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У на сло ву „за да те те ме” о ко јој тек тре ба да се раз го ва ра 
ме ни се па жња за др жа ва нај пре на гла гол ској име ни ци „чи
та ње”:  ко ли ко се, и пре све га шта се да нас чи та? Скрај ну то, 
за бо ра вље но ни је са мо ју го сло вен ско књи жев но на сле ђе, 
не го на сле ђе са мо, сам по јам озбиљ не књи жев но сти ко ја је 
у да на шњем вре ме ну у под ре ђе ном по ло жа ју у од но су на 
поп кул ту ру свих ро до ва и жа нр о ва. У јед ном не дав ном тек
сту1 Ми љен ко Јер го вић го во ри о ка та стро фал но ло шем по
ло жа ју из да ва ча у Хр ват ској, на зна ча ва да је у Ср би ји си ту
а ци ја  не што бо ља, али све јед но за пи су је и су ро во исти ни ту 
тврд њу, ко ја ва жи не са мо у ове две др жа ве, не го и знат но 
ши ре: „Не чи та ју они (ста нов ни ци Хр ват ске, што се да ка
ко ла ко мо же пре не ти и на ста нов ни ке Ср би је  – прим. М. 
М.) ни шта, на ен гле ском као ни на хр ват ском, а ако, ипак, 
не што про чи та ју, он да су то пи зда ри је из жан ра ла жних њу
јорк тајмс бест се ле ра, за ко је је све јед но на ко јем се је зи ку 
чи та ју, јер је њи хо во чи та ње ио на ко гу бље ње вре ме на.” Још 
дра стич ни ји при мер то тал ног уру ша ва ња чи та лач ке кул
ту ре на ла зим у јед ном тек сту об ја вље ном у нај ти ра жни јем 

1 Iz bor knji ga za lje to u ze mlji u ko joj go to vo ni tko vi še ne či ta, Ju tar nji list, 
15/07/2017; пре у зе то са ин тер нет стра ни це: http://www.ju tar nji.hr /kul tu ra/
knji zev nost/oda birmi ljen kajer go vi caiz borknji gazalje touze mljiuko
jojgo to voni tkovi sene ci ta/6367016/
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днев ном ли сту на ита ли јан ском је зи ку.2 Он се, на рав но, не 
од но си на Бал кан, не го на је дан од свет ских цен та ра, Њу
јорк. Ин ди ка ти ван је већ и сам на слов тек ста: „Из Ама зо
но ве књи жа ре поп кул ту ра прог на ла ра зум”. По сле ужа сне 
кри зе про да је књи га по књи жа ра ма, Ама зон, ина че глав ни 
узроч ник за тва ра ња књи жа ра (на Мен хет ну су би ле оста ле 
са мо две!), не дав но је отво рио сво је тр го ви не, али су на бес
ко нач ним по ли ца ма са мо књи ге ко је су чи та о ци из гла са ли 
као нај про да ва ни је, а то зна чи ку вар ске књи ге, би о гра фи је 
ра зних те ле ви зиј ских во ди те ља и поп зве зда и све оно што 
смо не ка да озна ча ва ли не га тив ном од ред ни цом шун да. Де
чи јој књи зи је по све ће на чак пе ти на про сто ра у Ама зо но вој 
књи жа ри, а ме ђу деч јим књи га ма нај про да ва ни је су сли ков
ни це и књи ге за бо је ње (тзв. бо јан ке), и то не са мо за де цу, 
не го и за од ра сле. – Украт ко, књи ге су ту, али не и нор ма лан 
здрав ра зум, а да и не го во ри мо о не ким ви со ко ака дем ским, 
књи жев нокри тич ким кри те ри ји ма, Све са мо поп кул ту ра, 
нај ни же вр сте. 

Про цес гло ба ли за ци је, посебно гло ба ли за ци је ло ших прак
си, ве о ма је брз: иа ко се још не мо же ре ћи да је ра зум прог
нан из срп ских књи жа ра, то ипак не зна чи да чи та лач ка кул
ту ра не би тре ба ло да бу де те ма од пр во ра зред ног зна ча ја. И 
кад зна мо да се у се вер ним, скан ди нав ским зе мља ма чи та 
мно го ви ше не го на ју гу Евро пе, мо ра нас све јед но за ди ви ти 
по да так да је књи га Мојаборба – пр ви од укуп но 6 то мо ва 
и 3000 стра на јед ног бол но искре ног ау то би о граф ског тек
ста нор ве шког ау то ра Карл Ове Кна ус гåр да – об ја вље на у 
500.000 при ме ра ка у зе мљи и на је зи ку ко јим го во ри је два 
не што ви ше од 5 ми ли о на љу ди. Али, то је ду гач ка и са свим 
раз ли чи та при ча од на ше. Но, на ве шћу ов де и по ку шај јед не 
ме ди теран ске зе мље да од нај ра ни је људ ске до би под сти че, 
ства ра, гра ди чи та о це: у Тр сту и број ним дру гим ита ли јан
ским гра до ви ма по сто ји већ ви ше го ди на ин ци ја ти ва ко ју 
не гу ју град ске и ре он ске би бли о те ке и ко ја се под на сло вом 
Natiperleggere (Ро ђе ни за чи та ње) од ви ја ба рем јед ном не
дељ но у две до три уста но ве у гра ду ко ји бро ји ма ло ви ше 
од 200.000 ста нов ни ка, а оку пља „чи та о це” до ше сте го ди
не жи во та: до ња гра ни ца  је – ну ла го ди на! И за и ста, ма ме 
до во де бе бе на ова чи та ња од пр вих ме се ци њи хо вог жи во
та. Мо жда би вре де ло пре не ти ову прак су ко ја је – ба рем у 
Тр сту – сте кла огром ну по пу лар ност, па се већ ви де пр ви 
ре зул та ти: по след њих го ди на фор ми ра ју се но ви чи та лач ки 
клу бо ви, нај мла ђих, не што ста ри јих, али и од ра слих љу ди.

