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Књи га раз го во ра са проф. др Пе тром Ми ло са вље ви ћем „О Но-
во сад ском ску пу“ јед на је од нај зна чај ни јих срп ских на уч них из да-
вач ких по ду хва та 2008. го ди не. Овај ду го го ди шњи про фе сор ме то-
до ло ги је про у ча ва ња књи жев но сти на но во сад ском Фи ло зоф ском 
фа кул те ту, ово га пу та се упу стио у кру пан по ду хват ин тер пре та-
ци је свих „до го ва ра ња“ о срп ском је зи ку: Беч ком из 1850, и оба 
но во сад ска –  Но во сад ским До го во ром из 1954. и  Но во сад ским 
ску пом из 2007. го ди не; из у ча ва ју ћи текст а по том и кон текст до-
га ђа ја на хер ме не у ти ци ко ју је сам кон ци пи рао и ко ја де ло схва та 
као је дин ство тек ста и кон тек ста, а при том сам кон текст опи су је 
као скуп ван тек стов них чи ње ни ца.  Ми ло са вље вић осла ња ју ћи се 
на ова моћ на хер ме не у тич ка сред ства уво ди и ка те го ри ју пред-раз-
у ме ва ња у ана ли зу (ово су чи ни ли и Дил тај, Хај де гер, Га да мер) 
од ба цу ју ћи уста ље ну ин тер пре та ци ју пој ма као не чег ло шег, тј. ба-
ве ћи се с њим као не чим че га тре ба би ти све стан. Књи га је на ста ла 
као по сле ди ца ве ли ке се ри је раз го во ра (у та квој фор ми је и об ја-
вље на, а то је чи ни вр ло ла ком за чи та ње чак и они ма ко ји ни су фи-
ло ло зи по стру ци), а во ди тељ раз го во ра Бо јан Ра дић у свом пред-
го во ру ис ти че као бит ну чи ње ни цу да је био сту дент про фе со ра 
Ми ло са вље ви ћа и да ову књи гу тре ба схва ти ти и као јед но ве ли ко 
про фе со ро во пре да ва ње. Глав ни раз лог уоп ште за во ђе ње раз го во-
ра је сте Но во сад ски скуп (ме ђу на род ни сим по зи јум одр жан под 
име ном „Срп ско пи та ње и ср би сти ка“ но вем бра 2007. го ди не) у ор-
га ни за ци ји ПокретазаобновусрбистикеиВладеРепубликеСрп
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скеКрајинеупрогонству. На Но во сад ском ску пу уче ство ва ли су 
фи ло ло зи, исто ри ча ри, по ли ти ко ло зи, књи жев ни ци и пу бли ци сти 
из зе мље и ино стран ства, а сво јим бла го сло вом и уче шћем, скуп је 
по др жао и Вла ди ка бач ки Ири неј. Скуп ће оста ти зна ча јан по то ме 
што се до го ди ла про ме на на уч не па ра диг ме, струк ту ра ли за ци ја ср-
би сти ке по сле ви ше де це ниј ске пре вла сти сер бо кро а ти сти ке ко ја је 
на срп ски на род де ло ва ла (и де лу је) де струк тив но. Упра во о овим 
про це си ма се рас пра вља по ла зе ћи од две раз ли чи те иде је ју го сло-
вен ства (срп ске и хр ват ске), Илир ског по кре та, Беч ког књи жев ног 
до го во ра. 

