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                      ХРВАТСКА СВОЈАТАЊА  ИСТОРИЈЕ СРПСКЕ ЋИРИЛИЦЕ  
 
   Од памтивијека па до данас познат је и небројено пута доказан,  мало је рећи 
негативан,  однос Хрвата према ћирилици.  Хрвати су ћирилицу сматрали искључиво 
српским обиљежјем. Као таква, углавном је била антихрватска особина, особина према 
којој су Хрвати по правилу исказивали став одбојности, да не кажемо непријатељства.  
У том ставу они су готово били сагласни са Католичком црквом, која је анатемисала 
ћирилицу чим се она појавила, и то већ   неколико година након  одвајања Источне и 
Западне хришћанске цркве, на тзв. Сплитском или Солинском сабору, одржаном 1059. 
године. Треба се такође присјетити и познате «Велеиздајничке парнице» из 1908-1909. 
године  у Загребу против 53  Србина из Хрватске, којима је као  један од највећих 
гријехова приписивана приврженост ћирилици, будући да су они, како се у оптужници 
каже, жељели «да поставе на земаљским путоказима 'српско' (ћириличко) писмо као 
спољни знак српства». А шта тек рећи за однос Независне Државе Хрватске према 
ћирилици. Само 15 дана након што је створена (25. 4. 1941) НДХ обзнањује Законску 
одредбу о забрани ћирилице, праћену Проведбеном наредбом министра унутарњих 
послова  законској одредби о забрани ћирилице,  која  дословце гласи: «Забрањена је 
свака употреба ћирилице на цијелом подручју Независне државе Хрватске. То се 
нарочито односи  на цијело пословање свих државних и самоуправних тијела, на уреде 
јавног поретка, на трговачке и њима сличне књиге и дописивање и све јавне натписе». 
Иако је једино у времену НДХ законски забрањена њена употреба, однос  Хрвата према 
ћирилици није био много бољи ни у временима прије и послије НДХ. Ћирилица се 
сматрала иманентном особином српства, једном од најбитнијих диференцијалних 
карактеристика која је одвајала Хрвате од Срба. Хрвати су се, једноставно речено, 
«грозили» ћирилице као једног од најпрепознатљивијих српских обиљежја.  тај свој 
став исказали су не само у времену НДХ, него и у времену актуелне самосталне 
Хрватске, која је међу првим својим законско-образовним поступцима имала прогон 
ћирилице из школе и јавне употребе, али и «изгон» ћириличких књига из готово свих 
хрватских књижница (библиотека).  
   Ако се у обзир узми само наведене чињенице, готово да се као невјероватна доима 
вијест да је Хрватска академија знаности и умјетности 26. и 27. 11. 2012. организовала 
«Међународни знанствени  скуп  'Хрватска ћирилична баштина' поводом 500. 
обљетнице тискања прве хрватске ћириличне књиге». На скупу је понесено  30 
реферата, чији су референти –  изузму ли се  двије научно мало познате муслиманске 
лингвисткиње из БиХ (Лејла Накаш и Амира Турбић-Хаџагић) и једне ништа познатије 
руске библиотекарке из Петрограда  (Свјетлана О. Вјалова) –  све сами Хрвати, махом 
из Хрватске, уз неколицину из БиХ.   
   Повод скупа је, као се у његовом називу већ наглашава, 500-годишњица «прве 
хрватске ћириличне књиге». Циљ скупа свакако је препознатљив у самоме поводу, и 
досадашњем научном третману дате књиге. Ријеч је о Дубровачком ћириличком  
молитвенику, штампаном  у Венецији 1512. године.  Дати молитвеником  до сада је 
прештампан само једном: његово ново издање штампала  је Српска краљевска 
академија 1938. године, а приредио га је  најпознатији  дубровачки лингвиста Милан 
Решетар, под називом – гле чуда!- Српски молитвеник од г. 1512. ( види: Српски 
молитвеник од г. 1512. Ново издање приредио Милан Решетар. Српска краљевска 
академија. Посебна издања, књига CXXII. Философски и филолошки списи, књига 32, 
Београд 1938, стр. LX+109). Наведена чињеница више је него јасан показатељ да је 
основни циљ скупа био да се реафирмише «хрватско 'повијесно право' и гусарење по 



