу сли ку 
чи та ве про бле ма ти ке о ко јој го во ри мо, па и да гра ди мо мо гу ћи 
до го вор и бо ље ме ђу соб но раз у ме ва ње, а ти ме и бо љу бу дућ ност 
оба на ро да – срп ског и хр ват ског. Та бу дућ ност би мо гла да се из
гра ди тек у не кој бу ду ћој Евро пи ко ја се не ће од ри ца ти на че ла 
ди ја ло га, те ко ја не ће на си љем ре ша ва ти про бле ме на Бал ка ну и 
не ће под сти ца ти ма ле на ро де да се ме ђу соб но об ра чу на ва ју до по
след ње ка пи кр ви. Ве ру јем да ова кве на де ни су ли ше не озбиљ не 
осно ве и да тре ба ак тив но ра ди ти у скла ду с та квим ми ро љу би вим 
и ци ви ли зо ва ним ци ље ви ма.

Два на ест те за о спе ци фич но сти ма ста рог Ду бров ни ка

На осно ву све ко ли ких исто ри о граф ских са зна ња сте че них 
до на шег до ба, мо гли би смо, из ме ђу оста лог, скло пи ти сли ку о 
то ме шта су ста ри Ду бров ча ни о се би зна ли, ми сли ли и осе ћа ли, 
те ка ко су го во ри ли, пи са ли и де ла ли кад су о се би и сво ме гра ду 
све до чи ли. Њи хо во ми шље ње је сва ка ко оба ве зу ју ће за све оне 
ко ји се озбиљ но же ле по за ба ви ти овим из у зет ним гра дом, ње го вом 
исто ри јом и кул ту ром, а по го то во је оба ве зу ју ће за оне ко ји би 
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са свим на ме тљи во и гру бо хте ли пи та ње на ци о нал но сти ста рих 
Ду бров ча на да ре ше у скла ду са уве ре њи ма и ста во ви ма не ких по
то њих вре ме на. Ова квим при сту пом, уз до вољ но пре ци зно и скру
пу ло зно ис тра жи ва ње и на уч но са зна ње до ко јег се мо же до ћи, 
ре кон струк ци ја из вор ног ста ва ста рих Ду бров ча на у по гле ду њи
хо вог са мо ра зу ме ва ња ни је не што што би тре ба ло да про из ве де 
не ке ве ли ке са знај не те шко ће. Сво де ћи сва ре ле вант на исто ри о
граф ска са зна ња, мо гли би смо кључ не уви де ис ка за ти у окви ру 
два на ест кон сти ту тив них те за.

1. Ста ри Ду бров ча ни су по ре клом по том ци ро меј ског и сло
вен ског ста нов ни штва, а то зна чи да је то ком об је ди ња ва ња два ју 
на се ља – ро меј ске Ра гу зе и сло вен ског Ду бров ни ка, по чев од VII 
ве ка на ше ере, по чео да се раз ви ја за јед нич ки град, те је та ко ство
ре на ме ша ви на пре све га ла тин ског, грч ког и сло вен ског ет нич ког 
суп стра та. 

2. Раз вој ста рог Ду бров ни ка те као је у прав цу све ве ће и очи
глед ни је до ми на ци је сло вен ских еле ме на та, што је про цес ко ји је 
у ве ли кој ме ри до вр шен до кра ја XI II ве ка, али је свест о уче шћу 
ро ман ског и грч ког ет ни ци те та оста ла ва жан и тра јан чи ни лац у 
кул ту ри се ћа ња ста рог Ду бров ни ка. 

3. У том раз во ју ста ри Ду бров ник је ет нич ки, де мо граф ски, 
дру штве но, еко ном ски и у свим дру гим аспек ти ма ре ал ног, сва
ко днев ног жи во та био упу ћен на кон ти нен тал ни про стор на се љен 
Ср би ма, а нај ви ше на нај бли же обла сти За ху мља и Тра ву ни је. Сто
га у про це су сло ве ни за ци је гра да при хва ће ни је зик сва ко днев не 
ко му ни ка ци је по ста је ста ро срп ски на род ни је зик, са ди ја ле кат ском 
осно вом ис точ но хер це го вач ког го во ра и што кав ском ије ка ви цом 
као на реч јем. Уз гред, тре ба да се под се ти мо чи ње ни це, ко ју је пре
ци зно опи сао Па вле Ивић у књи зи Срп ски на род и ње гов је зик (1971), 
да су Хр ва ти го во ри ли што кав ском ије ка ви цом са мо у обла сти ма 
где су жи ве ли за јед но са Ср би ма, тј. где су од Ср ба при ми ли ова
кав ди ја ле кат ски си стем, или где су по кр шта ва њем од Ср ба пр во 
пра вље ни ка то ли ци, или пре то га уни ја ти, а по том мно го, мно го 
ка сни је, и на ци о нал ни Хр ва ти.

4. Сна жан еко ном ски раз вој ста рог Ду бров ни ка, од осам де се
тих го ди на XII па све до по ло ви не XV ве ка, био је су штин ски по
ве зан са ја ча њем срп ске др жа ве под вла дар ском ло зом Не ма њи ћа, 
а по том и њи хо вих на след ни ка на срп ском тро ну – од кне за Ла за ра 
и де спо та Сте фа на Ла за ре вић, до вла дар ске ку ће Бран ко ви ћа. Томе 
су до при но си ли и до бри од но си са др жа вом Бо сном (од Ку ли на 
ба на, пре ко ба на Стје па на II и кра ља Тврт ка I Ко тро ма ни ћа, до 
хер це га Стје па на Вук чи ћа Ко са че и об ла сног вла да ра Ра до сла ва 
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Па вло ви ћа), као и Зе те и њи хо вих вла дар ских ку ћа (по сле Јо ва на 
Вла ди ми ра, ту су Во ји сла вље ви ћи, Не ма њи ћи, Бал ши ћи и Цр но
је ви ћи). На пре дак Ду бров ни ка по тра јао је још не ко вре ме по сле 
про па сти ових др жа ва у XV ве ку, али је ка та стро фал ни зе мљо трес 
1667. го ди не за у век пре ки нуо да љи раз вој и раст. У вре ме ну по сле 
зе мљо тре са ви ше ни је би ло ја ке и бла го на кло не срп ске др жа ве да 
би се са рад њом са њом оства рио но ви на пре дак и успон раз вој них 
ка па ци те та овог спе ци фич ног гра дадр жа ве, па Ду бров ник иде 
си ла зном пу та њом не успе ва ју ћи да ре ши мно ге од на ра слих еко
ном ских, дру штве них и по ли тич ких про бле ма. Ко ли ко су ти до бри 
од но си би ли услов на пре до ва ња ста рог Ду бров ни ка убе дљи во све
до че дра го це ни срп ски исто ри ча ри, ина че Ду бров ча ни, Лу јо Во ји
но вић и Јор јо Та дић, ко ји ве ле да је Ду бров ник срп ским вла да ри ма 
ду го пла ћао го ди шњи да нак ко ји је из но сио у по чет ку 1.000, а од 
вре ме на кра ља Уро ша 2.000 пер пе ра, тј. сре бр ног нов ца; кад су пак 
Тур ци по че ли да на пла ћу ју тај го ди шњи да нак он је 1442. из но сио 
1.000 ду ка та, 1458. већ 1.500, а 1484. го ди не чи та вих 12.500 ду ка
та, тј. злат ни ка. Овај нај ви ши из нос се уста лио све до ко нач не 
про па сти Ре пу бли ке, а ни је се сма њи вао чак ни ка да је по ста ло 
очи глед но да Ду бров ник су но вра том иде ка соп стве ној про па сти. 

5. Дру штве на струк ту ра ста рог Ду бров ни ка би ла је сна жно 
об на вља на пре све га из хер це го вач ког за ле ђа, тј. са срп ских ет нич
ких про сто ра. На тај на чин је град увек имао на рас по ла га њу до
вољ но рад не сна ге, а до њи со ци јал ни сло је ви су успе шно и увек 
из но ва ја ча ли, што је омо гу ћа ва ло со ци јал ну чвр сти ну Ду бро вач ке 
ре пу бли ке: не са мо ста бил ност плем ства као вла да ју ћег ста ле жа, 
не го и си гур ност гра ђа на, као и оп ти ми стич ку про јек ци ју у ве зи са 
мо гућ но шћу со ци јал ног уз ди за ња по је ди на ца све до, под од ре ђе ним 
окол но сти ма, сти ца ња вла сте о ског ста ту са. Без Ср ба у за ле ђу, ових 
об ли ка дру штве не по кре тљи во сти и ре ви та ли за ци је Ду бров ни ка 
не би мо гло да бу де, па ду бро вач ко дру штво не би ус пе ло да по стиг
не та ко ди на ми чан и сна жан раз вој у пе ри о ду од XI II до XV ве ка.

6. Ја ча ње гра да Ду бров ни ка под сти цај но је де ло ва ло и на по
ку ша је да се град што ви ше по ли тич ки еман ци пу је у од но су на оне 
др жа ве (Ви зан ти ја, Ве не ци ја, Угар ска, Осман ско цар ство, Ау стриј
ско цар ство) под чи јом се вла шћу др жав но прав но на ла зио. Срп ска 
др жа ва ни ка да ни је осво ји ла Ду бров ник и ни је га др жа ла у по кор
но сти не го је, по шту ју ћи ње го ву ау то но ми ју, вла дар ским по ве ља
ма га ран то ва ла ње гов по себ ни ста тус и скла па ла с њим уго во ре 
о са рад њи. Од тре ће и че твр те де це ни је XIV ве ка, у вре ме нај ве ће 
сна ге срп ске др жа ве и ње ног кра ља, по том и ца ра Ду ша на, Ду бров
ник је ко нач но ста би ли зо вао по ли тич ки си стем по ко јем су у упра
вља њу гра да уче ство ва ли са мо пле ми ћи. Ова кав об лик ари сто кратске 
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ре пу бли ке по тра ја ће све до ње не про па сти 1808. го ди не, ка да је у 
окви ру сво јих осва ја ња На по ле он уки нуо Ду бро вач ку ре пу бли ку.