2 LaRepubblica, 20/07/2017, str. 21.
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Ка ква је чи та лач ка си ту а ци ја у Ср би ји, нај бо ље зна ју из да
ва чи. Са ма чи ње ни ца да – упр кос огром ним жр тва ма и на
по ри ма – срп ско из да ва штво ну ди пу бли ци за ви дан број на
сло ва, све до чи да озбиљ них чи та ла ца ипак има. Узме мо ли 
у об зир ове кла сич не чи та о це, ко ји чи та ју да нас го то во као 
и у про шлом ве ку, он да мо же мо ре ћи да они и да нас осе ћа ју 
као ва жне и све дру ге бли ско је зич не и исто је зич не књи жев
но сти, по се жу за ста рим и но вим на сло ви ма, за књи га ма без 
об зи ра да ли су оне штам па не у Бе о гра ду, За гре бу, Са ра је ву 
или Под го ри ци. Тај уски круг чи та ла ца још увек осе ћа као 
сво је на сле ђе све оно што је до ступ но у ори ги на лу, за шта 
им ни је по тре бан пре вод. Је дан од сту бо ва Де кла ра ци је о 
за јед нич ком је зи ку (пред ста вље не мар та 2017. у Са ра је ву, 
ко ју је до са да пот пи сало пре ко 8000 осо ба), је сте упра во 
и та чи ње ни ца: да чи та лац са под руч ја је зи ка ко ји се не ка
да звао спр ско хр ват ски, ипак и да нас це ло то под руч је осе
ћа као бли ско, ко је – пре не го би ло ко је дру го – док чи та, 
до жи вља ва као не што што је и део ње га са мо га, ње го вог 
културолошког на сле ђа. 

Беззаједничкогкултурногпростора

У вре ме по сто ја ња за јед нич ке др жа ве по сто јао је оквир 
ши ри од на ци о нал ног: ма кар но ми нал но био је при су тан 
ју го сло вен ски кул тур ни про стор. За јед нич ко, ју го сло вен
ско удру же ње пи са ца об је ди ња ва ло је сва ре пу блич ка и 
по кра јин ска удру же ња књи жев ног про фи ла, би ли су че сти 
лич ни кон так ти на ин си ту ци о нал ном ни воу, по сто ја ла је са
рад ња у пред ста вља њу књи жев них оства ре ња ка ко уну тар 
свих ре пу бли ка, та ко и – по себ но – на ино стра ном тр жи
шту (је дин стве на аген ци ја за књи гу, од ко је су ино стра не 
би бли о те ке до би ја ле ка та ло ге свих књи га об ја вље них у Ју
го сла вји). Не стан ком за јед нич ког кул тур ног про сто ра, што 
се по кло пи ло и са вре ме ном пра ве екс пло зи је об ја вљи ва ња 
књи га, сва ка је но ва др жа ва, у скла ду са сво јим бу џе том, али 
и ја чи ном же ље за на ци о нал ном афир ма ци јом сво је књи ге и 
соп стве не кул ту ре, на сту па ла пре све га на европ ском, па и 
свет ском тр жи шту, док је са свим за не ма ре на са рад ња ме ђу 
срод ним кул ту ра ма ко је су не ка да би ле об је ди ње не у исти, 
ју го сло вен ски оквир. Све је те же би ло (и оста ло) на ба ви ти 
књи гу ко ја ни је об ја вље на „код ку ће”, но ви не и пу бли ка ци
је кру же у за тво ре ном про сто ру сва ке од др жа ва по на о соб. 
Све ове, и број не дру ге „смет ње на ве за ма” у раз је ди ње ном 
кул тур ном про сто ру сва ка ко ути чу на ши ри ну и до ступ ност 
ју го сло вен ског књи жев ног на сле ђа у свим зе мља ма на след
ни ца ма Ју го сла ви је. Па се да кле мо же за кљу чи ти: ју го сло
вен ско књи жев но на сле ђе су же но је, по ти сну то, за не ма ре
но, ка ко због не стан ка ју го сло вен ског кул тур ног про сто ра, 
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та ко, и још ви ше, као по сле ди ца до ми нант них по ли ти ка у 
но во на ста лим др жа ва ма, ко је агре сив но, на ме тљи во и не 
увек са по зи тив ним ре зул та ти ма на сту па ју пре ма „пра вом” 
ино стран ству, док са свим за не ма ру ју др жа ве у ко ји ма су 
до пре три де це ни је кру жи ли кул тур ни про из во ди (књи ге, 
ча со пи си) и са ми књи жев ни ци, ко ри сте ћи све та да рас по
ло жи ве ме ди је да пу бли ку оба ве сте о до ма ћој књи жев ној 
произ вод њи.  

Југословенскокњижевнонаслеђе

Не по кла па ју се са свим ју го сло вен ски кул тур ни про стор и 
ју го сло вен ско књи жев но на сле ђе. Овај дру ги по јам сво ди се 
ипак са мо, или ба рем пре свега на књи ге на ста ле на под
руч ју не ка да шњег срп скохрват ског/хр ват ско срп ског је зи ка. 
А ту, упр кос ов де на бро ја ним, и број ним дру гим пре пре ка
ма ко је су на ста ле рас па дом ју го сло вен ског кул тур ног про
сто ра, све до ци смо – ипак и још увек – по сто ја ња, па чак 
и гра ђе ња, учвр шћи ва ња, про ве(т)ра ва ња ју го сло вен ског 
књи жев ног на сле ђа. Је су рет ке, али по сто је и озбиљ не ли
те рар не и кул ту ро ло шке сту ди је на ста ле, ре ци мо, у срп ској 
књи жев ној сре ди ни, од стра не срп ских ау то ра, ко је се те ме
љи то ба ве фе но ме ни ма, фи гу ра ма, по ја ва ма у хр ват ској, бо
сан ској или цр но гор ској књи жев но сти. На ве шћу са мо је дан, 
али за и ста хва ле вре дан при мер: не дав но об ја вље на књи га 
Пре дра га Бре ба но ви ћа АвангардаКрлежиана.Писмонео
авангарди, ко ју је из дао за гре бач ки Арк зин, али је она пи са
на оном ва ри јан том је зи ка ко ја се зо ве срп ска, на пи са на је у 
Бе о гра ду и ау тор је из Бе о гра да.3 И они ма ко ји ма то до са да 
ни је би ло ја сно, по сле чи та ња Бре ба но ви ће ве књи ге по ста
је бес по го вор на исти на да се ни да нас, а ни убу ду ће, де ла 
аван гард не по е ти ке 20. ве ка, не ће мо ћи про у ча ва ти друк чи
је не го хо ри зон тал но: де ла аван гард не умет но сти ни су ни 
срп ска, ни хр ват ска, ни бо сан ска..., она су увек ју го сло вен
ска. Или мо жда чак пре све га европ ска. По јам ју го сло вен ске 
аван гар де ни ка да се не ће мо ћи уки ну ти.

