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К РИ Т И К А

ПИТАЊАСРПСКОГКУЛТУРНОГЈЕДИНСТВА

Срп ски кул тур ни про стор: устрој ство, про бле ми, вред но сти, збор ник 
ра до ва, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2020

Збор ник ра до ва о устрој ству, про бле ми ма и вред но сти ма срп ског 
кул тур ног про сто ра, об ја вљен од стра не та ко ва жног на ци о нал ног кул
тур ног цен тра ка кав је Ма ти ца срп ска, пред ста вља из у зе тан до при нос 
про у ча ва њу пи та ња ко је је од нај ве ћег зна ча ја за за шти ту иден ти те та 
срп ског на ци о нал ног и ду хов ног би ћа. На ви ше од пет сто два де сет стра
ни ца об ја вље но је три по здрав не ре чи и пе де сет и јед но из ла га ње. Ра до ви 
су по де ље ни у пет це ли на и, уко ли ко би уоп ште би ло мо гу ће утвр ди ти 
глав на те жи шта кри тич ких ела бо ра ци ја у збор ни ку, он да би то за си гур
но био про блем угро же но сти и очу ва ња срп ског кул тур ног про сто ра. 
Ор га ни за ци о ни од бор дво днев ног на уч ног ску па одр жа ног 17. и 18. ма ја 
2019. го ди не чи ни ли су проф. др Дра ган Ста нић, до пи сни члан СА НУ 
Јо ван Де лић, проф. др Сло бо дан Вла ду шић, проф. др Ср ђан Шљу кић и 
др Дра ган Ха мо вић. Ка ко је на зна че но и у по зи ву на скуп, ни је би ло на
ме ре да па жња уче сни ка ску па бу де усме ре на ка нео п ход но сти из ла га ња 
са свим но вих на уч них са зна ња, не го се на сто ја ло, пре све га, са гле да ти 
ак ту ел но ста ње на срп ском кул тур ном про сто ру из раз ли чи тих пер спек
ти ва – књи жев не, је зич ке, со ци о ло шке, исто риј ске, кул ту ро ло шке, фи
ло зоф ске. 

По здрав не ре чи проф. др Дра га на Ста ни ћа, пред сед ни ка Ма ти це 
срп ске, Вла да на Ву ко са вље ви ћа, ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња у 
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, и епи ско па Јо ва на (Пу ри ћа), под вла че по тре бу 
да ре зул та ти на уч ног ску па не оста ну са мо у окви ру ин сти ту ци је већ 
да оства ре и прак тич не по сле ди це. Ста нић на гла ша ва ва жност ко ју има 
чин до но ше ња Стра те ги је раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 
2027. на ко ји се већ „не под но шљи во ду го че ка”, док ми ни стар Ву ко са вље
вић под се ћа на из у зет но зна чај ну По ве љу о срп ском кул тур ном про сто ру, 
ко ја је пот пи са на у Срем ским Кар лов ци ма са Ми ни стар ством кул ту ре 
и про све те Ре пу бли ке Срп ске. Пр ву це ли ну ра до ва отва ра ју про ми шља ња 
Ва си ли ја Кре сти ћа о су штин ским пи та њи ма срп ског ду хов ног је дин ства. 
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Као до каз за од су ство је дин стве них на ци о нал них ме ри ла и по сто ја ње 
по ре ме ће них вред но сних кри те ри ју ма на во ди не па три от ско по на ша ње 
ка да је реч о ћи ри ли ци и упо зо ра ва да је по след њи час да се пре ду зму 
ме ре за очу ва ње ћи ри лич ног пи сма. Као по де сан „ин стру мент за ра ср
бљи ва ње” ис ти че ју го сло вен ску иде ју, по ли ти ку и др жа ву. Ми сао о 
ју го сло вен ској иде ји као моћ ном дез ин те гра ци о ном чи ни о цу лајт мо тив
ски се по на вља у збор ни ку, као и по ку шај де фи ни са ња срп ског кул тур ног 
про сто ра. 