7. Ста ри Ду бров ча ни го во ре ије кав ском што ка ви цом, али у 
свом пе снич ком ства ра ла шту и сти хо ва ном го во ру они су, у скла
ду са схва та њем соп стве ног иден ти те та, уме ли да гра де сво је вр сни 
сло вен ски ко и не, lin gua com mu nis, тј. за јед нич ки је зик јед ног ши рег 
сло вен ског про сто ра. Сто га су у је зик свог пе сни штва ви ше или 
ма ње уно си ли очи глед не икав ске об ли ке, те на тај на чин ме ша ли 
из ра зи то срп ску (што кав ска ије ка ви ца) и из ра зи то хр ват ску (ча
кав ска ика ви ца) ди ја ле кат ску осно ву. До не кле сли чан гест ста ри 
Ду бров ча ни су има ли и у до ме ну упо тре бе пи сма. Пре вас ход но 
пи шу ћи и об ја вљу ју ћи књи ге хр ват ском ла ти ни цом, они су исто 
та ко по вре ме но уме ли да ко ри сте и срп ска ћи рил ска пи сме на (на 
при мер, Ду бро вач ки мо ли тве ник, Ли бар од мно зи јех раз ло га и др.), 
па су ова ква кул тур на укр шта ња са свим при род но про из ла зи ла 
из њи хо ве ши ре сло вен ске са мо све сти. Та кви стил ски и кул тур ни 
чи ни о ци схва та ни су као сво је вр сни ге сто ви сло вен ске со ли да р но
сти, те из раз раз у ме ва ња и по др шке „на ши јен ци ма”, тј. Сло ве ни
ма, Скла ви ни ма, ко ли ко Ср би ма то ли ко и Хр ва ти ма, јер се са оба 
на ро да Ду бров ча ни увек мо гу до бро раз у ме ти. 

8. Ста ри Ду бров ча ни и њи хо ви пи сци су свој књи жев ни и 
по е тич ки си стем раз ви ја ли у пу ном до слу ху са по е ти ком ху ма
ни зма, ре не сан се и ба ро ка, ка сни је и про све ће но сти, а то зна чи да 
су не го ва ни основ ни обра сци књи жев но сти за пад но е вроп ског кул
тур ног про сто ра. Сре ди ште кул тур них ути ца ја ка ко ји ма су Ду бров
ча ни стре ми ли би ла је Ита ли ја, те не што ши ре по сма тра но круг 
ро ман ских књи жев но сти, али је са њи ма би ла усва ја на и сли ка 
је дин ства европ ских тра ди ци ја ко је се жу до ко ре на грч ке и рим ске 
ан ти ке. То исто вре ме но зна чи да је кул ту ра ста рог Ду бров ни ка 
(осим на је зи ку ко ји су нај че шће зва ли сло вен ским, илир ским, че сто 
и срп ским, а вр ло рет ко хр ват ским) би ла не го ва на и на ла тин ском 
и ита ли јан ском је зи ку, по че му су они ре а ли зо ва ли ху ма ни стич ке 
иде а ле као су штин ски из раз све ко ли ке европ ске кул тур не и обра
зов не тра ди ци је.

Зна чај ита ли јан ске књи жев но сти и кул ту ре ис ка зи ван је на 
ни воу чи та вог кул тур ног и по е тич ког си сте ма пре ма ко јем су Ду
бров ча ни су штин ски стре ми ли, па је кул тур но је дин ство са Ита
ли јом би ла не по бит на чи ње ни ца ва жна не са мо за Ду бров ник него 
и за це лу ис точ ну оба лу Ја дра на, али и за ве ли ки део европ ског 
кул тур ног про сто ра у до ба ре не сан се и ба ро ка. У окви ру за пад ног 
књи жев ног и по е тич ког по рет ка, Хр ва ти су ста рим Ду бров ча ни ма 
са сво јом тра ди ци јом сва ка ко би ли за ни мљив и ва жан ори јен тир, 
али се то све ма хом сво ди ло на не ко ли ко из ра зи тих ства ра ла ца 
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из се вер не Дал ма ци је са ко ји ма су на сту па ли у окви ру за јед нич ког 
раз у ме ва ња сло вен ског кул тур ног иден ти те та. Што се не по сред
но хр ват ских пи са ца ти че, ту је реч о по кре ту ко ји су об ли ко ва ли 
не ко ли ки нај ва жни ји ства ра о ци из гра до ва се вер но од Ду бров ни
ка: Мар ко Ма ру лић у Спли ту, Ха ни бал Лу цић и Пе тар Хек то ро вић 
на Хва ру, Пе тар Зо ра нић и Бр но Кр на ру тић у За дру и др. Са овим 
пи сци ма, не сум њи во хр ват ским, Ду бров ча ни су на сто ја ли да из
гра де је дан тип сло вен ског кул тур ног обра сца ко ји го во ри о на шим 
љу ди ма, о на ши јен ци ма, а то су чи ни ли је зи ком ко ји су до бро раз
у ме ва ли ши ро ки сло је ви Ју жних Сло ве на, али на на чин, у фор ма ма 
и стил ским об ли ци ма ко ји су ко ри шће ни у раз ви је ним, за пад ним, 
ро ман ским кул ту ра ма, пре вас ход но у Ита ли ји. 

9. Ве за ма са хр ват ским пи сци ма ста ри Ду бров ча ни су ис ка зи
ва ли зна ке пу не ка то лич ке со ли дар но сти уну тар сло вен ске за јед
ни це, те уну тар за јед нич ког кул тур ног опре де ље ња ко је је во ди ло 
пр вен стве но ка за пад ним кул ту ра ма као кључ ним иза зо ви ма које 
су Ду бров ча ни с раз ло гом сма тра ли при хва тљи вим и про дук тив
ним. Дру штво и кул ту ра ста рог Ду бров ни ка те мељ но су од ре ђе ни 
при пад но шћу вр ло ја ком и кон зер ва тив ном ка то ли чан ству, а то 
до брим де лом зна чи и став да се на пра во слав но ста нов ни штво, а 
по го то во на до шља ке у гра ду, углав ном гле да ло као на Вла хе које 
би што пре тре ба ло пре ве сти у ка то ли ке. Та ко ду бро вач ки исто
ри чар, ви со ког пле мић ког, и то срп ског по ре кла – Лу јо Во ји но вић 
– пи ше да, од мах по сле ку по ви не од ца ра Ду ша на це ло куп не обла
сти до Сто на, укљу чу ју ћи и чи тав Пе ље шац, Ду бров ча ни су осво
је ни про стор у Сто ну и на Ра ту зи до ви ма опа са ли, одво ји ли ста нов
ни ке од сво јих су се да, а он да при ну ди ли „Сто ња не и Пе ље ша не 
да усво је ка то ли ци зам но вих го спо да ра”. Нор мал них усло ва за 
жи вот пра во слав них у Ду бров ни ку ни је би ло све док они не би 
по ста ли ка то ли ци, а пр ва пра во слав на цр ква у гра ду је, упр кос 
ра ни јим по ку ша ји ма, по че ла да се при пре ма од кра ја XVI II ве ка, 
а по диг ну та је тек 1837. го ди не. Би ло је то вре ме ка да је Ду бров
ни ком вла да ло Хаб збур шко цар ство, ко је је та да још чу ва ло дух 
Едик та о то ле ран ци ји (1781) ца ра Јо зе фа II. 

10. Чи та ва кул ту ра ста рог Ду бров ни ка об у хва та ла је ка ко 
ма те ри јал не та ко и ду хов не аспек те ве за не за раз вој не то ко ве од 
сред ње га ве ка, ху ма ни зма и ре не сан се, пре ко ба ро ка, па до ду ха 
про све ће но сти. Овај по след њи идеј ни и књи жев ни пра вац до ста 
те шко је про ди рао у град ко ји је не са мо си стем ски чу вао на гла ше
но ари сто крат скокон зер ва тив но по ли тич ко ста ње не го је прет ход
но био за хва ћен и твр дим ду хом про ти вре фор ма ци је, а ка сни је и 
озбиљ ним про це си ма де ка ден ци је. Оно ли ко ко ли ко је на по че ци
ма сво га раз вој ног то ка ста ри Ду бров ник био град на гла ше ног 
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ви та ли зма и об но ви тељ ске сна ге, на кра ју свог жи вот ног кру га ко ји 
се за вр шио уки да њем Ду бро вач ке ре пу бли ке 1808. го ди не, овај 
град је већ по ка зи вао озбиљ не зна ке атро фи је и не спрем но сти да 
се укљу чи у но ви гра ђан ски по ре дак и у бу ду ће про це се гра ђан ског 
дру штва. Ти про це си би ли су обе ле же ни не са мо ин ду стриј ском 
ре во лу ци јом не го и ли бе ра ли за ци јом све у куп них дру штве них 
од но са, иде а ли ма „сло бо де, јед на ко сти и брат ства” ко је је до не ла 
Фран цу ска гра ђан ска ре во лу ци ја, те књи жев но шћу ро ман ти чар ског 
сен зи би ли те та. За све то Ду бров ник ви ше ни је имао кре а тив не 
снаге.