Вре дан до при нос ју го сло вен ском књи жев ном на сле ђу да је 
ча со пис Сарајевскесвеске иза чи јих 50 бро је ва је увек ста
ја ла гру па зна чај них ства ра ла ца са под руч ја тзв. Ре ги је, од
но сно из бив ше Ју го сла ви је, ко ју је исти на по кре та ла јед на 

3 У вр ло по зи тив ном при ка зу Бре ба но ви ће ве књи ге, Вик тор Иван чић  је 
за пи сао да је ње на „ми си ја /.../ рас крин ка ва ње на чи на на ко ји на ци о нал
на иде о ло ги ја, пре ко сво је ака дем ске по слу ге, оба вља са на ци ју еруп тив
ног под руч ја и пре тва ра га у про стор за ре лак са ци ју” (Новости, За греб, 
21/05/2017). Иван чић на во ди још мно го то га ве о ма по хвал ног и ко ри
сног за сва ког чи та о ца Бре ба но ви ће књи ге, па за то вре ди про чи та ти це
ли текст: http://www.por tal no vo sti.com /oaka dem skojor kе stra ci ji 
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ду ша, Вој ка Сми ља нић Ђи кић. Тај је ча со пис  још јед на по
твр да на сто ја ња да се у жи жу по сма тра ња по ста ви укуп на 
књи жев на про дук ци ја на ста ла на тлу не ка да шње Ју го сла
ви је. Исти на, по сле Вој ки не смр ти и овај уса ма ље ни оток 
из ло жен је не сум њи во ја ким бу ра ма и олу ја ма; до са да је 
свет угле дао са мо је дан, 51. број, и то са мо у елек трон ској 
фор ми. О да љој суд би ни ове дра го це не пу бли ка ци је ко ја се 
тру ди(ла) да из бли за пра ти све до га ђа је на пла ну умет но сти 
и кул ту ре на тлу не ка да шње Ју го сла ви је, не усу ђу јем се да 
на га ђам.

Од по себ ног би зна ча ја би ло уста но ви ти ка ко у стро го на
ци о нал но за сно ва ним књи жев но сти ма про ла зе пи сци ко ји 
су то ком за јед нич ке др жа ве де ло ва ли у ви ше сре ди на и свој 
опус ви де ли као ју го сло вен ски? Ка ко про ла зе и ка ко су у ко
јој ли те ра ту ри пред ста вље ни пи сци дво стру ког иден ти те та: 
Ср би из Хр ват ске – Де сни ца, Ма та вуљ, Ши му но вић, Ћи пи
ко, и обр ну то: Хр ва ти из Ср би је. Као при мер из у зет но ус
пе лог по ста вља ња у жи жу ин те ре со ва ња сто ји Вла дан Де
сни ца: за хва љу ју ћи Дра гу Рок сан ди ћу (тре ба ли на гла си ти 
да је Рок сан дић исто ри чар, а не књи жев ни исто ри чар, што 
у све тло сти чи ње ни це да су на по ри исто ри ча ра сво је доб но 
уро ди ли пло дом, те по сто ји књи га Историја Југославије, 
док исто ри ја ју го сло вен ских књи жев но сти тог оби ма и по у
зда но сти ни је на пи са на) овог сеп тем бра одр жа ће се у За гре
бу већ ше сна е сти пут скуп по све ћен овом пи сцу дво стру ког 
иден ти те та. Ве о ма ус пе ли скуп о Си ми Ма та ву љу, пи сцу ко
ји се ро дио у Хр ват ској и бо ра вио и ра дио у ви ше гра до ва на 
под руч ју од Ја дра на до Ду на ва, одр жан је у Бе о гра ду, а Ма
та вуљ је и је дан од рет ких пи са ца ко је му је срп ска књи жев на 
кри ти ка ус пе ла да при пре ми и об ја ви ко мен ти ра на са бра на 
де ла – не што што је нај бли же пра вом кри тич ком из да њу.4 
По чет ком ју на 2017. го ди не у Бе о гра ду, у Уни вер зи тет ској 
би бли о те ци одр жан је скуп о Јо си пу (Сиби) Миличи ћу, 

4 Иа ко је ов де реч о ју го сло вен ском, а не о срп ском књи жев ном на сле ђу, 
не мо же мо а да ба рем у фу сно ти не на по ме не мо да је срп ска књи жев
ност про пу сти ла да свој књижевни ка нон из гра ди и по твр ди об ја вљи
ва њем кри тич ких из да ња сво јих кла си ка. Еди ци ја „Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти”, ко ју во ди Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске ни по че му 
не од го ва ра кри те ри ју ми ма мо дер ног кри тич ког из да ња. Да ле ко ма ња 
и по све му скром ни ја књи жев ност, ка ква је сло ве нач ка, про сла ви ла је 
не дав но 70 го ди на од по чет ка об ја вљи ва ња еди ци је Zbranadelasloven
skihpesnikovinpisateljev у ко јој је у пе ри о ду од 1946. до 2016. године. 
Об ја вље но 270 то мо ва и пред ста вље но 39 ства ра ла ца. О то ме ко ли ко је 
ова ко си сте ма ти чан рад на из да ва њу кри тич ког из да ња кла си ка ути цао 
на ства ра ње од ре ђе ног ни воа чи та лач ке пу бли ке, као и о мно го дру гих 
по зи тив них ре зул та та, али и по те шко ћа с ко ји ма се не из бе жно су сре ће 
ова ко ду го тра јан и за на ци о нал ну кул ту ру кључ ни из да вач ки по ду хват 
ви де ти: http://isllv.zrcsa zu.si /si tes/de fa ult/fi les/zbra na_de la_slo ven skih_
pe sni kov_in _pi sa te ljev19462016_70_le t_iz ha ja nja.pd f  
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значај ном ме ђу рат ном ау то ру, ко ји је „ис пао” ка ко из срп ске, 
та ко и из хр ват ске књи жев но сти.5 Да кле, и на овом пла ну 
про у ча ва ња пи са ца плу рал них иден ти те та има по зи тив них 
по ма ка.