Сер бо кро а ти сти ка, ка ко за па жа Ми ло са вље вић, као ди сци пли-
на има прет по чет ке у илир ском по кре ту. Она је у свом вре ме ну би-
ла сру ше на ме ђу срп ском ин те ли ген ци јом (Вук Ст. Ка ра џић, Са ва 
Те ке ли ја, Те о дор Па вло вић, Јо ван Су бо тић, Јо ван Сте ри ја По по-
вић, Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја), али се об но ви ла под но вим 
име ном и у не што ко ри го ва ном ви ду: у ви ду Штро сма је ро ве иде је 
ју го сло вен ства. Њен глав ни но си лац у фи ло ло ги ји био је Ва тро-
слав Ја гић. Ства ра њем Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет-
но сти у За гре бу 1867. ле га ли зо ва ће се Ја ги ће ве иде је о Ср би ма као 
пра во слав ци ма и Хр ва ти ма као ка то ли ци ма, ко ри сни ци ма то бо-
же за јед нич ког срп ско хр ват ског је зи ка. Ово ће би ти ујед но по че-
так пре и ме но ва ња срп ског је зи ка – што кав ског на реч ја. „А глав ни 
успех Штро сма је ра и Ја ги ћа био је у то ме што су за тај ни ка ове 
Ака де ми је и за уред ни ка Рјечникадо ве ли Ђу ру Да ни чи ћа, нај зна-
чај ни јег Ву ко вог след бе ни ка и на след ни ка. На осно ву ове чи ње ни-
це и гра ђен је при вид да Ср би и Хр ва ти има ју за и ста је дан је зик. 
А још глав ни ји ре зул тат је сте да ће тим Да ни чи ће вим чи ном би ти 
ина у гу ри са на и ле га ли зо ва на сер бо кро а ти сти ка као ди сци пли на. 
Ср би сти ка ће прак тич но од та да мо ра ти да се бо ри за оп ста нак“ 
(23).