српској историјској баштини» (Псуњски). Српску баштину треба приказати као 
хрватску. Све што је у оквирима данашње територије Хрватске (и не само ње него још 
најмање  и Босне и Херцеговине) треба приказати да припада «тисућљетној» хрватској 
баштини. При том се свјесно заобилазе све историјске чињенице, као нпр.  она да је 
Дубровник тек 1939. у оквиру Бановине Хрватске постао хрватска државна територија, 
да су најзнаменитији Дубровчани, попут нпр. дум Ивана Стојановића или Милана 
Решетара, сматрали да је дубровачка књижевност искључиво српска, и да је језик 
Дубровника био искључиво српски. То све за хрватске филологе и историчаре очито 
није  битно, битно је да је Дубровник данас у Хрватској, из чега, по наопакој логици, 
слиједи да је све што је икад створено у Дубровнику нужно хрватско. Само је на тај 
начин и Српски молитвеник из 1512. могао бити проглашен првом «тисканом 
хрватском ћирилском књигом». 
    Критеријум «гусарења по српској ћириличкој баштини» није на овоме скупу 
примијењен само на Дубровачки српски  ћирилички молитвеник, него и на све  
ћириличке  рукописе из Славоније у 17. и 18. вијеку (што устврдише Милица Лукић и 
Вера Блажевић).  При том се потпуно заобилази чињеница да је Славонац Матија 
Рељковић у свом Сатиру (1762) упутио сљедећу  замјерку једноме Славонцу који се 
жалио да његови стари нису знали читати и писати:   

О Славонче! Ти се верло вараш 
Којигод ми тако одговараш:  
Ваши стари јесу књиге знали,  
Сербски штили а сербски писали. 

   Славонци су, како њихов најзнаменитији књижевник записа, и читали и писали 
српски, али ево хрватски филолози кажу да то није било српски – него хрватски! За 
учеснике скупа о «хрватској ћирилици» и најпознатији српски ћирилички споменик 
Јеванђеље кнеза Мирослава из 12. вијека, «писано је хрватском ћирилицом и 
старославенским језиком хрватске редакције» (Кристијан Кухар). Ни ту није крај 
«гусарењу». Референти на скупу устврдише да ни израз lingua serviana (српски језик), 
који је готово једини назив језика у Дубровнику од 15. до 18. вијека, на дубровачком 
простору не значи то што значи – тј. не може да значи «српски језик» (Марио Грчевић). 
Знанственици што их ХАЗУ окупи да докажу постојање «хрватске ћирилице» и богату 
хрватску ћириличку баштину, такође устврдише да је и босански фрањевац Матија 
Дивковић писао хрватском ћирилицом, иако је Ћиро Трухелка, доказао да је сам 
Дивковић експлицитно своје писмо називао «српским писмом». И да не наводимо даље 
– сви реферати углавном као да су писани истом руком. А ако и нису писани истом 
руком, засигурно су вођени истом идејом: да се српска ћириличка традиција на тлу 
садашње Хрватске и Босне и Херцеговине прикаже као хрватска, и да се српска 
ћирилица прогласи хрватском!  
    На скуп и најаве скупа српски филолози готово да и нису реаговали. Или због тога 
што су навикли на оваква понашања Хрвата или пак што су навикли да се саглашавају 
са хрватским ставовима, посебно још ако су они на штету српских националних 
интереса. Вјероватно ни сам не бих реаговао на ово «хрватско гусарење по српској 
ћириличкој баштини» да од мене поводом датога скупа  изјаву није тражио новинар 
СРНЕ. Ту кратку изјаву да «научни скуп "Хрватска ћирилична баштина" у Хрватској 
академији знаности и уметности (ХАЗУ) није ништа друго до позната и стара идеја 
Хрвата да је све што је српско у ствари њихово и да је  читава логика у вези са 
књижевним језиком Хрвата 'окренута наглавачке', с обзиром на то да је познато да се 
почеци српског књижевног језика везују за ћирилицу, јер је први споменик на народном 
језику Повеља Кулина бана писана ћирилицом. Будући да Хрвати сматрају да све 
почиње од њих, они не би да се одрекну почетака писмености  и желе да покажу да је 



то њихово "повијесно писмо" –  пренијело је  неколико дневних листова (Прес, Курир, 
Дан...), као и многи интернетски портали. Ни послије тога,  реаговања других српских 
филолога није било. Не показује ли то само по себи зашто тако  лако Хрвати посежу за  
извртањем  чињеница наглавачке, и гусарењем  по српској филолошкој прошлости!  
 
                                                                                                             
 
          