Што ду же раз ми шљам о те ми ју го сло вен ског књи жев ног 
на сле ђа, све сам уве ре ни ја да о по што ва о ци ма и след бе ни
ци ма ју го сло вен ског књи жев ног на сле ђа тре ба го во ри ти као 
о скром ној „фи јо ци”, али ко ја не сум њи во по сто ји, све му 
упр кос. И ко ју ва ља по себ но це ни ти. Ка ко ина че ту ма чи ти 
чи ње ни цу да се књи ге Ду брав ке Угре шић, Да ше Дрн дић, 
Не на да Ве лич ко ви ћа, Дра га на Ве ли ки ћа, Ог ње на Спа хи ћа, 
Ми љен ка Јер го ви ћа, Бран ка Ву чи ће ви ћа, Ра до ми ра Кон
стан ти но ви ћа ... ко је – где год да се об ја вљу ју – чи та ју и у 
Бе о гра ду.6 

Спо ме ну ла бих још јед ну, број ча но ма ле ну, али по ли тич ки 
и кул ту ро ло шки ва жну гру пу љу ди у окви ру ко је ју го сло
вен ско књи жев но на сле ђе, су же но на књи жев на де ла пи са на 
на јед ном од че ти ри је зи ка ни клих на што кав ском под руч
ју, још функ ци о ни ше и жи ви. То су сту ден ти сла ви сти ке на 
стра ним уни вер зи тети ма. Знам из лич ног, али и из ис ку ства 
ко ле ги ни ца и ко ле га са свих 8 ка те дри за срп ски и хр ват ски 
је зик и књи жев ност у Ита ли ји да сту ден ти же ле, ин си сти ра
ју да чу ју по не што о ју го сло вен ском књи жев ном на сле ђу, а 
не са мо да чу ју при каз јед не од на ци о нал них књи жев но сти. 
По себ но је за ни мљи ва тр шћан ска си ту а ци ја, где се упи су је 
мно го сту де на та из Ис тре, не са мо из Ита ли је (то ком по
след ње го ди не мог ра да на том Уни вер зи те ту има ла сам 52 
сту ден та, од ко јих је си гур но јед на тре ћи на би ла из Ис тре, а 
не ко ли ко њих и из Ср би је). Две су вр сте ре ак ци је: сту ден ти 
по ре клом из „на ших кра је ва” ко ји су ве ћи део шко ло ва ња 
сте кли у шко ла ма на тлу не ка да шње Ју го сла ви је, ве о ма су 
ра до зна ли и за хвал ни што им се про ши ру је зна ње, што мо
гу сво ју стро го на ци о нал ну књи жев ност ко ју су упо зна ли у 
шко ли, да са да су о че са дру гим књи жевн о сти ма на ста лим 
на овом је зи ку; ве о ма ра до чи та ју, по себ но Ки ша. Дру гу 
врсту ре ак ци ја има ју сту ден ти ита ло фо ни: они су при лич но 

5 Бе о град ски не дељ ник Време до нео је 15. jуна 2017. (broj 1380) текст 
Све тла не Ше а то вић „Си бе Ми ли чић: сен ка за бо ра ва” ко ји го во ри о 
ску пу и о вред но сти ма пе сни ка, про зног пи сца, есе ји сте и сли ка ра. 
Најавље но је и об ја вљи ва ње збор ни ка ра до ва са овог ску па.

6 Са свим на мар ги ни, али ипак бих спо ме ну ла и сле де ћи де таљ: Ми лу тин 
Ми тро вић, не ка да шњи уред ник Еко ном ске по ли ти ке из Бе о гра да, об ја
вио је код из да ва ча Фа бри ка књи га из бор из сво јих но вин ских ко мен
та ра под на сло вом Днев ник гло бал не кри зе. По сле са мо не де љу да на 
од да на об ја вљи ва ња књи ге до био је мејл из За гре ба од осо бе ко ја му 
са оп шта ва да у За гре бу по сто ји „ма ли клуб ва ших фа но ва”, круг љу ди 
ко ји га чи та ју и ко ји се ве се ле ње го вој књи зи. 
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за чу ђе ни от куд то ли ка срод ност ме ђу кул ту ра ма ко је се бе 
же ле да при ка жу као са свим одво је не. Ни сам још на и шла 
на сту ден та ко ји не би ра до зна ло при сту пио чи та њу де ла 
са це лог срп ско хр ват ског је зич ког про сто ра. То сту ден ти ма 
омо гу ћу је да срет ну ве ћи број име на, да упо зна ју ни јан се у 
ода би ру те ма, у струк ту ри са њу де ла, у упли та њу оп штих, 
ко ле ктив них или ин ди ви ду ал них про бле ма и те ма. Де ша ва
ло се и де ша ва се још увек да на став ни ку при ђе на кра ју 
го ди не не ко од ових слу ша ла ца ка ко би се за хва лио за то 
што су пре да ва ња по мо гла да се у њи хо вим гла ва ма ства ри 
по ста ве на пра во ме сто. Као да им је пре то га не што бит но 
не до с та ја ло. Ми слим сто га да је за пре да ва че на ино стра
ним фа кул те ти ма и те ка ко ва жно да сту ден ти ма при ка жу 
ју го сло вен ско кул тур но на сле ђе. И обич ни чи та лац у ино
стран ству сла бо пра ви раз ли ку, чи та ће све ау то ре пре ве де не 
са тих на ших ма лих је зи ка као сли ку и све до че ње о бив шој 
Ју го сла ви ји. У на ди да ће тек кроз ту сли ку мо ћи да на слу ти 
и све оне дра ма тич не про ме не ко је су се у зе мљи до го ди ле 
де ве де се тих го ди на. 

Историјат

Сам по јам ју го сло вен ске/ју го сла вен ске књи жев но сти ство
рен је мно го пре не го што је ство ре на др жа ва Ју го сла ви ја: 
од мах по сле ре во лу ци о нар не 1848. го ди не у Тр сту, у та да 
нај зна чај ни јој при вред нопо слов ној згра ди Тер ге стео „Сла
вјан ско друж штво” по се до ва ло је чи та о ни цу; од три са ло на 
ко ја су чи та о ци ма би ла на рас по ла га њу, цен трал ни је био 
укра шен сли ка ма ко је су сим бо ли зо ва ле ју жно сло вен ске 
на ро де: пор трет ба на Ј. Је ла чи ћа, цр но гор ског вла ди ке Пе
тра Пе тро ви ћа Ње го ша, те јед ног гу сла ра око ко је га су се 
оку пи ли вер ни слу ша о ци.7 Го ди не 1849. ово дру штво из да
је дво је зич ни (сло ве нач ки и „илир ски”) ча со пис Славјан
скиродољуб (укуп но об ја вље но 6 бро је ва), а исте те го ди не 
про фе сор Ја нез Крст ник Ле вец, та ко ђе у Тр сту, об ја вљу је 
при руч ник Slovenskilepopisniizgledi (При ме ри ле пог пи са
ња на сло вен ском) ко ји де цу та да шњих сло ве нач ких шко ла 
у Тр сту упу ћу је да на у че ле по пи са ње на три пи сма: ла ти
ни ци, го ти ци и ћи ри ли ци. На по ми њем да је у овом при
руч ни ку ћи ри ли ца би ла она ре фор ми са на, Ву ко ва (мо жда 
због оних мла ђих ва ља под се ти ти да је ву ков ско пи смо у 
Ср би ји по ста ло зва нич но тек 1867). У тој пр вој, иде а ли ма 