Ду шан Ива нић сма тра да тер мин про сто ри срп ске кул ту ре аде кват
ни је од ре ђу је исто риј ско и са вре ме но ста ње кул ту ре срп ског на ро да. 
Срп ски кул тур ни про стор је ком пакт но под руч је са чи ни о ци ма кул ту ре 
срп ског на ро да (је зик, оби ча ји, уста но ве, тра ди ци ја, иден ти тет), док су 
про сто ри срп ске кул ту ре не у по ре ди во рас про стра ње ни ји. Ива нић од го
ва ра и на пи та ње шта би тре ба ло ура ди ти: нео п хо дан је прак ти чан рад 
око шко ла, уџ бе ни ка, уре ђе ња пра ва на шег на ро да као на ци о нал не ма
њи не у ино стра ним сре ди на ма, док би, с дру ге стра не, тре ба ло учи ти 
од Ује ди ње не омла ди не срп ске и ње них иде ја, а то су кул тур но је дин ство 
упр кос гра ни ца ма и упр кос раз ли ка ма. С дру ге стра не, Слав ко Гор дић 
сма тра да је про стор ла бил ни ји и по мер љи ви ји од кор пу са и обра сца, и 
де фи ни ше срп ски кул тур ни обра зац као спој до ми нант не вер ти ка ле све
то са вља, ко сов ског за ве та и до ди ра са исла мом, Ме ди те ра ном и европ ским 
про све ти тељ ством. Он, та ко ђе, ве ру је да је по сао уче сни ка на ску пу прак
тич не при ро де и пред ла же низ ме ра, ме ђу ко ји ма се као нај ур гент ни је 
ис ти чу спа са ва ње ћи ри ли це, ре ви зи ја од лу ке о при зна ва њу бо сан ског 
је зи ка, и од луч ни ја од бра на Ње го ша од зва нич не Цр не Го ре. У скла ду 
с ти ме, Бо го љуб Ши ја ко вић ве ру је да обра зо ва ње и кул ту ра спа да ју у 
су штин ска пи та ња за срп ско дру штво да нас и пи ше о ори јен ти ри ма и 
кон стан та ма срп ске кул ту ре. Слич не иде је про на ла зи мо и у тек сту Пе тра 
Пи ја но ви ћа ко ји ис ти че ка ко кул тур ни про стор Ср ба то ком исто ри је, па 
и у но вом до бу, ни је чу ва ла са мо власт, већ у ду гом вре ме ну је ди но кул
ту ра. Зна чај но је ње го во скре та ње па жње на ве ли ки пре вид Јо ва на Скер
ли ћа ко ји пи ше ка ко на ша кул ту ра и на ша књи жев ност по чи њу од 18. ве ка.1

Ча слав Ко при ви ца да је фи ло зоф скоисто риј ску ана ли зу и пру жа 
про грам ска за па жа ња уз пи та ње об ли ко ва ња срп ског ду хов нокул тур
ног про сто ра. У сво јој кон цеп ту ал ној ана ли зи као нај ва жни је из два ја да 
срп ски кул тур ни про стор ни је да тост, ни је већ рас по ло жи ва це ли на, већ 
не што на че му тре ба ра ди ти, а чи је би уце ло вљи ва ње мо жда би ло не из
ве сно чак и ка да би це ло куп ни срп ски на род жи вео на хо мо ге ном др жав
ном про сто ру. Да ље се, у скла ду с тим, ба ви про бле ми ма за сни ва ња, 

1 О по губ но сти овог ми та о дис кон ти ну и те ту у срп ској кул ту ри и књи
жев но сти у но ви је вре ме пи сао је и Јо ван Пеј чић у де лу Пу те ви срп ске на у ке о 
књи жев но сти, СКЗ, Бе о град 2020. 
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раз у ме ва ња и опе ра ци о на ли зо ва ња срп ског ду хов нокул тур ног про сто ра, 
при че му се као трај ни на ци о нал ни циљ ис ти че ује ди ње ње Ср би је и 
Срп ске и „кул тур на бор ба” (Kul tur kampf ), бор ба за срп ски је зик. И Бо јан 
Јо ва но вић ве ру је да је срп ски је зик основ срп ске кул ту ре, као и да од 
ње го вог аде кват ног од ре ђи ва ња и за ви си де фи ни са ње срп ског кул тур ног 
про сто ра. Тим по во дом, освр ће се на на уч на за стра њи ва ња и кра ђу про
шло сти у ста ри јој и ско ри јој исто ри ји. 