11. То ком сво га тра ја ња ста ри Ду бров ник и ње го ви ства ра о ци 
би ли су са став ни део чи та вог кул тур ног си сте ма не го ва ног у ита
ли јан ским др жа ва ма: шко ло ва ни углав ном у Ита ли ји (у Ри му, Фи
рен ци, Па до ви, Бо ло њи, Си је ни, Ве ро ни, Ве не ци ји и дру гим гра
до ви ма), они су би ли упу ће ни на ита ли јан ске, а пре ко ове кул ту ре 
и на мно ге дру ге кул тур не то ко ве, на мно ге свет ске пи сце, те о ло
ге, фи ло со фе, исто ри ча ре, на уч ни ке, му зи ча ре, сли ка ре, ва ја ре, 
ле ка ре итд. Ита ли јан ска кул ту ра је исто вре ме но под ра зу ме ва ла и 
си стем ско не го ва ње кул ту ре ла ти ни те та ко ја је утвр ђи ва ла кла
сич ни, ан тич ки дух као са став ни део оп штег ху ма ни стич ког обра
зо ва ња. Ста ри Ду бров ча ни су у Ита ли ји по ста ја ли чла но ви мно гих 
уста но ва, ака де ми ја и удру же ња, али су и са ми, у Ду бров ни ку, 
гра ди ли спе ци фич не кул тур не, умет нич ке и обра зов не уста но ве, 
по пут Ду бро вач ког ар хи ва, Ар хи ва Ма ле бра ће, Бра тов шти не Све
тог Ду ха и Све тог Спа си те ља Све та, Бра тов шти не Све тог Ан ту на 
Опа та и Све тог Пе тра, Бра тов шти не Све тог Ан ту на, Ду бро вач ке 
кла сич не гим на зи је, Ака де ми је сло жних, Ака де ми је ис пра зни јех 
и др. Уче шћем у ита ли јан ском по ли тич ком и прав ном, фи ло соф
ском и на уч ном, те о ло шком и обра зов ном, кул тур ном и умет нич
ком про сто ру ста ри Ду бров ча ни су по ди за ли соп стве не ци ви ли
за циј ске и кул тур не стан дар де до ни воа до стој ног нај на пред ни јег 
де ла Евро пе у епо си ре не сан се и ба ро ка.

12. На осно ву све га ре че ног, са свим би ва очи глед но то да су 
Ду бров ча ни са ми се бе ви де ли као но си о це сло вен ског иден ти те
та, па ни су се бе сма тра ли ни Ср би ма (са ко ји ма су би ли ет нич ки 
и је зич ки, еко ном ски и по ли тич ки, жи вот но и ко му ни ка циј ски 
по ве за ни) ни Хр ва ти ма (са ко ји ма су би ли по ве за ни ка то ли чан
ством и ти пом кул ту ре чи је су обра сце за јед нич ки пре у зи ма ли из 
Ита ли је). Не гу ју ћи свест о сло вен ском ет нич ком суп стра ту, они 
су, да кле, на род но сно би ли при лич но не у трал ни; тач ни је, се бе су 
де фи ни са ли као Сло ве не ка то ли ке, а на ро чи то су ин си сти ра ли на 
сво јој по себ но сти сма тра ју ћи се про сто Ду бров ча ни ма. Сто га је 
њи хо ва пр вен стве на на ме ра да из гра де сво ју ег зи стен ци јал ну, 
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дру штве ну и по ли тич ку по себ ност, а да обра сце ита ли јан ске кул
ту ре не гу ју у фор ми пот пу но при ла го ђе ној њи хо вом ду бро вач ком, 
па и ши ре по сма тра но сло вен ском ам би јен ту. 

Тај њи хов, ду бро вач ки сло вен ски ам би јент је ет нич ки, је зич ки, 
еко ном ски, по ли тич ки и дру штве но био са свим бли зак Ср би ма, а 
вер ски, књи жев но по е тич ки и кул ту рал но бли зак оним Хр ва ти ма 
ко ји се, ра су ти по дал ма тин ским, de fac to ита ли јан ским гра до ви ма, 
бо ре и за не ка кав обра зац на род не, хр ват ске кул ту ре. Ста ри Ду бров
ча ни, да кле, сво јим сло вен ством се бе ни су сма тра ли ни Ср би ма ни 
Хр ва ти ма, а об је ди ња ва ли су и срп ство и хр ват ство, јер су за њих 
оба ет нич ка чи ни о ца би ла при хва тљи ва као из раз ду ха сло вен ских 
„на ши је на ца”. Исто вре ме но, ста ри Ду бров ча ни су има ли ви со ко 
раз ви је ну свест о соп стве ној по себ но сти: они су Ду бров ча ни, тј. 
ет нич ка ме ша ви на ро ман скогрч ког ста нов ни штва и Сло ве на ма хом 
срп ског по ре кла, еко ном ски, по ли тич ки и суд бин ски по ве за ни са 
Ср би ма, али ка то ли чан ством, за пад ним књи жев ним обра сци ма и 
ка то лич ким ти пом кул ту ре ја сно оде ље ни од њих. На ни воу кул
тур ног иден ти те та ста ри Ду бров ча ни раз ви ја ју по се бан си стем 
афи ни те та пре ма ита ли јан ским мо де ли ма раз во ја кул ту ре, а у том 
кон тек сту су ува жа ва ли и хр ват ске кул тур не ства ра о це и де лат
ни ке, те њи хо ве слут ње и че жње. Уко ли ко истин ски раз у ме мо дух 
ста рог Ду бров ни ка и уко ли ко ува жа ва мо њи хо ву ау тен тич ност и 
спе ци фич ност, те уко ли ко не по ку ша ва мо у пот пу но сти да пре кро
ји мо и фал си фи ку је мо ње го ву ствар ност, он да би нај тач ни је, нај
ар гу мен то ва ни је и нај пра вед ни је би ло ста ри Ду бров ник и ње го ву 
књи жев ност сма тра ти за јед нич ким на сле ђем Ср ба и Хр ва та.

Спор на пи та ња и ка ко од го во ри ти на њих

У по ку ша ји ма да се на ва љан, ар гу мен то ван и на ци о на ли стич
ких остра шће но сти ли шен на чин ре ши пи та ње ста ту са ста ро га 
Ду бров ни ка, нео п ход но је по ћи од на ве де них, про ве ре них на уч них 
са зна ња. Би ло би сто га до бро да се и у окви ру свих раз го во ра пред
став ни ка срп ске и хр ват ске на уч нокул тур не за јед ни це пр во утвр ди 
та кав круг не спор них на уч них по став ки, те да се по том уче сни ци 
раз го во ра са гла се око то га шта је сте, а шта ни је са зна ње на ко је се 
за јед нич ки мо гу осло ни ти. Све оста ло тре ба ло би да бу де ло гич
на по сле ди ца, по у здан из вод и кон се квен ца око ко јих не би тре
ба ло да бу де ве ли ких спо ро ва. Уко ли ко код не ко га по сто ји не ка кав 
ира ци о нал ни на бој, он да би па жљи во тре ба ло ис пи та ти са ме ко
ре не та кво га на сту па, те об ја сни ти због че га тај Не по зна ти Не тко 
има по тре бу да отва ра про блем где он и не по сто ји. Уз ма ло ци
ви ли зо ва ног по на ша ња и еле мен тар ног осе ћа ња за то ле рант ни 
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ди ја лог, из ве сна пи та ња би мо гла и мо ра ла да се по ка жу у сво јој 
при вид но сти и ла жно сти, а не ка дру га би мо ра ла да по ка жу сво ју 
ре ал ну осно ву, уко ли ко она уоп ште по сто ји. Због то га ми се чи ни 
крај ње уљуд ним и кон струк тив ним при сту пом уко ли ко по ку шам 
од го во ри ти на сва пи та ња ко ја су у пи сми ма увре ђе ни јех и ожа
ло шће ни јех ис по ста вље на.

1. На при мед бу да срп ски исто ри ча ри књи жев но сти и ан то
ло ги ча ри „при сва ја ју књи жев но ства ра ла штво Ду бро вач ке ре пу
бли ке”, те да се ба ве хр ват ским пи сци ма ка да из у ча ва ју књи жев
ност ста ро га Ду бров ни ка, ис по ста вља се ја сан и не дво сми слен 
од го вор да то ни је са мо хр ват ска не го је и срп ска књи жев ност. Осно
ва за та кав од го вор са др жа на је у чи ње ни ци да по сто је и српски 
и хр ват ски чи ни о ци све ко ли ког ет нич ког, је зич ког и књи жев ног 
иден ти те та ста рог Ду бров ни ка, па је због те ме ша ви не нај тач ни
је кон ста то ва ти да овај књи жев но и сто риј ски фе но мен при па да 
обе ма на ци о нал ним књи жев но сти ма. При том би сва ки при пад ник 
срп ске кул ту ре тре ба ло да ува жи чи ње ни цу да је ста ри Ду бров ник 
ва жан „чим бе ник” за Хр ва те и њи хов до жи вљај соп стве ног кул тур
ног и књи жев ног иден ти те та, али би и сва ки при пад ник хр ват ске 
кул ту ре мо рао схва ти ти да су ста ри Ду бров ник и ста ри Ду бров
ча ни исто та ко ва жни „чим бе ни ци” за Ср бе и за њи хо во схва та ње 
ет нич ког, је зич ког и књи жев ног иден ти те та. 

2. На при мед бу да је срп ско ба вље ње књи жев но шћу ста рог 
Ду бров ни ка са мо вид „про миџ бе хр ват ске кул ту ре”, од го вор је да 
не ма ни го во ра о не ка квој про миџ би или ти про па ган ди, а по го
то во не о про миџ би са мо и ис кљу чи во хр ват ске кул ту ре. Срп ски 
ис тра жи ва чи из у ча ва ју фе но мен ста рог Ду бров ни ка за рад озбиљ но
сти на уч ног ис тра жи ва ња јед не ре ле вант не, ве о ма осо бе не ре гио
нал не књи жев но сти ко ја у ве ли кој ме ри из ми че стро го сти на цио
нал них кла си фи ка ци ја. Онај ис тра жи вач ко ји је спре ман да ову 
ре ги о нал ну књи жев ност без остат ка свр ста са мо у је дан на ци о
нал ни кор пус ис ка зу је ви со ку ме ру не по зна ва ња фе но ме на о ко јем 
се из ја шња ва, па ри зи ку је и то да га истин ски знал ци про гла се за 
не зна ли цу. 