7 Ви де ти: Mi lan Pa hor, Slavjanskasloga 18481954. ZTT EST, Трст, 2004, 
стр. 20 –  ту на ла зи мо и по да так о то ме да је ова Чи та о ни ца би ла прет
пла ће на на 110 ли сто ва и ча со пи са, од ко јих су 22 би ла на сло ве нач ком, 
36 на че шком, њих 17 сти за ло је из Хр ват ске, 5 из Ср би је, а би ле су ту и 
пу бли ка ци је на ита ли јан ском, не мач ком, фран цу ском, па чак јед на и на 
ен гле ском је зи ку. 
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ис пуњеној фа зи ју жно сло вен ског збли жа ва ња би ло је – осо
би то на крај њим за пад ним и се вер ним пе ри фер ним тач ка ма 
– си гур но број них слич них ини ци ја ти ва и до га ђа ја ко ји до
ку мен ту ју ду го трај ност ју го сло вен ске иде је у пи са ној ре чи 
и кул ту ри у це ли ни.8     

Дру га фа за жи во та пој ма ју го сло вен ска књи жев ност тра ја ла 
је ви шема ње ко ли ко и др жа ва Ју го сла ви ја, да кле 70 го ди
на, али уну тар ње опет има не ко ли ко раз ли чи тих сег ме на
та: онај уни та ри стич ки, ка да се го во ри ло о три „пле ме на” 
ко је ва ља пре то пи ти у је дан ју го сло вен ски на род. По сле 
Дру гог свет ског ра та ју го сло вен ска књи жев ност се нај пре 
од ви ја ла у зна ку же ље да се ре а ли зу је иде ал брат ства и је
дин ства “на ших пет на ро да”, да би се не где већ од 70тих, 
а по го то ву од 80тих го ди на не са мо го во ри ло о ју го сло вен
ским књи жев но сти ма у плу ра лу, не го и о пред но сти ма на 
ко је ова ква плу рал на си ту а ци ја упу ћу је про у ча ва о це, а то 
је ком па ра ти ви стич ка пер спек ти ва ме ђу соб ног су про тста
вља ња, су о ча ва ња ју го сло вен ских књи жев но сти. За сва
ку на ци о нал ну књи жев ност по сто јао је нај пре за јед нич ки 
оквир ју го сло вен ски, а тек он да, ма да вре мен ски па ра лел но, 
европ ски ком па раЖтив ни оквир: баш тих го ди на об ја вље не 
су зна чај не сту ди је ка ко о ју го сло вен ској та ко и о европ ској 
ком парати ви сти ци.9 

Националнеподеле

По сле рас па да Ју го сла ви је на сту пио је пе ри од стрикт не на
ци о нал не по де ле књи жев но сти. Су де ћи пре ма на сло ву овог 
па не ла, нас би тре ба ло да за ни ма са мо ово по след ње: шта 

8 О по сто ја њу укр шта ња срод них кул ту ра и пре пли та њу ми то ва ко ји до 
чи та о ца до пи ру пу тем пи са не (не са мо усме не) ре чи не ка по све до чи и 
сле де ћи при мер: на са мој гра ни ци Сло ве ни је и Ита ли је, у се лу Би ља на, 
на ди ва ну днев не со бе јед не обич не се о ске ку ће, угле да ла сам укра сни 
ја стук из ве зен цр ном и са ма ло цр ве не бо је: би ла је то Ко сов ка де вој ка 
ко ја по ји ра ње ног Ор ло ви ћа Па вла. Упи та ла сам до ма ћи на зна ли шта 
пред ста вља тај мо тив и ско ро се увре дио што сам га то пи та ла: за нас 
на гра ни ци сло вен ског и итал ског све та мит о Ко со ву се и да нас чу ва –  
ре као је. Без об зи ра на све но во ство ре не гра ни це, ве зив не ни ти ме ђу 
кул ту ра ма су ја че не го што за ми шља мо.

9 Ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма ју го сло вен ских књи жев но сти по себ но 
су се ба ви ли и још се ба ве про фе со ри са за гре бач ког Све у чи ли шта: у 
пе ри о ду од 1983. до 1991. из а шла су че ти ри збор ни ка Компаративно
изучавањејугославенскихкњижевности. За њих су по себ но за слу жни 
Фра њо Гр че вић и Ернст Фи шер. Звон ко Ко вач, је дан од ре дов них са рад
ни ка ових Збор ни ка, и да нас по све ћу је ве ли ки део сво јих на уч них ра до
ва упра во овој те ма ти ци. За хр ват ску књи жев ност је сва ка ко од огром
ног зна ча ја би ла књи га Хрватскакњижевност у европ ском кон тек сту 
(1978), ко ју су уре ди ли А. Фла кер и К. Пра њић. У срп ској књи жев ној 
на у ци ни је то ли ко при сут но ком па ра тив но из у ча ва ње ју го сло вен ских 
књи жев но сти, иа ко је то ве о ма иза зов но под руч је.  
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из ове пер спек ти ве зна чи ју го сло вен ско књи жев но на сле ђе?  
Ово пи та ње зах те ва по зна ва ње ка ко ин си ту ци о нал них про
пи са и ста во ва по је ди них но во у ста но вље них др жа ва, за тим 
по зна ва ње из да вач ке и ча со пи сне про дук ци је на це лом том 
про сто ру што би под ра зу ме ва ло мно го ви ше вре ме на и про
сто ра. Уме сто све га то га, у овом ра ду мо же би ти при ка за на 
са мо су ми ра на прак са, од но сно уни вер зи тет ски про гра ми 
по ко ји ма се спре ма ју бу ду ћи на став ни ци „ма тер њег је зи ка 
и књи жев но сти“. Али и то не пот пу но – с об зи ром да у свим 
овим зе мља ма по сто је број ни уни вер зи те ти, и сва ки од њих 
ипак има сво је ва ри ја ци је на ци о нал но про пи са них про гра
ма. Као узо рак, изабралa сaм са мо сре ди шње на ци о нал не 
сту диј ске сме ро ве на др жав ним уни вер зи те ти ма у глав ним 
гра до ви ма  че ти ри др жа ве у ко ји ма је не ка да у упо тре би био 
срп ско хврат ски, од но сно хр ват ско срп ски је зик. 