Дру га це ли на збор ни ка по чи ње ра дом Љу би ше Ми тро ви ћа о зна
ча ју кул тур не по ли ти ке за очу ва ње срп ског иден ти те та и је дин ства кул
тур ног про сто ра у кљу чу ге о кул тур не па ра диг ме раз во ја. Ми тро вић 
истиче по тре бу из град ње На ци о нал не стра те ги је у обла сти де мо граф ске 
об но ве и кул тур не по ли ти ке у ци љу очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та. 
По во дом то га, на гла ша ва по сто је ћу ра ди кал ну сме ну па ра диг ме: од гео
по ли ти ке и ге о е ко но ми је ка ге о кул ту ри (кул тур но о бра зов ни ка пи тал), 
услед че га је нео п ход на ре де фи ни ци ја по ли ти ке пре ма на шој ди ја спо ри, 
као и ве ћа са рад ња Ма ти це срп ске и ди ја спо ре. Зо ран Авра мо вић у свом 
тек сту ис ти че три аспек та од но са срп ске др жа ве и срп ског кул тур ног 
про сто ра, при че му се ис пи ту је срп ски кул тур ни про стор у окви ру Ре пу
бли ке Ср би је (срп ска кул ту ра и ма њин ске кул ту ре), у ре ги о ну (Бал кан, 
бив ша СФРЈ), и у све ту (ди ја спо ра). У све три ди мен зи је срп ски кул тур ни 
про стор био је у ста њу спо ра и то на два на чи на: са су сед ним кул ту ра ма 
и са са мим со бом. Авра мо вић се фо ку си ра на уло гу др жав них ин сти ту
ци ја у очу ва њу срп ског кул тур ног про сто ра, уз за кљу чак да је од нај ве ће 
ва жно сти из бор лич но сти ко је ће во ди ти та кве уста но ве. На прак тич не 
ци ље ве усме рен је и рад Ми ло ва на Ми тро ви ћа о срп ској кул тур ној мре жи 
и ди ги тал ном про сто ру. Он пред ла же раз ви ја ње софт вер ских про гра ма 
за укљу чи ва ње Ср ба из ван Ср би је у по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не 
про це се на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу. И док је ње гов 
текст кон цен три сан на ши ре ње на шег кул тур ног (ди ги тал ног) про сто ра, 
Љу бин ко Ми ло са вље вић ис пи ту је опа сно сти су жа ва ња и ши ре ња срп
ског кул тур ног про сто ра: на сма њи ва ње ути чу ге о по ли тич ки чи ни о ци, 
пад на та ли те та, ми гра ци је Ср ба и ме диј ско про мо ви са ње не кул ту ре, 
док „од лив мо зго ва” и рад них ру ку, као и уве ћа ње ра се ја ња, не по вољ но 
ути чу на оп ште ста ње на шег на ро да и ње го ве кул ту ре. С дру ге стра не, 
Ср ђан Шљу кић упо зо ра ва на опа сно сти цен тра ли за ци је ко ја је јед на од 
пр вих дру штве них по сле ди ца ула ска у су коб у ко јем се срп ска кул ту ра 
еви дент но на ла зи, под се ћа ју ћи, по пут Ча сла ва Ко при ви це, на ну жност 
за јед нич ке бор бе и „кул тур ног ра та”. 

Као по ла зну тач ку свог ра да, Љу би ша Де спо то вић узи ма На чер та
ни је Или је Га ра ша ни на, ис ти чу ћи ка ко да ва ње при о ри те та екс клу зив ном 
кон фе си о нал ном кри те ри ју му уме сто се ку лар ном по ка зу је ду бо ко нера
зу ме ва ње за истин ске по тре бе на ци о нал ног ује ди ње ња Ср ба. Опре де
љу ју ћи се за ге о по ли ти ку срп ског све је дин ства, Де спо то вић за кљу чу је 
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ка ко: „не прин ци пи јел но је и по гре шно сво ди ти Ср бе са мо на пра во слав
не”. У раз ма тра њу кул тур нона уч них те ме ља срп ског на ци о нал ног иден
ти те та, Мла ден Шу ка ло би ра као по ла зи ште про ми шља ња Иси до ре 
Се ку лић и Ми ло ша Н. Ђу ри ћа о ма лим и ве ли ким кул ту ра ма. У кул ту
ро ло шком сми слу, за кљу чу је Шу ка ло, ма ли на ро ди раз ли ку ју се од ве
ли ких са мо у аспек ту из гра ђе не вла сти те са мо све сти ко ја се те ме љи на 
истин ској, на уч но до ка зи вој, а не за ми шље ној пред ста ви о се би и сво јој 
кул ту ри. У из гра ђи ва њу кул тур не са мо све сти Вла ди мир Ко ла рић сма
тра вред но сти кул ту ре пре суд ним, ис ти чу ћи ка ко кон крет ност кул тур не 
по ли ти ке у овом до ме ну мо ра би ти усме ре на ка вред но сти ма кон крет не 
дру штве не, исто риј ске и кул тур не за јед ни це ко јој се обра ћа и уну тар 
ко је де лу је. Упо зо ра ва ју ћи на ре ду ци ра ност срп ског кул тур ног про сто ра 
и по ре ме ћај вред но сти, Дра го љуб Пе тро вић да је у об ли ку ски це по не
што од оно га чи ме се за пад ни свет и срп ска на у ка, уз ње го ву пот по ру, 
ру га ју и Ср би ма и срп ском на ро ду, те да је уви де у то ка ко је срп ски 
кул тур ни про стор „скра ћи ван” у Грч кој, Бу гар ској и Ру му ни ји. Пи шу ћи 
о бу дућ но сти, као глав ни иза зов по срп ски кул тур ни про стор Пе тро вић 
ви ди ре ги о на ли за ци ју. Из не што дру га чи је пер спек ти ве по сма тра Алек
сан дар Га јић уну тра шње и спољ не иза зо ве је дин ству срп ског кул тур ног 
про сто ра. Као по сле ди цу ра зних ви до ва мен тал не оку па ци је и де ло ва ња 
ау то шо ви ни стич ке ан ти е ли те, Га јић ви ди сна жно со ци јал но ра сло ја ва ње 
и срп ски ре ги о на ли зам ко ји ре зул ту је ства ра њем „син те тич ких на ци ја”. 
Уме сто за кључ ка, Га јић опо ми ње да је си стем ска кри за ду бо ко за хва ти
ла зда ње за пад не кул ту ре у свим сфе ра ма, и да је по треб но вра ти ти се 
све то сав ском обра сцу кул ту ре. Као од го вор на по губ но де ло ва ње си
стем ске кри зе у срп ском кул тур ном про сто ру, Иван Не гри шо рац ви ди 
Ње го шев ски по крет от по ра ко ји је ду бо ко све то сав ски по ка рак те ру. 
Као је дан об лик јав не де лат но сти и ме та по ли ти ке, Ње го шев ски по крет 
от по ра „не при ста је на ова кав, гло ба ли стич ки по ре дак фи гу ра у ко јем 
ели та тре ба да се одво ји од на ро да из ко јег је по те кла”, на во де ћи ка ко 
при пад ник та квог по кре та тре ба, пре све га, да бу де Ства ра лац, Пе сник, 
Ми сли лац, Ду хов ник, Вла дар, Чо век син те зе и Чо век са бор но сти. 