Сто га би обе на уч нокул тур не за јед ни це, и срп ска и хр ват ска, 
моралe би ти спремнe да све на ци о нал не пред ра су де сво јих ис тра
жи ва ча под врг ну озбиљ ном кри тич ком пре тре са њу, те да се за рад 
на уч не тач но сти су здр жа ва ју од ис ка за ко ји се не мо гу озбиљ ни је 
уте ме љи ти. У том сми слу ре ћи „хр ват ски ре не сан сни књи жев ник 
дон Ма рин Др жић” не ма баш мно го оправ да ња јер то ни је у пот
пу но сти тач но. Та тврд ња ни је не тач на уко ли ко ова кво име но ва ње 
под ра зу ме ва став да тај хр ват ски пи сац мо же би ти и срп ски, али 
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је тврд ња не тач на уко ли ко под ра зу ме ва став да, бу ду ћи хр ват ски, 
он ни ка ко не мо же би ти и срп ски. Ста ри Ду бров ча ни, са свим си
гур но, ни су се бе иден ти фи ко ва ли као Хр ва те, па би та но ви ја, 
хр ват ска иден ти фи ка ци ја мо ра ла мно го опре зни је да се ко ри сти 
за књи жев не про сто ре и епо хе ко ји на ци о нал но ни су би ли до кра
ја од ре ђе ни. Сто га би мно го тач ни је би ло ре ћи „ду бро вач ки ре не
сан сни књи жев ник дон Ма рин Др жић”, а он да би се на кнад но 
мо гло још обра зло жи ти за што би смо ду бро вач ки кор пус мо гли и 
мо ра ли сма тра ти де лом хр ват ске и/или срп ске књи жев не ба шти
не. Ова квом, на уч но пот пу но уте ме ље ном ми са о ном про це су нема 
се шта за ме ри ти, али та кав по сту пак ни је на ро чи то по пу ла ран у 
Хр ват ској, по го то во код љу ди ко ји у стру ци ни су баш нај бо ље 
уте ме ље ни, па су спрем ни да ка жу и оно што се не да на уч но 
озбиљ но бра ни ти. 

А ка ко по сту па ју срп ски про у ча ва о ци ста рог Ду бров ни ка? 
По сту па ју упра во она ко ка ко би тре ба ло и ка ко би би ло по жељ но 
и да хр ват ски знан стве нокул тур ни бра ни те љи на сту па ју. Срп ски 
ис тра жи ва чи за то нај пре ци зни је ка жу да је Ма рин Др жић ду бро
вач ки ре не сан сни књи жев ник, а ни ка да им се уз то не ће ома ћи да 
је он Ср бин, прем да је сте и срп ски књи жев ник, јер је он ду бро вач
ки пи сац ко ји пи ше срп ским је зи ком и зна ча јан је за срп ску књи
жев ност. У ова квим фор му ла ци ја ма и ин тер пре та тив ним фи не са ма 
са др жа не су ве о ма ва жне, чак су штин ске осо бе но сти ко је мо гу 
учи ни ти да про стор ма лих раз ли ка не по ста не ме сто ве ли ких рас
це па и су прот ста вља ња не го да бу де ме сто су сре та ња и бо љег 
ра зу ме ва ња. Хр ват ска на у ка о књи жев но сти је у дру гој по ло ви ни 
XX ве ка ве о ма мно го на пре до ва ла у обла сти ис тра жи ва ња при мор
ске ре не сан сне и ба рок не књи жев но сти, а по ми ња ње за слу жних 
име на из бе ћи ћу у овој при ли ци са мо за то да не бих оне ко је по хва
љу јем из ло жио ве ли ким и ри зич ним не при јат но сти ма: ко га је дан 
Ср бин (а то не ко ме у Хр ват ској зна чи: Влах, вла шки на кот, не чи
ста, су жањ ска па сми на, па сми на сла во серб ска, па сми на ко ју ис ко
ри је ни ти тре ба и сл.), ко га је дан Ср бин уоп ће сми је по хва лит, тај 
пред хр ват ском, на ци о нал но остра шће ном пу бли ком мо ра бит сум
њив и про бле ма ти чан! Не же ле ћи ни ка кво зло че сти ти ма на уч ни
ци ма, не ћу по ме ну ти не ка, оди ста за слу жна име на. Ово пре ћут
ки ва ње ни је, да кле, по сле ди ца ни ка кве зло во ље или не у људ но сти 
не го на про тив! 

3. Шта ме ђу тим ре ћи о кон ста та ци ји да ова кво обра зло же ње, 
ко је отва ра не сум њи ву пер спек ти ву при па да ња књи жев но сти ста
рог Ду бров ни ка и срп ском и хр ват ском кор пу су, је сте озна че но 
као „псе у до знан стве но”? То не зна чи ни шта дру го не го нео д го вор
но ко ри шће ње пој мо ва чи ји се сми сао ни је ус пео ја сно са гле да ти, 
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али чи ја је ва ља на упо тре ба ели ми ни са на деј ством чи ни ла ца ис
кљу чи во по ли тич ки мо ти ви са ним и зло ћуд но усме ре ним. Шта
ви ше, псе у до на уч ни при ступ је ка рак те ри сти чан упра во за оне 
гор љи ве хр ват ске на ци о на ли сте ко ји су та кав атри бут ис ко ри сти
ли да жи го шу срп ску на у ку ли ше ну по ли тич ких остра шће но сти 
и упу ће ну ис кљу чи во ка то ме да до ђе до не по бит них са зна ња о 
фе но ме ну ста рог Ду бров ни ка. Уко ли ко се, да кле, не ко пи та где то 
има „псе у до знан стве ног” при сту па, он да тре ба зна ти да га мо же 
би ти на би ло ко јој стра ни, али у по гле ду об ја шња ва ња ге не зе ста
рог Ду бров ни ка са свим је из ве сно да ће „псе у до знан стве но сти” 
пр вен стве но би ти код оних ко ји бра не стро го, екс клу зив но хр ват
ство ста рог Ду бров ни ка. Чи тав по сту пак, да кле, у пот пу но сти 
на ли ку је на ону але го риј ску сли ку у ко јој ће, у не кој сму тљи вој 
си ту а ци ји, пра ви ло пов пр ви уз вик ну ти: „Др жи те ло по ва!”

4. Шта уз то ре ћи о иде ја ма и же ља ма да се и ре не сан сна и 
ба рок на књи жев ност у Бо ки ко тор ској та ко ђе при ка же као хр ват
ска? Не мо же се ни шта дру го ре ћи не го да је и ов де реч о тлап ња ма 
и по ли тич ким ам би ци ја ма да сви Бо ке љи (као и Ду бров ча ни) буду 
по хр ва ће ни упр кос чи ње ни ци да Бо ке љи ни ка да, баш ни ка да нису 
има ли ни ка кву хр ват ску са мо свест ни ти ика квих раз ло га да се 
та кви ма сма тра ју. Бо ке љи су пра ви Ср би ка то ли ци, као што је 
уо ста лом та ква би ла и огром на ве ћи на ка то ли ка срп ско га је зи ка 
што кав скоије кав ског на реч ја ко ји су жи ве ли на те ри то ри ји Бар
ске над би ску пи је. Сто га је, уз над ле жност над ал бан ским ка то ли
ци ма, овај ка то лич ки пре лат био и „при мас срп ски”, а зва нич на 
ње го ва ти ту ла ци ја је гла си ла „ар ки би скуп бар ски и при мас срп ски”. 
Ни је ли то ви ше не го ја сан по ка за тељ да је не са мо за са ме Ср бе 
не го и за Ка то лич ку цр кву не сум њи во по сто јао фе но мен Ср ба ка
то ли ка? Ти Ср би ка то ли ци не сме ју ви ше би ти про гла ша ва ни за 
Хр ва те, као што њи ма не сме би ти уки ну то пра во да се на ци о нал но 
из ја шња ва ју она ко ка ко они то же ле.