Пре Пе тра Ми ло са вље ви ћа ни је дан ме то до ло ги чар књи жев но-
сти (ова на у ка из ме ђу оста лог ко ри сти ме та-кри тич ки при ступ у 
ин тер пре та ци ји) ни је се упу стио у ту ма че ње Беч ког и Но во сад ског 
до го во ра. Шта ви ше, рет ко ко је по дроб но из у ча вао уоп ште тек сто-
ве Беч ког књи жев ног до го во ра, а за Но во сад ски мо же мо ре ћи да 
се ап со лут но ни је на но во кри тич ки иш чи та вао, чак и од оног пе-
ри о да ка да је он по ли тич ки по стао без о па сан. Сто га от кри ћа Ми-
ло са вље ви ћа чи не епо ха лан тре ну так у срп ској фи ло ло ги ји. Пе тар 
Ми ло са вље вић до ка зу је да је текст Беч ког до го во ра био зло у по тре-
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бља ван и по гре шно ту ма чен, кроз исто ри ју. И од стра не Хр ва та и 
Ср ба. На и ме, док је зва нич на ин тер пре та ци ја го во ри ла да је то био 
до го вор о за јед нич ком књи жев ном је зи ку Ср ба и Хр ва та (ствар ни 
аутор ове иде је је Ва тро слав Ја гић, а хр ват ски иде о ло зи и фи ло-
ло зи су на ста вља ли да га ко ри сте), текст и исто риј ске чи ње ни це 
упу ћу ју на дру го. У тек сту ко ји је са ста вио Вук Ст. Ка ра џић ни шта 
не сто ји што би мо гло да во ди ка за кључ ку да су Ср би и Хр ва ти 
је дан на род. Пр во Вук то ни је ни ка да ни сма трао већ су прот но: 
да су два на ро да и да као по себ ни на ро ди има ју и по себ не је зи-
ке. У Беч ком књи жев ном до го во ру увек се по ми ње један на род, 
један је зик и једна књи жев ност. Вук је сма трао да Ср ба има три 
за ко на, да су сви Ср би што кав ци, а на српскохрватски језик ни-
ка да ни је при ста јао (то нај бо ље све до чи Српскирјечник об ја вљен 
са мо две го ди не по сле Беч ког до го во ра). Али ов де се у фи ло ло шко 
упли ће иде о ло шко, и за Ср бе коб но Ја ги ће во то бо жње на ста вља-
ње Ву ко вих иде ја тј. пот пу но фал си фи ко ва ње за рад хр ват ске иде-
је ју го сло вен ства (Штро сма јер-Ја ги ће ва иде ја) ко ја ће на по слет ку 
и по бе ди ти и на пот пу но ван на уч ним осно ва ма уте ме љи ти по сле 
ви ше од ве ка Но во сад ски до го вор, а тим чи ном и хр ват ски је зик. 
“Вре ме ном ће би ти при хва тан и ње гов (Ја ги ћев, М. С.) став о то ме 
да су Ср би и Хр ва ти ство ри ли за јед нич ки је зик и оста ли по себ ни 
на ро ди. На мет ну ће и став да су Ср би и Хр ва ти је дан на род под два 
име на, ко ји се де ли на осно ву ве ре. При хва ти ће се и ње гов став да 
за јед нич ки на род ни је зик Хр ва та и Ср ба има три на реч ја: ча кав ско, 
кај кав ско и што кав ско. А то су све са ми нео др жи ви ста во ви“ (59). 
Да је Ју го сла ви ја за и ста уте ме ље на на хр ват ској иде ји ко ју су и 
Ср би при хва ти ли нај бо ље се мо же ви де ти из ове ре ла ци је: Ја гић – 
Цви јић – Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић. На и ме, Јо ван Цви јић у сво јим 
де ли ма пот пу но сле ди Ја ги ће ве иде је, а Цви јић је био Алек сан дров 
са вет ник. На жа лост, срп ска исто ри ја још увек за не ма ру је Ва тро-
сла ва Ја ги ћа и фи ло ло шки удео у срп ске рас ко ле. У Бал кан ском 
по лу о стр ву (1918) има и део ко ји се ти че је зи ка ко јим го во ре Ср би 
и Хр ва ти. „Цви јић у ње му бу квал но по на вља Ја ги ће ве иде је, а не 
Ву ко ве. Ка же да Ср би и Хр ва ти го во ре истим на род ним је зи ком, 
ча кав ским, кај кав ским и што кав ским; и на тај став се по зи ва као 
на на уч ни став. Ја ги ћев став из члан ка Ју го сло ве ни, да су Хр ва-
то-Ср би је дан на род, он са мо пре и ме ну је, па ка же: Ср бо-Хр ва ти 
су је дан на род“ (66). А Цви јић је био глав ни но си лац иде је ју го-
сло вен ства....“Као што се по гре шно ми сли да је Алек сан дар Бе лић 
био ву ко вац, тј. на ста вљач Ву ко вих иде ја, тач ни ји би био став да 



- 284 -

ХЕРМЕНЕУТИЧКИМУМЕЋЕМДОИСТИНЕ...МомчилоСуботић

је Бе лић, све до Пр вог свет ског ра та, до 1916, био бли зак Ву ко-
вим иде ја ма. По сле то га је у це ли ни при хва тио Ја ги ће ву кон цеп-
ци ју“ (66). Ми ло са вље вић ука зу је и на не прин ци пи је лан став још 
јед ног срп ског фи ло ло га- Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа. “Ви ше не го код 
Бе ли ћа, тај пре лаз мо же да бу де ви дљив код ње го вог прет ход ни ка 
Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа. Сто ја но вић је био, при кра ју 19. ве ка, нај-
до след ни ји об но ви тељ Ву ко вих иде ја ме ђу Ср би ма, нај за слу жни ји 
и за пре нос Ву ко вих ко сти ју из Бе ча у Бе о град и за из да ва ње Ву-
ко вих Сабраних дела. Зна чај на је и ње го ва по ле ми ка са Ја ги ћем 
са ву ков ских по зи ци ја. Али при ка ју ње го ве обим не мо но гра фи је 
о Ву ку из 1924. го ди не Сто ја но вић се по ви ја пред но вом па ра диг-
мом и Беч ки до го вор ту ма чи у скла ду са Ја ги ћем, а не са ствар ним 
чи ње ни ца ма“ (67).  „Ту ма че ње беч ког До го во ра као до го во ра Ср ба 
и Хр ва та о за јед нич ком је зи ку мо гло је да функ ци о ни ше док је на 
де лу би ла и Ју го сла ви ја и иде о ло ги ја ју го сло вен ства. Али и јед но и 
дру го су сру ши ли Хр ва ти де сет го ди на по сле Ти то ве смр ти. Са мим 
ти ме отво ре на су вра та за онај дру ги кон текст, на уч ни. Упра во се то 
са да де ша ва: на уч на исти на ру ши иде о ло шку исти ну. Све јед но да 
ли та иде о ло шка исти на до ла зи ла од Ср ба или од Хр ва та. Ло ги ка 
на у ке и ло ги ка ре то ри ке не иду за јед но“ (73). „Ју го сла ви ја је ство-
ре на на ре то рич кој, а не на ло гич кој под ло зи“ (72).