За по чи њу ћи тре ћу це ли ну збор ни ка, Јо ван Де лић под се ћа на ра
зор не сна ге Ју го сла ви је и скре ће па жњу на исто риј ски па ра докс по ко јем 
све што је био срп ски кул тур ни про стор, то је и остао, а са њим и на ши 
за да ци. У да ва њу мо гу ћих ре ше ња на по сто је ће за дат ке, Де лић се осла ња 
на текст Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа „Ср би сви и сву да” и по др жа ва 
Ву ко ву отво ре ност пре ма Ср би ма ино вер ци ма. По во дом сто те књи ге у 
„Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”, Ми ро Вук
са но вић пи ше текст о срп ском кул тур ном пре мре жа ва њу. Са ци љем да 
се по ка же ко ли ка је ци ви ли за циј ска ду би на срп ског на ро да, Вук са но вић 
сма тра да је по треб но да те мељ но из у чи мо ка ко је за сно ван наш ду хов ни 
жи вот и ка ко је на ста ја ла на ша уче ност. Чи ни се да се рад Љу бо мир ке 
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Кр кљуш на до ве зу је на ову иде ју. Пи шу ћи о Па влу Арс. По по ви ћу, она 
под се ћа на зна ме ни тог де лат ни ка у срп ском кул тур ном про сто ру и зна
чај ну лич ност на мар ги ни на шег кул тур ног пам ће ња. Сле де ћи ком плекс 
ра до ва по све ћен је пи та њи ма срп ског је зи ка. Сло бо дан Ре ме тић ба ви се 
про бле ми ма при из ра ди Срп ског ди ја лек то ло шког атла са, као и кон тро
верз ним при зна ва њем цр но гор ског и бо сан ског је зи ка. Не ко ли ко обра
зов них и кул тур них при о ри те та да је Вељ ко Бр бо рић, раз ма тра ју ћи број 
ча со ва, уџ бе ни ке и ква ли тет на ста ве у основ ним и сред њим шко ла ма, 
као и на уни вер зи те ти ма. Као глав но ис ти че да је нео п ход но по ве ћа ти 
број ча со ва ма тер њег је зи ка, а сма њи ти број уџ бе ни ка, од но сно раз дво
ји ти уџ бе ни ке за гим на зи је и за сред ње струч не шко ле, док се као про блем 
на уни вер зи тет ској на ста ви ис ти че не у јед на че ност на став них са др жа ја 
на фа кул те ти ма и ма ли број лек то ра та срп ског је зи ка. Алек сан дар Ми
ла но вић ис пи ту је срп ски кул тур ни и је зич ки про стор у 18. и 19. ве ку. Он 
сма тра да је по чет ком 19. ве ка иде ја о пра во слав ном кул тур ном кру гу 
Sla via Ort ho do xa још увек би ла жи ва у срп ској кул тур ној све сти чак и 
код на ци о нал но про све ће них пред ро ман ти ча ра, те да се овај је зич ки, 
ду хов ни и кул ту ро ло шки по јам, оја чан но вим та ла сом пан сла ви зма, не 
сме смет ну ти са ума при опи су на шег кул тур ног про сто ра у 18. и 19. ве ку.