5. Шта ре ћи, он да, о ге сто ви ма исме ва ња фе но ме на Ср ба ка
то ли ка и отво ре ног по ри ца ња њи хо во га по сто ја ња? Ни шта дру го 
не го да је ту реч о агре сив но сти оних ко ји би же ле ли да оба ве про
це се аси ми ла ци је при пад ни ка дру го га на ро да, те да и не пи та ју ћи 
ни ко га за са гла сност, сва ког ка то ли ка што кав скоије кав ског на реч
ја пре тво ре у на ци о нал ног Хр ва та. Ја сне су и очи глед не ам би ци
је да се по сте пе но осва ја срп ско ста нов ни штво, а по том и њи хо ве 
те ри то ри је, и то све на си љем без ијед ног ис па ље ног мет ка, а све 
то од луч но се ма ни фе сту ју упра во у чи ну по се за ња за пи сци ма 
ко ји би мо гли да се, ма кар и до не кле, укло пе у ми ни мал не хр ват
ске кри те ри ју ме ва жне за све ча но сти и ри ту а ле по хр ва ће ња жи вих 
и мр твих људ ских ду ша. Нај бо љи при мер те вр сте, ко ји ја сно ука
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зу је на са да шње и бу ду ће пре тен зи је хр ват ских на ци о на ли ста на 
те ри то ри ју да на шње Цр не Го ре, сва ка ко је слу чај над би ску па Ан
дри је Зма је ви ћа. Он је син оца Ни ко ле – Ми лу ти на, унук Ан дри
јин, пра у нук Ни ко лин, сви по ре клом са Ње гу ша, из се ла Вр бе, а 
си шли су по чет ком XVI ве ка у Бо ку, и ту се трај но на ста ни ли, 
пр во у Ко то ру, по том у Пе ра сту. Же не ћи се ка то ли ки ња ма, при ми
ли су ка то лич ку ве ру, а Ан дри ја је сте као ле по обра зо ва ње уче ћи, 
из ме ђу оста лог, и у Ко ле ги ју Про па ган де за ши ре ње ве ре у Ри му, 
по стао је све ште ник, на кра ју и над би скуп, те пи сац дра го це не књи
ге Ље то пи са цр ков но га (1675). У на сло ву ње го ве књи ге ис так ну то 
је да ау то ра овог де ла тре ба пре по зна ти као „фи ло со фи је на у чи
те ља и бо го слов ца, њег да опа та пе ра шко га, са да ар ки би ску па бар
ско га, у Бу дви с. при сто ља апо стол ско га на мје сни ка, кра љев ства 
Сер ви је на чел ни ка”. Над би скуп Ан дри ја Зма је вић је имао ја сну 
свест о свом срп ском по ре клу, као и свест о свом ка то ли чан ству, 
али из то га се ни ка ко не мо же и не сме из ве сти и те за о ње го вом 
хр ват ству.

На раз ли чи тим ме сти ма уну тар „про миџ бе них” ам би ци ја 
хр ват ских кул тур них рад ни ка Ан дри ја Зма је вић се ве о ма че сто 
во ди као хр ват ски пи сац, при че му по сто ји са мо јед на је ди на тач
ка ко ја би по слу жи ла као упо ри ште за ова кву ква ли фи ка ци ју, а 
то је је ди но, са мо, ис кљу чи во ка то лич ка ве ра, ко ја, као што до бро 
зна мо, ни је ни ка кав екс клу зив но хр ват ски про из вод. Чак на про тив, 
ка то ли чан ство је од у век не го ва ло ви со ку свест о над на ци о нал ним, 
уни вер зал ним чи ње ни ца ма по сто ја ња, али су Хр ва ти свој вер ски 
екс клу зи ви зам ре дов но прав да ли по тре бом ка то ли чан ства за ми
си о на ре њем по пра во слав ним, срп ским те ри то ри ја ма и ме ђу срп
ским жи вљем. У том сми слу хр ват ски на ци о на ли сти ду бо ко ве ру ју 
да ће и са Ан дри јом Зма је ви ћем, а по том и са чи та вом Бо ком ко
тор ском мо ћи да из ве ду сли чан по ду хват ко ји је по при лич но ус пео 
у слу ча ју Ду бров ни ка, али ко ји има мно го ма ње објек тив них пред
у сло ва да успе у слу ча ју Бо ке ко тор ске. По сту пак је у свим овим 
слу ча је ви ма исти: пр во оба ви те уни ја ће ње или, још бо ље, ди рект
но по ка то ли ча ва ње срп ског ста нов ни штва; по сле не ког вре ме на 
тре ба до кра ја не у тра ли са ти ње го во осе ћа ње ет нич ког и је зич ког 
иден ти те та и еле мен тар не со ли дар но сти са срп ским жи вљем од 
ко јег је по те као; на тре ћем ко ра ку код та квих пре бе га и кон вер ти та 
тре ба раз ви ти што ве ћи ан та го ни зам у од но су на при пад ни ке њи
хо вог не ка да шњег на ро да, па су та ко не ки од нај и стак ну ти јих 
уста шких крв ни ка за вре ме НДХ би ли упра во бив ши Ср би. 

Кад о пре тен зи ја ма хр ват ских на ци о на ли ста на Бо ку ко тор
ску го во ри мо, тре ба ло би оба ве зно по гле да ти бар ре зул та те По пи
са ста нов ни штва у Цр ној Го ри из 2011. го ди не, па кон ста то ва ти да 



132

је у че ти ри оп шти не на ко је хр ват ски на ци о на ли сти нај ви ше ра
чу на ју број Хр ва та из у зет но ма ли: у Хер цег Но вом их има 2,14%, 
у Ко то ру 6,87%, у Бу дви 0,87 %, а је ди но их у Тив ту има не што 
ви ше – 16,42%. Све у куп но Хр ва та у це лој Бо ки, Гр бљу и Па штро
ви ћи ма бу дван ским има укуп но 4.686, па је очи глед но да се на 
ова квом бро ју не мо же гра ди ти ни ка ква те за о хр ват ству Бо ке 
ко тор ске. О срп ству Бо ке ко тор ске има мно штво ет нич ких, је зич
ких и кул тур ноисто риј ских до ка за, али ја ни ка да не бих из во дио 
строг за кљу чак да је Бо ка ис кљу чи во срп ска не го бих увек пи тао 
са ме Бо ке ље шта о то ме ми сле. Учи нио бих то упр кос то ме што 
до бро знам ка ко су они у не ким пре суд ним исто риј ским тре ну
ци ма ми сли ли и чи ни ли, а при том би смо увек мо ра ли има ти на 
уму јед но став ну чи ње ни цу да они ни ка да, ни ка да у сво јој исто
ри ји се бе ни су сма тра ли Хр ва ти ма. 

6. Шта ре ћи о тврд њи да срп ско књи жев но раз у ме ва ње ста рог 
Ду бров ни ка са мо при кри ва „иде ју ве ли ко срп ског хе ге мо ни зма”? 
Тре ба ре ћи пре све га то да је ова ква вр ста за кљу чи ва ња по сле ди ца 
кру тог по ли тич ког и про па ганд ног го во ра, ко ји је ли шен озбиљ ног 
кри тич ког и на уч ног ре зо но ва ња. На уч них осно ва за ова кав за
кљу чак о при су ству „иде је о ве ли ко срп ском хе ге мо ни зму” не ма 
ни ка квих, а по ли тич ких осно ва има али су они пот пу но ли ше ни 
ре ал но га уте ме ље ња. Пре све га, у ве зи са иде јом Ве ли ке Ср би је 
и ве ли ко срп ства тре ба, тра гом ис тра жи ва ња Че до ми ра По по ва 
(Ве ли ка Ср би ја: ствар ност и мит, 2007), ис та ћи не по бит ну чи
ње ни цу да иде ја Ве ли ке Ср би је ни ка да ни је би ла не са мо осно ва 
др жав не срп ске по ли ти ке не го ни је би ла ни основ на по став ка у 
про гра му кључ них по ли тич ких пар ти ја у срп ском по ли тич ком 
жи во ту. Иде ја Ве ли ке Ср би је је сте по сто ја ла у гла ва ма не ких ма
ње зна чај них и ма ње ути цај них по ли ти ча ра и иде о ло га, чак је и 
на ме диј ском пла ну у раз ли чи тим вре ме ни ма про мо ви са на, али 
су за ова кву вр сту на ра ци је нај за ин те ре со ва ни ји би ли они цен три 
др жав них, вој них, по ли тич ких и ме диј ских мо ћи чи ја де лат ност 
је би ла не при ја тељ ски рас по ло же на пре ма Ср би ма, а пре све га 
усме ре на ка по ти ски ва њу Ср ба, срп ске др жа ве и срп ских ин сти
ту ци ја чак и са оних про сто ра на ко ји ма су има ли пу но исто риј ско, 
кул тур но, де мо граф ско и сва ко дру го пра во. Ова кву вр сту иде о
ло шкопро па ганд ног фан то ма на зва ног Ве ли ка Ср би ја ве о ма ра до 
при зи ва ју хр ват ски на ци о на ли сти јер се у тре нут ку са мо га по ме
на ова кве по ли тич ке иде је ау то мат ски ак ти ви ра пред ста ва о из
ве сно сти ору жа них прет њи, бор би, ра то ва и осва ја ња. Та квим 
по ступ ци ма, та ко ђе ау то мат ски, Ср би се при ка зу ју као хор де ди
вља ка, го ми ла ра то бор них и кр во жед них при ми ти ва ца, а на су прот 
то ме се по зи ци о ни ра лик Хр ва та као не ви них жр та ва и но си ла ца 
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сна о ти сућ лет њој кул ту ри за пад ног ти па. С об зи ром на то да је 
у ствар но сти знат но дру га чи је не го у про па ганд ним при ка за њи ма, 
он да за Ма ти цу срп ску, па и за це лу срп ску на уч ну за јед ни цу, нема 
дру ге ал тер на ти ве не го да се из бо ри за исто риј ску исти ну, те да 
се при ка же ка ко исто риј ски је сте би ло и ка ко је сво јим, ме то до
ло шки про ве ре ним по ступ ци ма на у ка то би ла у ста њу да утвр ди. 