Ми ло са вље вић  у овој књи зи-ин тер вјуу ова ко оце њу је Но во-
сад ски до го вор: „На уч ни ци и књи жев ни ци, оку пље ни на Но во сад-
ском до го во ру тре ба ло је да по слу же стра те шком ци љу хр ват ског 
осва ја ња срп ског је зич ког про сто ра већ ис пла ни ра ном у њи хо вим 
ин тер пре та ци ја ма Беч ког до го во ра. По ла зе ћи но ми нал но од је зич-
ког је дин ства, Но во сад ски до го вор је про јек то вао раз би ја ње то га 
је дин ства и про кла мо ва ње два је зи ка. Тај про је кат се ни је мо гао 
оства ри ти без раз би ја ња за јед нич ке др жа ве и он је и спре ман за 
та кву си ту а ци ју...У Но во сад ском до го во ру по ла зи се од ста ва да 
објек тив но по сто ји срп ско хр ват ски је зик. Из раз срп ско хр ват ски је-
зик Вук Ка ра џић ни кад ни је упо тре био“ (83/84). 

У СФРЈ већ на кон ра та хр ват ска стра на је ишла ка раз би ја њу 
за јед нич ке др жа ве. Срп ски фи ло ло зи ни су раз у ме ли да се тим чи-
ном па ра лел но раз би ја и срп ски је зик и срп ска књи жев ност, а и 
срп ски на род. Пре ко вла да ју ћих ко му ни ста Хр ва ти су се им план-
ти ра ли у све зна чај не срп ске ин сти ту ци је и под па ро лом „брат ство-
је дин ство“ и ин си сти ра њем на си ме три ји са Ср би ма и срп ским, 
мо гли су да чи не шта су хте ли.   Ми ло са вље вић за чи тав текст Но-
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во сад ског до го во ра твр ди да је иде о ло шка пре ва ра учи ње на да би 
се ве ри фи ко ва ла на вод на раз ли чи тост из ме ђу хр ват ског и срп ског 
је зи ка. Ство ре на је ла жна сли ка да је срп ски је зик екав ски а пи смо 
му је ћи ри ли ца, а хр ват ски је кав ски, ла ти нич ног пи сма. Ова кри ва 
сли ка и да нас има тра го ве, до не дав но се и офи ци јел ни срп ски лин-
гви стич ки врх за ла гао за ову кон цеп ци ју (Ми ло са вље вић на во ди 
Иви ће во за ла га ње за срп ски као са мо екав ски, на Дру гом кон гре су 
срп ских ин те лек ту а ла ца у Бе о гра ду). Хр ва ти ће вр ло зло у по тре-
би ти на ста ли До го вор, већ 1967. го ди не чу ве ном Декларацијомо
називуиположајухрватскогјезика, чи ме ће за пра во ства ра ти кро-
а ти сти ку. На и ме, они су се та да јав но од ре кли Но во сад ског до го-
во ра, што срп ска стра на (по себ но Ма ти ца срп ска као ин сти ту ци ја 
под чи јим окри љем је ор га ни зо ван Но во сад ски до го вор) ни је ни-
ка да учи ни ла. Ни ко до да нас ни је об ја снио та да учи ње но пре и ме-
но ва ње је зи ка у српскохрватски, као што ни ко ни је озбиљ ни је ни 
обра зло жио вра ћа ње ста рог име на је зи ка српски 1992. Али ни ко се 
та ко ђе ни је ба вио пре и ме но ва њем Ка те дре за југословенску књи-
жев ност у Ка те дру за југословенске књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту 1966. го ди не. Ми ло са вље вић кроз Бо дри ја ров из раз си-
му ла крум (си му ла ци ја, ла жи ра ње) ту ма чи сту ди је књи жев но сти 
под ре ђе не по ли ти ци а не срп ској фи ло ло шкој тра ди ци ји. (У окви-
ру ово га ни је бе зна чај на чи ње ни ца да се Ми ло са вље вић као шеф 
Ка те дре за ју го сло вен ске књи жев но сти, 1977. го ди не од у про зах те-
ву про фе со ра Јо жа По гач ни ка да се из дво је као по себ ни пред ме ти 
бо сан ско хер це го вач ка књи жев ност и цр но гор ска књи жев ност!)