Нај ком пли ко ва ни ја је бо сан ска си ту а ци ја.10 За ни мљи во, 
ма да по ли тич ки ипак не про ми шље но је ре ше ње ко је са ра
јев ски Фи ло зоф ски фа кул тет ре а ли зу је кроз сво је сту диј ске 
про гра ме:  они се ни су опре де ли ли за на зив „Бо сан ска књи
жев ност”, у ко ју би он да ушла де ла свих ства ра ла ца ро ђе них 
и ре а ли зо ва них на тлу Бо сне, без об зи ра на ет нич ку и ре
ли ги о зну при пад ност. Та мо се пре да је „Бо шњач ка књи жев
ност” од аљ ха ми ја до до да на шњих мо дер них му сли ман ских 
пи са ца, док се оста ли и на да ље свр с та ва ју ме ђу срп ске или 
хр ват ске, за ви сно од то га где су се њи хо ва де ла штам па ла, 
где су они жи ве ли и ра ди ли и шта су по на ци о нал ном опре
де ље њу. Што се, пак, је зи ка ти че, он у про гра му но си зва ни
чан на зив: Бо шњач ки, срп ски и хр ват ски (да кле БХС, ка ко 
се ко ри сти и у европ ским ад ми ни стра тив ним уста но ва ма, 
те на број ним уни вер зи те ти ма у Евро пи и Аме ри ци). Ап
сурд је, ме ђу тим, то што су у Бо сни у јав ној упо тре би ипак 
три је зи ка, а не је дан тростру ког на зи ва, што сва ка ко ства ра 
ужа сан ха ос, не са мо у гла ва ма мла дих љу ди. С дру ге стра
не, до бро је што сва ки сту дент ове „ма тич не гру пе” не мо
же оти ћи с фа кул те та, а да не до би је и чет воро семе страл ни 
увид у срп ску и хр ват ску књи жев ност, и то не са мо ону ко ја 
је на ста ја ла на тлу Бо сне, не го у чи та вој Ре ги ји.

Са свим раз ли чи та је си ту а ци ја на за гре бач ком Фи ло зоф ском 
фа кул те ту,11 где – уко ли ко се сту дент опре де ли за јед но пред
мет ну ди пло му – он ће про у ча ва ти са мо хр ват ску књи жев
ност и је зик. Ипак, ве ћи на сту де на та би ра дво пред мет ну ди
пло му, јер она да је ве ће шан се при ли ком за по шља ва ња, па 

10 http://www.ff.un sa.ba /in dex.ph p/bs /20141215223641
11 http://kro at.ffzg.unizg.hr/in dex.ph p/stu dij/di plom skistu dij/150na stav nic ki

smjerpo pisiz bor nihko le gi jana od sje kuza kro a ti sti kuko jipri zna jeczon
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се он да уз хр ват ску, мо гу иза бра ти и дру ге ју жно сло вен ске 
књи жев но сти. 

У Бе о гра ду, на Фи ло ло шком фа кул те ту,12 по сто ји сту диј ска 
гру па за срп ски је зик, где се уз срп ски учи још и бу гар ски 
и сло ве нач ки, као и сту диј ска гру па за срп ску књи жев ност  
ко ја иде или уз пре глед оста лих  ју жно сло вен ских књи
жев но сти, или – дру га ва ри јан та – уз срп ску кљи жев ност 
иде ко ма па ра тив на, али не ју жно сло вен ска, не го свет ска 
књи жев ност. За ни мљи во је да је сло ве нач ки је зик, за јед но 
са осно ва ма кул ту ре, ак ти ви ран не при Ка те дри за ју жно
сло вен ске је зи ке, не го на Оп штој лин гви сти ци; пред мет је 
увек и ис кљу чи во оп ци о на лан, али при вла чи сва ке го ди не 
на сто ти не сту де на та. Лек тор за овај пред мет је раз мен ски 
и за јед но са ди дак тич ком опре мом за уче ње сло ве нач ког је
зи ка фи нан си ра се из др жав ног бу џе та Сло ве ни је. Та квих 
сло ве нач ких лек тор ских цен та ра у све ту има 54.13 По да так о 
раз мен ским лек то ри ма срп ског је зи ка ни сам ус пе ла да про
на ђем. 

И нај зад цр но гор ски Фи ло ло шки фа кул тет (се ди ште у Ник
ши ћу, не у Под го ри ци)  има сту диј ску гру пу за Цр но гор ску 
књи жев ност и ју жно сло вен ске књи жев но сти, те од воје но 
гру пу за Срп ски је зик и ју жно сло вен ске књи жев но сти.14 
Како се ствар но од ви ја на ста ва на ове две гру пе, с об зи ром 
да је цр но гор ска књи жев ност до пре две де це ни је би ла део 
срп ске, а са да се кон сти ту и са ла као по себ на, те су сви ње
ни пи сци осим оних нај мла ђих – у би ти пи сци дво стру ког 
иден ти те та, у то овом при ли ком не бих ула зи ла. 

Идеолошкеманипулацијеиконфузије

Већ од осам де се тих го ди на, а по себ но то ком де ве де се тих, 
па све до да нас, кон струк ци ја стро го на ци о нал них ли те ра
ту ра од ви ја се на ште ту нај бо љих пи са ца, ко ји су по пра ви
лу на овај или онај на чин сво јим опу си ма на ди ла зи ли уско 
на ци о нал не окви ре. Ка ко по ка зу је Бре ба но вић  у већ спо ми
ња ној књи зи „на ци о на ли стич ка ин стру мен та ли за ци ја” при
ме њи ва на је од стра не нај по зна ти јих кр ле жо ло га, од Стан
ка Ла си ћа, пре ко Ве ли ми ра Ви ско ви ћа, до Ду брав ке Ора ић 

12 http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/ka te dre/srp skije ziksa ju zno slo ven skimje zi
ci ma/http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/ka te dre/srp skaknji zev nostsaju zno slo
ven skimknji zev no sti ma/ 