7. Шта ре ћи о је зи ку ста рих Ду бров ча на, за ко ји при го во ри 
са хр ват ске стра не хо ће да ка жу ка ко је стран да на шњим Ср би ма? 
Пре све га тре ба кон ста то ва ти да је зик пред ву ков ске епо хе, и код 
Ср ба и код Хр ва та под јед на ко, да на шњем про сеч ном чи та о цу из 
оба на ро да по ста вља из ве сне ко му ни ка циј ске те шко ће, али њих, 
ипак, ни је та ко те шко са вла да ти. Да, нео п ход на је из ве сна бри
жљи ви ја фи ло ло шка при пре ма за чи та ње ових тек сто ва, при че му 
у је зи ку ста рих ду бро вач ких пи са ца ни је то ли ко про блем у фо но
ло шкој или мор фо ло шкој ко ли ко у лек сич кој и се ман тич кој сфе ри. 
У том по гле ду хр ват ски чи та о ци ни су у ни шта бо љем по ло жа ју од 
срп ских чи та ла ца. Но без об зи ра на по ме ну те те шко ће, оном ко 
до бро зна исто ри ју срп ско га је зи ка, и по себ но ње го ве ди ја лек те, 
чи та ње ду бро вач ких пи са ца не да не пред ста вља не пре мо сти ву 
по те шко ћу у је зич кострук тур ном сми слу не го је оно из вор огром
них је зич ких от кри ћа и по ет ских ужи ва ња. Је зик ду бро вач ких 
пи са ца сјај но по ка зу је ка ко из ра жај не мо ћи ста ро срп ског на род ног 
је зи ка би ва ју опле ме њи ва не и обо га ћи ва не су сре том са ре не сан сном 
и ба рок ном по е ти ком, са ка то лич ком ду хов но шћу и са ита ли јан
ском, јед ним де лом и хр ват ском књи жев но шћу и кул ту ром. 

8. Тре ба сва ка ко ре ћи и то да је у тре нут ку кад је ста ри Ду
бров ник при хва тао је зик из за ле ђа, то био не хр ват ски не го срп ски 
је зик, онај је зик ко јим се го во ри ло у нај бли жим обла сти ма За ху
мљу и Тра ву ни ји. То при хва та ње што кав ске ије ка ви це у ста ром 
Ду бров ни ку је за вр ше но не где до кра ја XI II ве ка, а то је би ло 
вре ме ка да су осно ве срп ског и је зич ког, и вер ског, и по ли тич ког 
иден ти те та већ ве о ма чвр сто би ле по ста вље не. Од XIV ве ка, а по
го то во у по то њим ве ко ви ма, по ка то ли ча ва ње срп ског ста нов ни
штва је уве ли ко тра ја ло, да би у XIV ве ку би ло оба вље но упра во 
на про сто ри ма од Пе ље шца до са мо га Ду бров ни ка, а по том и на 
мно гим дру гим под руч ји ма. Да кле, ка да се и је зик ста рих Ду бров
ча на, и Пе ље ша на, па и на род ни је зик са чи та вог про сто ра све до 
ушћа Це ти не, же ли про гла си ти хр ват ским, сва ком хр ват ском фи
ло ло гу мо ра да бу де ја сно да је тај на пор за сно ван на јед ној вр сти 
на кнад них ин тер вен ци ја ко јом је ста ро срп ско ста нов ни штво пре
во ђе но у ка то ли чан ство, а по том се и ста ро срп ски је зик све ви ше 
ши рио ме ђу ка то лич ким жи вљем. О овој по ја ви сво ју реч ће у бу
дућ но сти тек ре ћи од го ва ра ју ћа на уч на ис тра жи ва ња, па не вре ди 
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да те му уза луд но тро ши мо не ка квим по ли тич ким де кла ра ци ја ма 
без ика квог озбиљ ни јег са знај ног упо ри шта. 

9. Што се ти че фе но ме на тзв. бо сан чи це, као по не што спе ци
фич не ва ри јан те срп ског ћи ри лич ног пи сма, тре ба пре пу сти ти 
фи ло ло зи ма (а то је до брим де лом већ оба ви ла Би ља на Са мар џић) 
да при ка жу це лу исто ри ју овог на уч ног про бле ма, па да се по ка же 
ка да и ка ко је, пре не што ви ше од јед ног ве ка, са Ћи ром Тру хел ком, 
а у окви ру ау стро у гар ског им пе ри јал ног кон цеп та Бен ја ми на Ка
ла ја, до шло до кон сти ту и са ња ова кве пред ста ве на ко јој хр ват ски 
на ци о на ли сти хо ће да из гра де сво је не у те ме ље не пре тен зи је на 
је дан део срп ског ћи ри лич ног пи са ног на сле ђа. И о овим про бле
ми ма из ли шно је по ли тич ки се опре де љи ва ти и из ја шња ва ти, 
не го тре ба пре пу сти ти да се све те мељ но на уч но ис тра жи и да се 
до ђе до што по у зда ни јег, пр вен стве но исто риј ског об ја шње ња 
са мог фе но ме на. За ни мљи во је са мо да у вре ме ну ка да се сви кул
тур ни и ци ви ли зо ва ни на ро ди дис тан ци ра ју у од но су на соп стве ну 
им пе ри јал ну про шлост, хр ват ски на ци о на ли сти отво ре но ис ка зу ју 
на ме ру да упра во на та квој им пе ри јал ној про шло сти не ких дру гих, 
ве ли ких ка то лич ких на ро да они не што сит но ућа ре, а то чи не та
ко што на сто је да из та кве про шло сти очу ва ју оне кон струк ци је 
и фа ли си фи ка те ко ји њи ма, Хр ва ти ма, са свим од го ва ра ју, па те 
кон струк ци је и фал си фи ка те да нас бра не као су шту исти ну ко ја 
се не сме да ље ис пи ти ва ти и про ве ра ва ти. Ка ко ви ше не жи ви мо 
у дру штву са огра ни че ном сло бо дом ми сли, го во ра, ме ди ја, па и 
на уч ног ра да, овај по ку шај спре ча ва ња на уч ног ис тра жи ва ња са
свим си гур но не ће ус пе ти.

10. Шта ре ћи о из ра зи тој, ја сно ис ка за ној по тре би хр ват ских 
на ци о на ли ста да се као хр ват ско име ну је чак и оно што из вор но 
хр ват ско ни ка да ни је би ло, али што је сти ца јем исто риј ских окол
но сти и за јед нич ког жи во та вре ме ном хр ват ско ипак по ста ло? 
Ста ри Ду бров ник ни ка да ни је био хр ват ски ни ти су ста ри Ду бров
ча ни ика кву хр ват ску иден ти фи ка ци ју има ли, али то ипак не спре
ча ва хр ват ске на ци о на ли сте да са свим но ве по ја ве из кор пу са Срба 
ка то ли ка јед но став но пре у зи ма ју у соп стве ни по сед, па ола ким 
про па ганд ним ефек ти ма и одоц не лим пре и ме но ва њи ма по сти жу 
ефе кат на кнад ног упи са ме ђу Хр ва те оно га што ни ка да ни је би ло 
хр ват ско. У прин ци пу хр ват ски про је кат на ци о на ли за ци је све ко
ли ког ка то лич ког ста нов ни штва што кав ског из го во ра не ма гра ни
ца, па у та квом бру тал ном и агре сив ном на сту пу не ће за ста ти ни 
пред очи глед ним на уч ним упо зо ре њи ма. У том сми слу се у бу дућ
но сти са мо мо гу оче ки ва ти но ви об ли ци агре сив ног ис по ља ва ња 
те по тре бе за осва ја њем људ ских ду ша и те ри то ри ја.
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Је дан од ско ра шњих, ве о ма дра стич них при ме ра то га ти па 
је сте слу чај Ср ба Ка ра ше ва ка из по ду нав ске ре ги је у ру мун ском 
де лу Ба на та. Ова ет нич ка гру па је по сво јим је зич ким ка рак те ри
сти ка ма не сум њи во при пад ник срп ског на ро да и но си лац јед ног 
од по јав них об ли ка што кав скоекав ског на реч ја, тач ни је при зрен
скоти моч ког ди ја лек та. Ова ет нич ка гру па је, без сум ње, срп ског 
по ре кла, а по ис тра жи ва њи ма Па вла Иви ћа до се ље на је на те ри
то ри ју да на шњег ру мун ског де ла Ба на та нај ве ро ват ни је још у XV 
ве ку. На зи ва ни Кра шо ва ни ма, Ка ра шо ва ни ма, Ка ра шев ци ма, Ка
ра шев ским Ср би ма, они све до ско ра ни су има ли ни ка кву хр ват ску 
на ци о нал ну ле ги ти ма ци ју. То ком XX ве ка, под ути ца јем ка то лич
ких све ште ни ка, те по себ не ди пло мат ске ини ци ја ти ве и фи нан
сиј ске по др шке ко ју је пру жа ла не за ви сна Ре пу бли ка Хр ват ска од 
де ве де се тих го ди на, код Ка ра ше ва ка се по че ла ја вља ти иден ти
фи ка ци ја са хр ват ским име ном, па су се по че ли ве ћин ски зва нич но 
из ја шња ва ти као Хр ва ти. 