Ми лош Ко ва че вић ис тра жу је од нос срп ског као ве ћин ског и ма њин
ских је зи ка у Ср би ји, при че му се као зна чај но ис по ста вља то што, по 
де фи ни ци ји, хр ват ски, бо сан ски и цр но гор ски ни су ма њин ски је зи ци у 
Ср би ји. На су прот то ме, као про блем се ис ти че под ре ђен ста тус срп ског, 
ве ћин ског је зи ка. За пре ва зи ла же ње тог не при род ног ста ња, као „услов 
свих усло ва”, Ко ва че вић ис ти че усва ја ње Из ме на и до пу на За ко на о је
зи ку и пи сми ма. Је ли ца Сто ја но вић ба ви се срп ским кул тур ним и књи
жев ноје зич ким на сле ђем про сто ра да на шње Цр не Го ре, при че му као 
про бле ме на во ди: фал си фи ко ва ње тог на сле ђа, на си ље над на у ком и 
исто риј ским кон ти ну и те том и про цес ра ср бља ва ња и дис кри ми на ци је 
Ср ба. Слич ним про бле ми ма ба ви се и Ли ди ја То мић, усме ре на, пре све
га, на сту диј ски про грам за срп ски је зик и ју жно сло вен ске књи жев но сти 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Цр ној Го ри и ње го во пре и ме
но ва ње у цр но гор ски је зик. С дру ге стра не ових кул тур них ло мо ва и 
те мељ не дез о ри јен та ци је на ла зи се пи та ње ко је по ста вља Дра ган Хамо
вић: шта то бе ше кул тур ни на ци о на ли зам? Он упо зо ра ва на без лич ни 
по јам ре ги о нал не књи жев но сти ко ја у се бе не при пу шта та ко зва не на
ци о на ли сте, по го то во не срп ске. У скла ду с тим, пи шу ћи текст о иде о
ло шкој стиг ма ти за ци ји ма ги страл них то ко ва срп ске кул ту ре и књи жев ног 
про сто ра, Бо рис Бу ла то вић ис ти че ка ко срп ско стра да ње по ста је не ле
ги тим на књи жев на те ма. Бу ла то вић про ми шља о ра ди ка ли за ци ји и пре
вред но ва њу пет кључ них еле ме на та срп ског кул тур ног обра сца ко је је 
из дво јио Ми ло Лом пар, ме ђу ко ји ма су и све то сав ска и ко сов ска тра дици
ја, а ко ји би ва ју пре скри бо ва ни као не по сред ни ин спи ра то ри ге но цид не 
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по ли ти ке. Ја на Алек сић раз ма тра то ко ве срп ске кул ту ре кроз је дан од 
кључ них еле ме на та срп ског кул тур ног обра сца – тран скул ту рал ност. У 
кул тур ној исто ри ји ма на стир Хи лан дар и град Сен тан дре ја по ста ју си
нег до хе тран скул ту рал но сти, док су Све ти Ћи ри ло, Ме то ди је и Са ва 
по твр де тран скул ту ре као обра сца ми шље ња и по на ша ња ин ди ви дуе. 
Тран скул ту ра по ста је на црт пла на за пре ва зи ла же ње по сле ди ца гло ба
ли за ци је с јед не, и сва ког хо ри зон тал ног или вер ти кал ног пар ти ку ла
ри зма, с дру ге стра не. 

Че твр та це ли на ра до ва ма хом је усме ре на на ис пи ти ва ње на шег 
кул тур ног на сле ђа. Ђор ђе Три фу но вић ве ли да је огро ман број ру ко пи са 
стра дао у 18. и 19. ве ку, а на ро чи то у пр вој по ло ви ни 19. ве ка. По себ но 
је ва жан ње гов апел да је Фонд за по вра ћај ста рих срп ских спо ме ни ка 
ве ли ка сра мо та за срп ску кул ту ру, на у ку, ду хов ност и др жа ву. Вик тор 
Са вић се из фи ло ло шке пер спек ти ве ба ви срп ским кул тур ним на сле ђем. 
Он опо ми ње на то да од не дав но при су ство ћи ри ли це ви ше не пред ста
вља пре пре ку за утвр ђи ва ње хр ват ског по ре кла не ких спо ме ни ка, па и 
Ми ро сла вље вог је ван ђе ља. Исте про бле ме ко је има мо с хр ват ским на
уч ни ци ма, има мо и са бу гар ским за ста ре срп ске књи жев не спо ме ни ке. 
Са вић сма тра да је нео п ход но отво ри ти ло ги стич ку ба зу ко ја ће омо гу
ћи ти по све ћен и нео ме тан рад на шим ис тра жи ва чи ма, као и то да срп ски 
ди ја лек то ло шки пре гле ди тре ба да са др же при каз свих што кав ских го
во ра уз ко рект но на во ђе ње да на шње га на ци о нал ног из ја шња ва ња њи
хо вих но си ла ца. За пис Ми ло ва на Да ној ли ћа о до ма ћем кул тур ном про
сто ру пру жа ра зум но оп ти ми стич ки по глед на на ше кул тур но на сле ђе, 
има ју ћи у ви ду да оце њу је као уте шно што је при ли чан број на ших 
књи га пре ве ден на ве ли ке свет ске је зи ке, чи ме је ство ре на тзв. кри тич ка 
ма са. С дру ге стра не, Гој ко Ђо го на ла зи уте шним „је ди ну ко рист од југо
у то пи је”: про ши ре ни про стор раз у ме ва ња срп ског је зи ка. По угле ду на 
дру ге зе мље са слич ним ет нич ким про бле ми ма, он ве ру је да би тре ба ло 
да отва ра мо ма ле цен тре кул ту ре где год има Ср ба, а, пре све га, у свим 
ве ћим ју го гра до ви ма, уз за кљу чак да Ср би ја мо ра одво ји ти ви ше нов ца 
за кул ту ру. 