13 http://cen ter slo.si/natu jihuni ver zah/
14 http://www.ucg.ac.me/stud prog/28/11/0/0http://www.ucg.ac.me/stud

prog/28/13/0/0
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То лић.15 По себ но оштар, бес по ште дан рат, за пра во пот пу но 
нео прав да но, ис кљу чи во иде о ло шки за сно ва но упи си ва ње  
у са мо јед ну књи жев ност, те из гон из оне ко јој је, у свом 
плу рал ном иден ти те ту нај ви ше при па дао, до жи вео је Иво 
Ан дрић.  С јед не стра не, срп ска књи жев ност се тру ди, не 
увек ко рект ним сред стви ма, да Ан дри ћа при ка же као ис
кљу чи во срп ског пи сца, хр ват ска га је не ко вре ме пре ћутки
ва ла, да би по том по че ла се ри ју об ја вљи ва ња ди вот из да ња 
ње го вих де ла и ти ме до ка зи ва ла ње го ву хр ват ску при пад
ност, док „од Ри зви ће ве обим не сту ди је Босанскимуслима
ниуАндрићевусвијету, пре ко збор ни ка АндрићиБошњаци, 
до Андрићевства Ру сми ра Мах мут ће ха ји ћа – бо шњач ка на
ци о на ли стич ка кри ти ка у Ан дри ћу ви ди ис кљу чи во бо шња
ко мр сца и исла мо мр зи те ља, а ње го ву ли те ра ту ру као есте
ти ку ге но ци да, ка ко је од ре ђу је Мах мут ће ха јић, и осно ву за 
Ми ло ше ви ћев и Ка ра џи ћев иде о ло шки про јект. /…/”16

От ка ко се Ју го сла ви ја рас па ла а са др жај ју го сло вен ства по
стао про шлост, оно што је да нас на сце ни пре би се мо гло 
озна чи ти пре вред но ва њем укуп не исто ри је, па у том скло пу 
и исто ри је књи жев но сти. У том пре вред но ва њу, не ма ми ло
сти, књи жев на де ла се не чи та ју као ли те рар на, не го се њи ма 
ма ни пу ли ше ка ко би се по сти гли иде о ло шки ре зул та ти ове 
или оне вр сте. Што је пи сац вред ни ји, то су манипулаци је 
ду бље и че шће.

Го ди не 2012. је на сај ту Сло бод не Евро пе Бран ка Ми хај ло
вић об ја ви ла текст под на сло вом “Ро ђен дан Иве Ан дри ћа. 
Пи сац ко ји са мо на Гу глу при па да сви ма”.17 Ова ко тај текст 
по чи ње: 

„Ин тер нет пре тра жи вач Гугл на дан 120ог ро ђен да на 
Иве Ан дри ћа, до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев
ност, по ста вио је на срп ском, хр ват ском и бо сан ском до
ме ну сли ку ви ше град ског мо ста Мех мед па ше Со ко ло ви
ћа, је дан од кључ них сим бо ла ње го вог де ла. Ти ме је, за 
раз ли ку од бал кан ских ели та, ова свет ска ком па ни ја по
ка за ла да ви ди Ан дри ћа она квим ка кав је су штин ски био: 
као над на ци о нал ног (не ка да се то зва ло ју го сло вен ског) 

15 У овом сми слу по себ но су за ни мљи ва два по гла вља Бре ба нов ће ве књи
ге: „Ака дем ски коњ”, те „Сна жна (по гре шна) чи та ња” (стр. 11166) 

16 Ен вер Ка заз, „Kритика мр жње и уто пи ја љу ба ви” – ов де ци ти ра но са 
елек трон ског из во ра: http://ivan lo vre no vic.com/2016/03/en verka zazkri ti
kamr znjeiuto pi jalju ba vi/  али је текст пр во бит но об ја вљен у збор ни ку: 
Дру га ме ђу на род на знан стве на кон фе рен ци ја у обла сти књи жев но сти и 
је зи ка, збор ник ра до ва. Трав ник 2014, стр. 2135.

17 Teк ст је до сту пан на овој адре си: https://www.slo bod na e vro pa.org /a/ro
djen daniv ean dri capi sacko jisa mona gu glupri pa dasvi ma/24734209.
html
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писца ко ји је као та кав оста вио ду бок траг и сна жан пе чат 
у књи жев но сти XX ве ка. 

Иа ко се ра ди са мо о но вин ском тек сту, а не књи жев но
критич кој сту ди ји, ту на ла зим под сти ца је за раз ми шља ње 
на „за да ту” те му, да кле о суд би ни ју го сло вен ског кул тур ног 
на сле ђа: с јед не стра не Фи лип Да вид у сво јој из ја ви ко ју Б. 
Ми хај ло вић ци ти ра под се ћа на то да је по чет ком де це ни је 
ко ју још жи ви мо до ми ни ра ло сво ја та ње Ан дри ћа, да је „пре 
го ди ну да на би ла ве ли ка ди ску си ја о то ме да ли је он срп ски, 
хр ват ски или му сли ман ски пи сац, а Ан дрић по свом де лу 
при па да свим сре ди на ма и ни ко не ма пра ва да га при сва ја”. 
Али, већ у овом тек сту, а кроз ре чи Ива на Ло вре но ви ћа, на
го ве ште но је да на шње увре дљи во учи та ва ње у Ан дри ће ву 
про зу оних ди мен зи ја ко је озбиљ ни, а не зло на мер ни чи та
лац у том де лу не мо же на ћи, не го му – без ика квих те о риј
ски за сно ва них по ла зи шта – мо же са мо при пи са ти. Ако је, 
у из ве сном сми слу, у вре ме по тен ци ра ног кон стру и са ња на
ци о нал них иден ти те та на под руч ју бив ше Ју го сла ви је би ло 
до не кле ра зу мљи во што су по је ди нач не на ци о нал не кул ту ре 
упре гле сва сред ства и све вр сте ко рект ног и не ко рект ног 
„оруж ја” ка ко би се је ди ни ју го сло вен ски до бит ник Но бе ло
ве на гра де за књи жев ност и пи сац над на ци о нал ног иден ти
те та при ка зао као при пад ник ис кљу чи во јед не на ци о нал не 
књи жев но сти, оно што се да нас – по сле стра шних ра то ва 
из 90тих до га ђа, осо би то код јед ног де ла бо сан ских ин те
лек ту а ла ца, а то је од ри ца ње од Ан дри ћа, чи та ње ко је овом 
пи сцу од ри че по зна ва ње Бо сне и, што је још го ре, оп ту жу је 
пи сца као чо ве ка ко ји се је мр жњу пре ма му сли ман ском жи
вљу, то са свим ис па да из ван окви ра озбиљ не, струч не књи
жев ноисто риј ске ди ску си је. Да на шња по пла ва тек сто ва у 
штам па ној или, још че шће, елек трон ској фор ми ко ји Ан дри
ћа при ка зу ју као не при ја те ља му сли ман ске Бо сне за пра во 
је – ис ти че то већ и Ло вре но вић у на ве де ном но ви нар ском 
тек сту из 2012. го ди не – по так ну та гру бом упо тре бом Ан
дри ће вог де ла у про па ганд не свр хе ко ја је за по че ла 90тих 
у јед ном де лу срп ских по ли тич кокул тур них кру го ва. У тим 
се кру го ви ма Писмоиз1920.године чи та ло са те зом да је 
пр во бит ни на слов тог тек ста било Писмоиз1992.године, те 
да је ту Ан дрић као про рок го во рио о ну жном оства ри ва њу 
ве ли ко срп ског сна о све срп ској зе мљи, па и по це ну ге но
ци да у Сре бре ни ци. То ли ка је, на вод но, по Ан дри ћу, мр жња 
у ко ју је уто пље на Бо сна и у ко јој Ср би ма не ма оп стан ка, 
а Ка ра џић и Мла дић су у том кон тек сту и по Ан дри ће вом 
проро чан ству, спа си о ци срп ства.  
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Са ра јев ски про фе сор књи жев но сти, Ен вер Ка заз18 обра
зло жио је и те о риј ски обе сми слио ову ма ни пу ла ци ју, и 
без имало окле ва ња овој вр сти кри ти ке од ре као озна ку 
„књижев на”, на звав ши је „иде о ло шком”: 