То што је реч о са свим но вом, кре и ра ном и из ми шље ном фе
но ме ну, ни је не што што би са мо по се би мо гло да за бри не. Јед но
став но ре че но, Ка ра шев ци су схва ти ли да им ова кво из ја шња ва ње 
отва ра не ка кве бо ље, про би тач ни је жи вот не пер спек ти ве, па су 
се с та квом ра чу ни цом за те бо ље пер спек ти ве опре де ли ли. Оно 
што мо же мно го ви ше да за бри не је сте чи ње ни ца да се на ова квом 
слу ча ју хр ват ски на ци о на ли сти већ при пре ма ју за да ље на сту пе, 
ми сти фи ка ци је и ла жи са те зом ка ко Хр ва ти од у век го во ре и што
кав ском ека ви цом, и то на крај њем ис то ку ове го вор не зо не. По 
до бро по зна том на че лу да хи ља ду пу та по но вље на лаж по ста је 
исти на, кроз не ко ли ко де це ни ја хр ват ски на ци о нал ни про грам 
не ће као свој при мар ни циљ де кла ри са ти са мо на сто ја ње да се це ло 
што кав скоије кав ско под руч је пре тво ри у на ци о нал не Хр ва те него 
ће за по че ти да ру и ни ра чак и екав ски про стор. То у по чет ку мо же 
де ло ва ти крај ње нео збиљ но, сме шно, чак гро теск но, али вре ме ном 
се чу да мо гу по чи ни ти уз до вољ но фи нан сиј ске по др шке хр ват ске 
др жа ве, уз те мељ но де ло ва ње Ка то лич ке цр кве, уз по вољ не ме ђу
на род не по ли тич ке и ме ђу др жав не окол но сти, као и уз да љу, по сло
вич ну па сив ност срп ске на уч не, кул тур не и по ли тич ке за јед ни це. 
Ове и ова кве опа сно сти су нај о збиљ ни ји раз лог што Ср би увек 
мо ра ју би ти буд ни и мо ра ју пом но па зи ти да се по но во не на ђу на 
гру бим уда ри ма хр ват ске на ци о на ли стич ке иде о ло ги је и вер ско
по ли тич ке прак се чи ја страст за по се до ва њем љу ди и те ри то ри ја 
не ма ни ка квих ни са знај них ни мо рал них гра ни ца. Хр ват ски на
ци о на ли сти одав но већ из во де час ти хи час же сто ки, али по по сле
ди ца ма озбиљ ни кул ту рал ни рат про тив срп ског на ро да. Сто га је 
оди ста крај ње вре ме да се на тај нео бја вље ни, али ефек тив но спро



ве де ни кул ту рал ни рат нај зад поч не озбиљ но, на уч но уте ме ље но 
и до бро ор га ни зо ва но од го ва ра ти.

11. Шта ре ћи о тврд њи да срп ска фи ло ло ги ја сво јом по мир љи
во шћу и то ле рант но шћу, ста вом да ста ра ду бро вач ка књи жев ност 
при па да и срп ској и хр ват ској кул ту ри, шта ре ћи на тврд њу да 
та квим сво јим ста вом срп ска на у ка иза зи ва се ри је „но вих су ко ба, 
но вог спо ре ња и но ве ме ђу на ци о нал не кон фрон та ци је на овој ра
зи ни”? Од го вор мо же би ти до ста кра так и ја сан: уко ли ко сва ова 
пи та ња пре пу сти мо да се мир но ре ша ва ју у до ме ну на у ке и на уч ног 
са зна ња, не ће би ти ни ка квих раз ло га за дру гу вр сту су ко ба сем 
на уч них спо ро ва. Уко ли ко пак бу де би ло стал не по тре бе да се ове 
те ме уво де у днев но по ли тич ки жи вот и да се са њи ма су о ча ва ју 
љу ди ко ји о то ме не зна ју до вољ но, а има ју по тре бу да све то по ста
не са став ни чи ни лац њи хо вог до мо бран ског мен та ли те та, он да 
за и ста мо гу на ста ти озбиљ ни про це си мо би ли за ци је остра шће них 
љу ди не спрем них да слу ша ју глас ра зу ма, а спрем них да зло чи
нач ки де лу ју. 

12. Шта је, да кле, је ди но при хва тљи во ре ше ње ове ни ма ло 
сло же не си ту а ци је? Ре ше ње је са мо и је ди но то да на уч на ис тра
жи ва ња по ка жу шта је исти на ства ри и ка ко о ис по ста вље ним про
бле ми ма тре ба ми сли ти уко ли ко же ли мо да о кул тур ноисто риј ским 
фе но ме ни ма гра ди мо ста во ве ко ји су ра ци о нал ни, про вер љи ви, 
чи ње нич но за сно ва ни и ва ља но ар гу мен то ва ни. То зна чи да би 
би ло до бро да при пад ни ци хр ват ске на уч не и кул тур не за јед ни це 
ви ше не по ку ша ва ју да за у ста ве ис тра жи вач ке на по ре сво јих срп
ских ко ле га, те да па жљи во ис пи та ју ар гу мен та ци ју ко ју срп ски 
фи ло ло зи из но се, па ако има ју ка кав при лог нор мал ној, ци ви ли
зо ва ној на уч ној рас пра ви, та кав раз го вор је ви ше не го до бро до шао. 
Ис ко ри сти мо, да кле, ову вр сту не спо ра зу ма да из но ва све до бро 
про ми сли мо, те да на но вим осно ва ма ове чи ње ни це не ра зу ме ва
ња и суче ља ва ња раз ли чи тих ми шље ња упо тре би мо за гра ђе ње 
но вих, на дај мо се за јед нич ких са знај них, ми са о них и жи вот них 
пер спек ти ва. 

Ма ти ца срп ска и ста ра ду бро вач ка књи жев ност

Уко ли ко ува жа ва мо из ло же на на уч на са зна ња и опре зно раз
ло жи мо сва пи та ња ко ја се ну жно по ста вља ју, мо же мо за кљу чи ти 
да твр ди ти ка ко су ста ри Ду бров ча ни Хр ва ти, су штин ски је не
тач но исто оно ли ко ко ли ко је не тач но твр ди ти и да су Ср би. Због 
то га су, из по не што раз ли чи тих на чи на, а у си ту а ци ја ма ка да би 
би ло ну жно да се на ци о нал но из ја сне, Ду бров ча ни мо гли твр ди ти 
би ло јед но би ло дру го. Кад је Ду бро вач ка ре пу бли ка про па ла и 
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кад су не ста ли нај сна жни ји чи ни о ци са мо о др жа ња овог гра дадр жа
ви це, не ми нов но се на мет ну ло пи та ње на ци о на ли за ци је Ду бров
ни ка. Кра јем XIX и по чет ком XX ве ка је основ но раз у ме ва ње пој ма 
на ци је чи ни ло да се Ду бров ча ни од луч но из ја шња ва ју као Ср би, 
да би по том ис трај но де ло ва ње Ка то лич ке цр кве, по том и уста шке 
и ко му ни стич ке иде о ло ги је, као и не спо соб ност срп ске по ли тич ке 
и ин те лек ту ал не ели те да са гле да ју ку да ови про це си во де, учи ни
ли да се хр ват ство Ду бров ни ка поч не у со ци ја ли стич ком пе ри о ду 
ис по ста вља ти као по ли тич ки је ди но при хва тљив и др жав ним ме
ра ма ус по ста вљан став. Тај про цес из град ње но вог, кро а ти зо ва ног 
Ду бров ни ка тек тре ба исто ри о граф ски по дроб ни је опи са ти. Не
по бит на је исти на да је то ком дру ге по ло ви не XX ве ка до шло до 
ко нач ног ин те гри са ња Ду бров ни ка уну тар хр ват ског по ли тич ког 
и кул тур ног кор пу са, али та чи ње ни ца ни на ко ји на чин не по ри че 
исто та ко не по бит ну чи ње ни цу да су у вре ме ну од сред ње га ве ка, 
пре ко епо хе ре не сан се и ба ро ка, по том уки да ња Ду бро вач ке ре пу
бли ке 1808. го ди не, па све до ства ра ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца / Кра ље ви не Ју го сла ви је, град Ду бров ник, ње го ви жи
те љи и ње го ва кул ту ра би ли у вр ло бли ским ет нич ким, је зич ким, 
еко ном ским и ко му ни ка циј ским ре ла ци ја ма са Ср би ма у за ле ђу, 
али и са са мим цен три ма срп ске др жа ве, при вре де и кул ту ре, ма 
где се ти цен три у раз ли чи тим вре ме ни ма на ла зи ли. Нео спор но је 
и то да је ста ри Ду бров ник у је зич ком, ко му ни ка циј ском, дру штве
ном, де мо граф ском, еко ном ском, па и по ли тич ком сми слу био 
при мар но ве зан за Ср бе, док је у вер ском, кул тур ном, књи жев ном, 
по е тич ком сми слу био знат но бли жи Хр ва ти ма.

Ово са зна ње ни је и не тре ба да бу де спор но, а ње га су са свим 
би ли све сни и нај ва жни ји хр ват ски ко ли ко и срп ски исто ри ча ри. 
Ве ли ки фи ло ло зи и зна чај ни исто ри ча ри ме ђу са мим Ду бров ча ни
ма, као што су Ми лан Ре ше тар, дум Иван Сто ја но вић, Лу ко Зо ре, 
Лу јо Вој но вић, Пе тар Ко лен дић, Јор јо Та дић и дру ги, знат но су 
до при не ли да се код Ср ба ова кво по што ва ње за Ду бров ник, ње го ву 
исто ри ју и тра ди ци ју очу ва до на ших вре ме на. Но на зна че на са зна
ња при сут на су у ни шта ма њој ме ри и у хр ват ској исто ри о гра фи ји, 
та ко да, при ме ра ра ди, ве ли ки хр ват ски исто ри чар Вје ко слав Кла
јић (1849–1929), у сво јој оп се жној, пе то том ној По ви је сти Хр ва та 
(1980; пр во из да ње 1899–1911) има ве о ма ма ло ме ста за по ли тич ку, 
еко ном ску и дру штве ну исто ри ју Ду бров ни ка, а оно што о Ду бров
ни ку пи ше углав ном се од но си на књи жев ност, умет ност и кул
ту ру. Исто та ко, још је дан хр ват ски ве ли кан ме ђу исто ри ча ри ма, 
Фер до Ши шић (1869–1940), у свом Пре гле ду по ви је сти хр ват ско га 
на ро да (1962; прет ход на из да ња 1916; 1920) исто ри ји Ду бров ни ка 
да је са свим ма ле но, мар ги нал но ме сто уну тар сре ди шњег то ка 
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истин ске хр ват ске исто ри је. На зна че ни рас по ред са став них чи ни
ла ца хр ват ске исто ри је тач но и од го ва ра оно ме што је сте исти на 
ства ри у ве зи са ста рим Ду бров ни ком, па је при ступ В. Кла ји ћа и 
Ф. Ши ши ћа та кав да је сте за сно ван на не па тво ре ним об ли ци ма 
исто риј ско га са зна ња.