За пре па шћу ју ће је от кри ће про фе со ра Пе тра Ми ло са вље ви ћа 
да је Но во сад ски до го вор пот пи сан у По кра јин ском ко ми те ту Са-
ве за ко му ни ста Вој во ди не, а не у Ма ти ци срп ској ка ко се ве ру је. И 
ова чи ње ни ца са мо ука зу је ко ли ко је овај До го вор био под ве лом 
тај не и не за ин те ре со ва но сти и код мла ђих ис тра жи ва ча. И да ље се 
у глав ним срп ским ин сти ту ци ја ма и ме ђу не ким фи ло ло зи ма сма-
тра да је тај До го вор био не што до бро. За по сле ди цу има мо да Ср-
би да нас не зна ју шта је њи хов је зик, шта је њи хо ва књи жев ност, 
шта чи ни срп ску је зич ко-ет нич ку за јед ни цу. 

Је ди ни по ку шај по врат ка ка срп ској фи ло ло шкој тра ди ци ји 
до го дио се но вем бра 2007. го ди не, та ко ђе у Но вом Са ду. Ова ко је 
Но ви Сад де фи ни тив но по стао лин гви стич ки цен тар, глав ни град 
срп ског је зи ка. Но во сад ски скуп је вра тио срп ски је зик у си стем 
европ ских нор ми и стан дар да, зах те ва ју ћи по што ва ње истих прин-
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ци па ко ји ва же за дру ге европ ске на ро де, њи хо ве је зи ке, је зич ко-
ет нич ке за јед ни це и књи жев но сти. Ста во ви Но во сад ског ску па су 
ова ко у пу ној су прот но сти са ста во ви ма Но во сад ског до го во ра. 
Ово се нај бо ље мо же ви де ти у Закључцима Ску па у ко ји ма је бу-
квал но све дру га чи је не го у ЗакључцимаДо го во ра. Идеј ни тво рац 
Закључака Но во сад ског ску па упра во је проф. др Пе тар Ми ло са-
вље вић, а они су јед но гла сно би ли при хва ће ни од стра не уче сни ка 
Ску па. За ни мљи во је спо ме ну ти да су За кључ ци по том об ја вље ни 
на оба срп ска пи сма – ћи ри ли ци и ла ти ни ци – на сва три из го во ра 
срп ског је зи ка: екав ском, (и)је кав ском и икав ском. О ску пу је пи са-
но у ча со пи си ма у Под го ри ци, Ко сов ској Ми тро ви ци, Ба ња Лу ци 
и Су бо ти ци. (У Бе о гра ду је је ди но НИН по све тио про стор овом 
Ску пу.) Си гур но је да и ова ме ста нај бо ље све до че да се срп ски 
је зик бра ни та мо где је нај у гро же ни ји и да реч про фе со ра Ми ло-
са вље ви ћа и По кре та за об но ву ср би сти ке у овим ме сти ма зна чи 
не што мно го ви ше. Сто га ни је из не на ђу ју ће да се но во сад ски и бе-
о град ски ме ди ји, као и на уч ни ци, оглу шу ју о ове те ме, ушу шка ни 
у на вик ну ти ком фор ти зам. 