Ве сна Ђу кић ис тра жу је спре гу ју го сло вен ског иден ти те та и срп ског 
кул тур ног про сто ра, по сма тра но са ста но ви шта кул тур не по ли ти ке коју 
во ди др жа ва, за кљу чу ју ћи да је срп ски на ци о нал ни иден ти тет на срп ском 
кул тур ном про сто ру то ком XX ве ка, исто као и пра во слав на кул ту ра, 
тре ти ран као на сле ђе ко је не ма упо треб ну функ ци ју у сва ко днев ном 
жи во ту. Она до да је да Срп ска пра во слав на цр ква ни је са мо вер ска ин
сти ту ци ја већ и нај ста ри ја на ци о нал на и кул тур на ин сти ту ци ја срп ског 
на ро да на укуп ном срп ском кул тур ном про сто ру. И Све тла на Ше а то вић 
ве ру је да срп ски иден ти тет тре ба да се ре кон сти ту и ше, али у са гла сју са 
ме ди те ран ском кул ту ром. Она ве ли ка ко је у исто ри ји срп ске књи жев но
сти до са да би ла за не ма ре на ме ди те ран ска ори јен та ци ја као кон сти ту тивни 
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еле мент на ше кул ту ре, на во де ћи ка ко је Ме ди те ран увек био спор но 
ме сто ко је су угро жа ва ли раз ли чи ти ли ме си ци ви ли за ци ја и на ро да. Као 
још је дан из у зет но зна ча јан део на шег кул тур ног иден ти те та, Ва лен ти
на Пи ту лић пре по зна је ма те ри јал ну и не ма те ри јал ну кул ту ру Ко со ва и 
Ме то хи је. По себ но су ва жни ње ни пред ло зи за пре зен то ва ње, пре све га, 
мла ди ма, од но сно у шко ла ма, где би зна чај ну уло гу од и грао ци клус еми
си ја, по кре нут на на ци о налнм те ле ви зи ја ма, а по све ћен ма те ри јал ном 
и не ма те ри јал ном на сле ђу КиМ, од но сно фре скосли кар ству, ар хи тек
ту ри, ет но му зи ко ло ги ји, је зи ку, књи жев но сти, те о ло ги ји. 

Ре фе ра том о по ло жа ју и пер спек ти ва ма срп ског на ро да у Цр ној 
Го ри Мом чи ло Вук са но вић упо зо ра ва на ве о ма не по вољ ну си ту а ци ју у 
ко јој је наш на род аси ми ло ван и дис кри ми ни сан. За бри ња ва ју ћи су по
да ци по след њег др жав ног ис тра жи ва ња ко је Вук са но вић из ла же у ви ду 
та бе ле, а ко ји при ка зу ју ве о ма ма ли про це нат за по сле них гра ђа на срп ске 
на ци о нал но сти у нај зна чај ни јим цр но гор ским ин сти ту ци ја ма. Као опо
ме ну Вук са но вић из ри че став да срп ски на род без ути ца ја и по др шке 
Ре пу бли ке Ср би је не мо же оп ста ти у Цр ној Го ри, осим уз про ме ну иден
ти те та. Бу ди мир Ду бак, та ко ђе, пи ше о ау то шо ви ни зму у Цр ној Го ри, 
ко ји је на ро чи то усме рен на обла сти исто ри је и кул ту ре. Он сма тра да 
је ге не за мон те не гро шо ви ни зма у ди рект ној ве зи са пи та њем раз би ја ња 
европ ске кул ту ре у це ли ни. С дру ге стра не, Ђор ђе Не шић скре ће па жњу 
на слич не дез ин те гра ци о не чи ни о це по кул ту ру Ср ба у Хр ват ској. Он 
ве ру је да је из да ва штво нај бо љи и нај вред ни ји сег мент кул тур не ау то но
ми је Ср ба у Хр ват ској, али да је ве ли ки пр о блем што из ма тич не зе мље 
не сти жу си сте мат ски но ва из да ња. У скла ду са ста вом Дра го сла ва Бо
ка на ко ји ис ти че ка ко је нај ва жни је у по ста вља њу пре ци зне ма пе на шег 
кул тур ног про сто ра од ре ди ти упо ри шне тач ке и рас кр шћа ве ли ких ре
фор ми срп ског пој мов ни ка, Сла во мир Гво зде но вић пре по зна је Арад и 
Те ми швар као део на шег је дин стве ног кул тур ног про сто ра. Ни ко ла Ма
рин ко вић, та ко ђе, ре ак ту а ли зу је на сле ђе, ово га пу та кроз пе снич ке пу
то пи се о Хи лан да ру у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка. Ана ли зом пе снич
ких пу то пи са Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Ми о дра га Па вло ви ћа, Сло бо да на 
Мар ко ви ћа и Сло бо да на Зу ба но ви ћа, Ма рин ко вић до ка зу је да се Хи лан
дар кон фи гу ри ше као ме сто са мо кон сти ту и са ња, и то на ни воу ег зи стен
ци је ду бљем од ви со ке кул ту ре. Ис тра жу ју ћи пре ди слам ске тра ди ци је 
код на ших му сли ма на на про сто ру Ста ре Ра шке, Са лих Се ли мо вић до
ка зу је ка ко на ши му сли ма ни, без об зи ра на ви ше ве ков ну осман ску до ми
на ци ју, ни су ни ка да од ба ци ли и за бо ра ви ли свој ма тер њи срп ски је зик 
и мно ге ло кал не и оп ште на род не тра ди ци је, као што су Бо жић, Са вин дан, 
Ус крс, Мла де нац, Ђур ђев дан, Пе тров дан, Про ко пље и Илин данАли ђун. 