На су прот то ме, сва ки из ри чи ти ји кро а то цен трич ни ис каз у 
ве зи са ста рим Ду бров ни ком од мах мо ра да иза зо ве из ве сне ре зер
ве код зна ла ца јер они ја сно уви ђа ју ко ли ко је ту реч о ис кри вља ва њу 
и фал си фи ко ва њу, тј. кри во тво ре њу исто риј ске исти не. На рав но, 
онај ко раз ми шља ис кљу чи во по ли тич ки и на ци о нал но остра шће
но не ће на зна че не ни јан се ус пе ти ни да уо чи, а ње му су уз то са ме 
чи ње ни це са вр ше но не ва жне: шта ви ше он је пот пу но спре ман да 
их са свим при кри је и пре о бли ку је, те да се по на ша као да исто риј
ска исти на и не по сто ји. Твр да хр ват ска на ци о на ли стич ка страст 
за ис кљу чи вим по се до ва њем пра ва на ста ри Ду бров ник са мо је 
су штин ски из раз по тре бе да се исто ри ја Хр ва та оп се сив но усме ри 
ка ми си о нар ским и кр ста шким осва ја њи ма вла шких ду ша и сла
во серб ске па сми не ко ју ис ко ри је ни ти тре ба, или је бар тре ба пре
тво ри ти у по слу шно, пи то мо ка то лич ко ме со. Онај ко је има ло 
хри шћан ски или оп ште ху ма ни стич ки ори јен ти сан, тај ни ка да ни
ко ме, ни јед ном на ро ду све та, не би по же лео та ко ту жну окрут ну 
суд би ну ка кву Хр ва ти ма на ме њу ју њи хо ви вла сти ти на ци о на ли сти. 

Ма ти ца срп ска, а и срп ска на уч на за јед ни ца уоп ште, ни у ка
квом об ли ку ис кри вља ва ња и фал си фи ко ва ња, тј. кри во тво ре ња 
исти не о ста ром Ду бров ни ку не же ли да уче ству је. Због то га нај
ста ри ја срп ска кул тур на уста но ва има не са мо пра во не го и нео по
зи ву оба ве зу да ор га ни зу је озбиљ на ис тра жи ва ња ста рог Ду бров ни
ка и це ло куп ног ње го вог по ли тич ког, прав ног, је зич ког, књи жев ног 
и кул тур ног на сле ђа. Да је то та ко, мо же се ја сно ви де ти по ње ним 
ка пи тал ним на уч ним и ен ци кло пе диј ским про јек ти ма као што су 
Срп ски би о граф ски реч ник, Срп ска ен ци кло пе ди ја и ан то ло гиј ска 
еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти: ови про јек ти из но се 
са зна ња и вред но сти ко је се на раз ли чи те на чи не ма ни фе сту ју и 
као срп ске, али ко је ни ко га не би мо гле да по вре де или озбиљ но 
угро зе због то га што су и срп ске. Уко ли ко се због слу ча ја ста рог 
Ду бров ни ка по ја ве хр ват ски гла со ви увре ђе ни јех и ожа ло шће ни јех, 
бу ди те си гур ни да у сво јој не у ко сти ти увре ђе ни је и ожа ло шће ни је 
искре но до жи вља ва ју бол и пат њу, али ти пси хич ки до жи вља ји 
нема ју ни ка кво те ме љи ти је упо ри ште не го се ис кљу чи во за сни вају 
на стра сти за ино ко сним по се до ва њем оно га што ни је са мо њи хо во.

Све што Ма ти ца чи ни, увек је за сно ва но на нај по у зда ни јем 
на уч ном са зна њу, па та ко и у овом слу ча ју књи жев но сти ста рог 
Ду бров ни ка ко ју би, без ика кве иде о ло шке ма гле, тре ба ло пре
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вас ход но ви де ти као за јед нич ко на сле ђе Ср ба и Хр ва та. Сто га су 
и Ма ти ца срп ска и це ла срп ска на уч на за јед ни ца оба ве зни фе но
ме ну Ду бров ни ка и ду бро вач ке књи жев но сти у по гле ду бар дво
стру ко нео п ход ног при сту па са мој ства ри. С јед не стра не, чи тав 
кор пус ду бро вач ке ре не сан сне и ба рок не књи жев но сти мо ра као 
це ли на да бу де са чу ван уну тар исто риј ске вер ти ка ле срп ске књи
жев но сти. Та це ли на у на шем вре ме ну при мар но при па да хр ват
ској кул ту ри, али на осно ву зна ња о ге не зи фе но ме на, се кун дар на 
при пад ност срп ској кул ту ри ни ма ло не би тре ба ло да бу де спор на. 
То зна чи са мо то да ста ре Ду бров ча не не про гла ша ва мо Ср би ма, 
али зна мо да су ду бро вач ки пи сци уче ство ва ли у об ли ко ва њу 
срп ске књи жев но сти, па су, као Ду бров ча ни и Сло ви ни, у том сми
слу и срп ски пи сци.

С дру ге стра не, са ми Ду бров ча ни су, у окви ру сво је по ро дич не 
кул ту ре се ћа ња, че сто има ли раз ви је ну свест о соп стве ном по ре
клу ко је их је ве зи ва ло за Ср бе из за ле ђа гра да, а све то је до дат но 
ути ца ло и на до жи вљај и из ра жај не ква ли те те је зи ка, про и за шле 
из ко му ни ка циј ског за јед ни штва са Ср би ма, као и из чи ње ни це 
да је нај ве ћи де мо граф ски при лив у Ду бров ни ку ве зан за до се ља
ва ње Ср ба у тај град. Та ко су на се ља ва њем Ср ба из за ле ђа, ти пра
во слав ци при сти гли срп ским се о ба ма по ста ли пре ци не ки ма од 
нај ве ћих ка то лич ких ства ра ла ца ко је је овај град дао, а ко ји су се 
че сто са мо све сно укљу чи ва ли у срп ску ет нич ку и по ли тич ку за
јед ни цу, у срп ску књи жев ност и кул ту ру, па чак и у срп ске ин сти
ту ци је: Цви је та Зу зо рић, Ру ђер Бо шко вић, Са ва Вла ди сла вић, 
Пе тар Буд ма ни, Ма ти ја Бан, Ме до Пу цић, Лу ко Зо ре, дум Иван 
Сто ја но вић, Ан тун Фа брис, Ми лан Ре ше тар, Иво и Лу јо Вој но вић, 
Пе тар Ко лен дић, Јор јо Та дић и др. Пре ма тим исто риј ским чи ње
ни ца ма, пре ма са мим ства ра о ци ма та квог по ре кла и пре ма они ма 
ко ји су се бе из раз ли чи тих раз ло га ви де ли као део срп ске књи жев
но сти и кул ту ре, срп ска фи ло ло ги ја не мо же и не сме да оста не 
не ма и рав но ду шна. За то сви ови слу ча је ви, ка ко они са ста ту сом 
ко лек тив не та ко и они са ста ту сом ин ди ви ду ал не при пад но сти, 
тре ба да бу ду ве о ма па жљи во из у че ни и пре ци зно си ту и ра ни у 
онај кул тур ни оквир ко ји им ре ал но при па да. 

Ни ко не тре ба и не би смео да спре ча ва ова ква ис тра жи ва ња, 
а сви тре ба да из ву че мо аде кват не спо зна је као по у ке и као ва ља
ну гра ђу за мо гу ће ци ви ли зо ва не раз го во ре. Уко ли ко оста ви мо да 
на у ка мир но про ми шља све фе но ме не ко ји мо гу да иза зо ву мно ге 
раз до ре, он да има на де да ће мо јед ном до ћи до до вољ не ко ли чи не 
са зна ња ка ко би смо про блем нај ра ци о нал ни је и нај то ле рант ни је 
мо гли да по ста ви мо и ре ши мо. Сто га сва ки по ку шај по ли ти за ци је 
јед ног озбиљ ног, не баш ла ког, али ипак са свим ре ши вог пи та ња 
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тре ба оста ви ти пот пу но по стра ни као при мер не а де кват ног и 
штетног при сту па. Сто га бих све пре о се тљи ве и огор че не Хр ва те 
за мо лио да пр во ис пи та ју ка ква је ре ал на осно ва за њи хо ву пре
осе тљи вост и огор че ност, па кад ра ци о нал но, на те ме љу на уч ног 
са зна ња утвр де да озбиљ них раз ло га за та ко не што не ма, он да би 
тре ба ло са ми да од у ста ну од фан то ма ко ји ма су ис пу ни ли соп
стве ну свест. Уко ли ко се то оди ста де си, те уко ли ко кри тич ки тип 
исто ри о граф ске све сти уте ме љи на ци о нал но са мо све сне Хр ва те, 
он да би исто риј ски до го вор два на ро да оди ста мо гао да усле ди. 
Сва ки чо век од пу не ум не са бра но сти мо гао би са мо да при жељ
ку је та кав ис ход до га ђа ња, па би за то вре де ло око све га то га се и 
по тру ди ти. На по те зу за озбиљ но пре тре са ње соп стве не све сти и 
са ве сти су пре све га огор че ни хр ват ски на ци о на ли сти. У том до
ме ну за јед нич ких за да та ка Ср би су при лич но од ма кли и оба ви ли 
ве ли ки део сво га по сла. Са да мир но мо же мо са че ка ти да Хр ва ти 
при стиг ну, ако им је уоп ште и ста ло до кул тур ног и ци ви ли зо ва ног 
ди ја ло га са Ср би ма. Не ће мо ра ти мно го вре ме на да про ђе, па ће мо 
ви де ти да ли смо у овом за јед нич ком по ду хва ту ишта опо сли ли! 