На рав но, ова ква вр ста ма ни пу ла ци је на сло вом и се ман тич
ким по тен ци ја ли ма Ан дри ће ве при че упе ча тљи во свје до чи 
о при ро ди иде о ло шке књи жев не кри ти ке на ју жно сла вен
ском го вор ном под руч ју и ње ној уло зи у на ци о на ли стич
ким рат ним ма ши на ма то ком де ве де се тих го ди на про шлог 
сто ље ћа. Та ма ни пу ла ци ја свој пан дан има у бо шњач кој на
ци о на ли стич кој кри ти ци ко ја је де мо ни зи ра ла Ан дри ћа и 
ње го ву ли те ра ту ру ка ко би на исла мо цен трич ним и осма
но но стал гич ним осно ва ма уоб ли чи ла но ви тип бо шњач ког 
ет нич ког иден ти те та./…/ На ве ли ко срп ски осма но фоб ни 
ме та на ра тив бо шњач ка на ци о на ли стич ка кри ти ка ре а ги ра 
оним осма но фил ним, па, у скла ду с тим, иде а ли зи ра до ба 
осман ске вла да ви не Бо сном. У ко нач ни ци, она ту вла да ви
ну ви ди као из во ри ште бо шњач ке на ци је, бо сан ског мул ти
кул ту ра ли зма и тра ди циј ске хар мо ни је, а осман ски ми лет 
си стем из ди же на ра зи ну све по ви је сне фор му ле бо сан ског 
ме ђу ет нич ког скла да.”19

Сле ди за тим ве о ма ис тан ча на, де таљ на, те о риј ски за сно ва на 
кри ти ка, од но сно ана ли за Писмаиз1920године, ко ју би – 
по мо ме ми шље њу – ва ља ло уне ти у школ ске уџ бе ни ке, ка ко 
би се ста ло на крај те шкој ма ни пу ла ци ји овим Ан дриће вим 
тек стом.

Пој мо ви се у исто ри ји ме ња ју, ме ња се и по јам ју го сло вен
ског књи жев ног на сле ђа, али, као што је већ ре че но, ово што 
је да нас на де лу не спа да у пре вред но ва ње овог пој ма, не го у 
пре вред но ва ње исто ри је. Сре ћом, још увек ве ли ка, зна чај на, 
ути цај на име на књи жев ни ка из свих сре ди на ве ру ју у вред
ност не и де о ло ги зо ва не, ху ма ни стич ке пер спек ти ве ко ја се 
не мо же по кло пи ти ни ка да са са мо јед ном на ци јом: увек је 
ши ра од ње. И увек ће љу ди ма пу но зна чи ти то што ће мо
ћи да чи та ју и ужи ва ју у де ли ма пи са ним на „за јед нич ком 
је зи ку”.

За крај овог тек ста пи са ног као под сти цај за ши ре и те ме
љи ти је из у ча ва ње од но са пре ма ју го сло вен ском књижев ном 
на сле ђу да нас, на ве ла бих још са мо два при ме ра; за раз ли
ку од тра ди ци је ду ге ви ше од ве ка и по, ча со пис Летопис
Матице српске да нас ви ше не об ја вљу је ни ка кве кри тич
ке тек сто ве или есе је о не срп ским књи жев но сти ма. С друге 

18 Ен вер Ка заз, нав. дело.
19 Исто.
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стра не, у де се том из да њу уџ бе ни ка за тре ћи раз ред сред
њих шко ла Историјакњижевности ко ји је још у упо тре би 
ау то ра Јо ва на Де ре ти ћа и Ма ри је Ми тро вић, осим срп ске 
при ка за на је и хр ват ска књи жев ност XX ве ка, де ли мич но 
и сло ве нач ка, са свим су мар но до так ну те су ма ке дон ска и 
књи жевно сти на ци о нал них ма њи на у Ср би ји. 

Са ко ле гом Де ре ти ћем смо на пи са ли уџ бе ни ке за пр ва три 
раз ре да сред њих шко ла: она за пр ву го ди ну об ја вље на је 
би ла већ 1984; она се и да нас, исти на при лич но пре ра ђе на, 
пре штам па ва: ва жно је би ло са мо пре фор му ли са ти при пад
ност ста ре ду бр овач ке књи жев но сти, ко ја је у на шој вер зи ји 
при па да ла хр ват ској, а са да је, у вер зи ји ко ју је на пи са ла 
Зла та Бо јо вић, та књи жев ност опи са на као део срп ске књи
жев но сти. Уџ бе ник за дру гу го ди ну, ко ји об у хва та пре те жно 
књи жев ност ре а ли зма и ро ман ти зма, пре ра ђе на је та ко да 
је је ди ни ау тор остао Де ре тић, што ће ре ћи да се ђа ци ма не 
ну ди увид у дру ге, не срп ске књи жев но сти.

Још смо да ле ко од си сте мат ског уви да у ста ње ка кво у прак
си вла да на под руч ју зва нич ног про у ча ва ња ју го сло вен ског 
књи жев ног и кул тур ног на сле ђа у зе мља ма ко је су на ста ле 
на тлу не ка да шње Ју го сла ви је. Али, ако овај текст по так не 
озбиљ ну рас пра ву о овој те ми, би ће да је по сти гао свој циљ.
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