Пе та це ли на по бро ју ра до ва иден тич на је пр вој, те се збор ник сим
бо лич ки за о кру жу је у све тлу ис тра жи ва ња о раз во ју срп ског кул тур ног 
про сто ра. Вла ди мир Си мић као мо дел ди на ми ке кул тур ног про сто ра у 
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18. ве ку да је цр кву у Срп ском Ко ви ну у Ма ђар ској. При мер цр кве у Срп
ском Ко ви ну од лич но де мон стри ра те зе из не се не на по чет ку члан ка о 
то ме ка ко се кул тур ни про сто ри пре пли ћу, ула зе је дан у дру ги или ме
ђу соб но по ве зу ју ства ра ју ћи хи бри де. Игор Бо ро зан иде не што да ље у 
бу дућ ност, те ис тра жу је упи си ва ње и де фи ни са ње срп ског кул тур ног 
про сто ра сре ди ном 19. ве ка. Он сма тра да де ло ва ње сли ка ра и те о ре ти
ча ра Ди ми три ја Авра мо ви ћа пред ста вља пре крет ни цу у из ме ни вред
но сних од ре ђе ња срп ског на ро да ју жно од Са ве и Ду на ва, и да тим про
це сом за по чи ње евро пе и за ци ја срп ске кул ту ре на тлу кне же ви не као 
за че так уни фи ка ци је умет нич ког мо де ла у ши рем оп се гу срп ског кул
тур ног про сто ра. Про у ча ва ју ћи из дру ге пер спек ти ве ви зу ел ну кул ту ру 
на срп ском кул тур ном про сто ру, Са ша Ра дој чић и Игор Гар ди но вач ки 
да ју из у зет но за ни мљив при каз но ви је спо ме нич ке скулп ту ре на отво
ре ном јав ном про сто ру од 1991. го ди не до да нас у Пан че ву и Сом бо ру. 
Уз фо то гра фи је спо ме ни ка вој во ди Сте ва ну Шу пљик цу, зид них пло ча 
Ср ђа ну Алек си ћу и Зо ра ну Ђин ђи ћу, као и спо ме ни ка Ла зи Ко сти ћу и 
Вељ ку Пе тро ви ћу, Ра дој чић и Гар ди но вач ки пру жа ју те мељ ну ана ли зу 
ко ја кат кад оспо ра ва умет нич ке вред но сти скулп ту ра, али да је увид у то 
ка ко су спо ме ни ци, по ди за ни пре ко нео фи ци јел них ка на ла, из раз ау тен
тич не по тре бе сре ди не за тим и то баш тим и та квим спо ме ни ци ма. Бо шко 
Су вај џић пи ше о уло зи Ву ко ве за ду жби не у об ли ко ва њу срп ског кул
тур ног про сто ра, при че му на гла ша ва ка ко су ак тив но сти За ду жби не 
по след њих го ди на, по себ но око обе ле жа ва ња ве ли ких ју би ле ја, на ини
ци ја ти ву пред сед ни ка Скуп шти не Ми о дра га Ма тиц ког, усме ре не на 
ожи вља ва ње Ву ко вог европ ског кру га. Ис ти че, та ко ђе, ка ко ста ра ње о 
срп ском је зи ку и ћи ри ли ци чи ни осно ву Про гра ма и Ста ту та Ву ко ве 
за ду жби не. 