Ево још не ких дра го це них кон ста та ци ја про фе со ра Ми ло са-
вље ви ћа. “Са да се је зик ко јим го во рим и пи шем опет зо ве срп ски 
је зик. Али, ни је се све вра ти ло на ста ро и пра во. Јер, исти је зик се 
са да на зи ва и хр ват ски, и бо шњач ки/бо сан ски и цр но гор ски. Уме-
сто јед ног ти ту ла ра је зи ка има их ви ше. Фи ло ло зи не би до зво ли ли 
да се та ко не што ра ди са би ло ко јим дру гим европ ским је зи ком. То 
мо же са мо срп ском је зи ку да се чи ни. Мој став је ова кав: За мно га 
зла ко ја је срп ски на род пре жи вео у 20. ве ку нај ве ћу од го вор ност 
сно се фи ло ло зи, пре све га срп ски, али и дру ги, ко ји свој по сао ни-
су ра ди ли ка ко тре ба“(109). За тим: „Да нас је ја сно да Ср би и Хр ва-
ти има ју по себ не је зи ке. Они су по себ не је зи ке има ли и пре илир-
ског по кре та, и пре Штро сма јер-Ја ги ће ве иде је ју го сло вен ства, па 
их има ју и да нас. Књи жев ни је зик ко ји м се Хр ва ти слу же још од 
или ра ца ни је њи хов. То је срп ски на род ни и књи жев ни је зик. То 
је, на те ри то ри ји са ме да на шње Ре пу бли ке Хр ват ске, је зик Ср ба 
пра во слав не ве ре, са ја сно оме ђе ног под руч ја: са под руч ја Вој не 
гра ни це и Сла во ни је, од но сно са под руч ја Ре пу бли ке Срп ске Кра-
ји не“ (122).  Ми ло са вље вић сма тра да су: Националнеинституци
јенајслабијатачкасрпскогнарода (ово је на зив ње го вог ре фе ра та 
на Дру гом кон гре су срп ских ин те лек ту а ла ца, ко ји ни је про чи тао 
јер му то ни је би ло до зво ље но). Он ту пре све га по ми ње Ма ти-
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цу срп ску, СА НУ, Ву ко ву за ду жби ну, СКЗ, фи ло ло шке фа кул те те...
За Ма ти цу срп ску ка же да је оста ла при ста во ви ма Но во сад ског 
до го во ра. „Ова нај ста ри ја срп ска ин сти ту ци ја на ру ши ла је сво ју 
ду гу тра ди ци ју упу шта њем у за јед нич ки по сао са Ма ти цом хр ват-
ском на Но во сад ском до го во ру. Са мим ти ме што је оста ла вер на 
штет ном До го во ру, Ма ти ца срп ска је учи ни ла и дру ги не по тре бан 
ко рак. Том вер но шћу До го во ру на ста лом на хр ват ској фи ло ло шкој 
тра ди ци ји, она је про ду жи ла ста ње за ви сно сти од хр ват ске стра-
не. Тро јан ски ко њи у Ма ти ци срп ској успе шно су оба вља ли по-
сао“ (131). Ми ло са вље вић  из но си став: “Нај ве ћи срп ски по раз, 
ко ји је ре зул тат Дру гог свет ског ра та, и исто риј ских про ме на ко је 
су их за де си ле, је су про ме не у ори јен та ци ја ма њи хо вих на ци о нал-
них ин сти ту ци ја. Оне су за др жа ле срп ско име, али су про ме ни ле 
про гра ме... Та ко је, што се ти че фи ло ло ги је, СА НУ у Ти то во вре-
ме по ста ла „ис ту ре но оде ље ње“ ЈА ЗУ, да нас ХА ЗУ, да кле Хр ват-
ске ака де ми је. Ма ти ца срп ска „про ду же на ру ка хр ват ске фи ло ло-
ги је“(140). Ми ло са вље вић на во ди при мер Ака де ми ји ног Реч ни ка 
срп ско хр ват ског, а не Реч ни ка срп ског је зи ка, ко ји је не дав но на-
ста вље но са из да ва њем.  Ми ло са вље вић ка же да та кво по на ша ње 
срп ских ака де ми ка „не од го ва ра ни на уч ном ни на ци о нал ном ин-
те ре су, али  од го ва ра хр ват ском на ци о нал ном ин те ре су. Хр ват ској 
стра ни од го ва ра та кав од нос: да се срп ски је зик у Ср би ји на зи ва 
срп ско хр ват ским, а да се у хр ват ским ин сти ту ци ја ма и пред све том 
на зи ва хр ват ским. Та квом по ни жа ва ју ћем и не на уч ном трет ма ну 
до при но си ни ко дру ги не го нај ви ша срп ска на уч на ин сти ту ци ја. 
Ште та од ове по ли ти ке је огром на. А пи та ње за што се нео д го вор-
но ра ди у глав ним срп ским на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма тре ба да 
бу де пред мет по себ них ана ли за“ (159-160). Го во ре ћи о Но во сад-
ском ску пу, Ми ло са вље вић ка же да је глав ни зах тев „да у ре ша ва-
њу срп ског пи та ња тре ба по што ва ти европ ске нор ме и стан дар де“.  
На фи ло ло шком пла ну то зна чи: „Срп ски је зик мо же да има са мо 
јед но на ци о нал но име, а не да се зо ве: срп ски, хр ват ски, бо сан ски, 
бо шњач ки, цр но гор ски“(171/172).

Су бо тич ки уред ник и но ви нар Бо јан Ра дић већ не ко ли ко го-
ди на во ди раз го во ре о је зич ким рас ко ли ма. Ме ђу са го вор ни ци ма 
би ли су Иван Клајн, Ма то Пи жу ри ца, Егон Фе ке те, Ми ли ца Гр-
ко вић, Ми лош Ко ва че вић, Шан дор Пал. Ра ди ће вим ана ли тич ким 
ин тер вју и ма зна чај но се до при не ло ра све тља ва њу ста ња у срп ској 
фи ло ло ги ји а овом књи гом се оно кру ни са ло, кроз ди ја хрон и син-
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хрон опис тра гич ног слу ча ја рас та ка ња срп ског је зи ка, ко је још 
увек тра је. Бри љант но усме ра ва ју ћи раз го вор кроз Ми ло са вље ви-
ћев хер ме не у тич ки си стем, Бо јан Ра дић је пру жио са про фе со ром 
јед но об ја шње ње за на ста ли ха ос у срп ској фи ло ло ги ји. Исто ри ја 
ће нај бо ље оце ни ти њи хо ву уло гу.

Раз го во ри са Пе тром Ми ло са вље ви ћем о Беч ком књи жев-
ном до го во ру, Но во сад ском до го во ру и Но во сад ском ску пу, 
би ће оба ве зна ли те ра ту ра за сва ко га ко се ба ви овим до га ђа-
ји ма са би ло ко је по зи ци је (фи ло ло шке, исто риј ске,  по ли ти-
ко ло шке, со ци о ло шке, итд.),  али и за све ко ји се за ни ма ју за 
срп ско пи та ње и ср би сти ку.

 Овај рад је примљен 27. маја 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
6. јула 2009. године.
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