Ва жно ис хо ди ште ра да Сло бо да на Ре љи ћа је сте да је на ша глав на 
пре пре ка ели та пре о ри јен ти са на на гло бал не при о ри те те и одво је на од 
те мељ них хри шћан ских вред но сти, при че му се пред ла жу „ар хе тип ска 
ре ше ња”: да се „де мо крат ска” ели та за ме ни „на род њач ком”, од но сно 
су ве ре ни стич ком. Мар ко То шо вић ве ру је да суд би на срп ског кул тур ног 
про сто ра, као и из глед све та у ко јем ће мо жи ве ти, за ви си ис кљу чи во од 
то га ка ко бу де мо об ли ко ва ли свест на ше де це, те да је пред лог да се по ве ћа 
фонд ча со ва ма тер њег је зи ка. При то ме ис ти че као ва жно ко мен та ри са
ње спо ред них обра зов них про це са на ча со ви ма уз бор бу про тив нео ли
бе ра ли стич ких тен ден ци ја и ве штач ког раз два ја ња ко смо по ли ти зма и 
на ци о на ли зма. У ра ду Не ма ње Ра ја ка ис ти че се зна чај дру штве них мре
жа у бор би за пре власт у кул тур ном про сто ру. Он да је при мер мре жне 
оку па ци је (НВО) и на во ди не ко ли ко чи ни ла ца мре жно цен трич не стра
те ги је ко ја би се то ме од у пи ра ла: кре а тив ноак тив на ма њи на, стра те шки 
мре жни код и са мо син хро ни за ци ја и ми ме тич ки ра то ви, од но сно ху мор. 
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На кра ју, по треб но је још јед ном ис та ћи да вред ност пред ста вље ног 
збор ни ка, пре све га, ле жи у про ду бљи ва њу схва та ња о по тре би пре ци зно 
из ра ђе не стра те ги је очу ва ња срп ског кул тур ног про сто ра. Ис пи ти ва но 
је про шло и са да шње ста ње срп ског кул тур ног про сто ра, а пред ви ђа не 
су мо гућ но сти ње го вог об ли ко ва ња у бу дућ но сти, уз ну жно скре та ње 
па жње на мно ге дез ин те гра ци о не чи ни о це ко ји се при том ја вља ју. По ред 
то га, збор ник је отво рио но ва по гла вља у ис пи ти ва њу је дин ства на цио
нал ног иден ти те та и мо гућ но сти за шти те на шег кул тур ног на сле ђа, и као 
та кав пред ста вља сти му ла тив ну ба зу за да ља ис тра жи ва ња ка ко раз во
ја срп ског кул тур ног про сто ра у це ли ни, та ко и осна жи ва ња ње го вих 
за себ них де ло ва. 

Мср Са ња ПЕ РИЋ 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност, 

Док тор ске сту ди је
sa nja pe ric3223@gmail.com

ЕСТЕТИКАОПАСНИХРЕЧИ

Лу и са Валенсуелa, Опа сне ре чи, пре вела са шпан ског Ана Мар ко вић, Аго
ра, Но ви Сад – Зре ња нин 2019 

Есе ји Лу и се Ва лен су е ле истин ска су умет ност кри тич ког ми шље ња, 
ис пи са ни зна ко ви ко ји све до че о мно гим сте че ним са зна њи ма, а ко ја се, 
ме ђу соб но, стал но са мо до пу њу ју.

Рас ту ћи про стор... То је ме сто на ко ме је до бро бо ра ви ти. Не по сто
ја но, сва ка ко, али ко же ли за ле ђе ну, сла бо ма што ви ту по сто ја ност?

Oд Ва лен су е ле смо та кве есе је и оче ки ва ли јер су обо га ће ни ње ним 
бун тов нич ким ста во ви ма. Kао књи жев ни ца, др ска кад је то нео п ход но, 
ја сна ко ли ко је ја сно да кроз жи вот хо да си гур но, ни ма ло оп те ре ће на 
сво јим до бро вољ но при хва ће ним те ре том, а ко ји је сте ње но кри тич ко 
ми шље ње. За то и Ва лен су е ли не чи та о це за ми шља мо као ода не љу би
те ље пи са не ре чи ко ји с ве ли ким ужи ва њем чи та ју ње не ро ма не, при че 
и есе је, ра ду ју се ода би ру те ма, за пле ти ма и рас пле ти ма, по ну ђе ним 
за кључ ци ма. Све јед но је да ли се Ва лен су е ли на раз ми шља ња ти чу са мог 
чи на пи са ња, „[...]кажем да је пи са ње про клет ство без пре да ха”, чи та ња 
„Чи та ње у пра вом сми слу је сте, да та ко ка же мо, за у зи ма ње јед ног од рас
по ло жи вих ме ста на ве ли кој го зби књи га на ко ју смо сви по зва ни”. Или 




