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Опет "заблу1јеном Хрватском патриоти". 

Наша неизвесност - то је наша поцепаност. 

Народна ПОСЈЈовица говори: ,;сваки је човек 

ковач своје среће" - а то се И(јТО даје приме

нити и на народе - и они су ковачи своје сре

ће. Народ и народи, као нешто, састављено ив 

највећег броја јединица, које по сувременим пој

мовима, уживају грађанске С;.IOбоде у европClШМ 

државама, имају тако рећи нај већа права, да' се 
старају о својој будућности на начин, који неће 

бити штетан суседним народима, а користан себи 

- на начин, који ће, шта више, бити још кори

стан и самим суседима. Од народа, који морално 

и материјално пропада, за цело немају користи 

ни љегови суседи. И нама, јужним Словенима, ваљ

да се не може порећи право на стараље о леп

тој нашој будућности, на које нас мора наговити 

11 сама наша егзистенција, чим ми хао народи по

стојимо. То право ми и другим народима непо

ричемо, а сигурно, и нама се оно неможе порећи 

ма да имамо и таких суседа, а и наших фанатика 

који баш у нашој пропасти хтели би и да виде 

наш спас. Али тешко ће онима бити, који мисле 

да на гробљу народа праве славу. 

Од самог почетка средљи је век у опће чуд
но изгледао за све европске народе, јер ми тада 
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ВИДИМО искомадане народе и државе, неправда 

и вандалинам у свима :крајевима Европе, видимо 
царства н :круне у малим областима и код малих 

народа, видимо, да се у једном народу у једно 
исто време појављују равни владаоци, видимо 

феудале са силом владаоца, који ВРјују про
тив својих владаоца, војују са једним делом на
РО;;Ј;а против друтог, војују против свога народа, 

против народа једног истог племена. Тако је то 

било и са оним народима, који су у већој маси 
били, па је тако било и код нас јужних Славена. 

Али у свом том несретном положају по европ

CK~ народе таха, још су несретнвје изгледали они. 
народи, који и данас насељавају југоисток Ев

ропе, који су били поље ва вечито трвеље рав

них спољних наро.да. Док је Авија била јака до
тле је ова хтела да преко љих управља Европом 
и обратно - сада пак преко љих Европа оће да 

управља Авијом. у силу опliе постојеliег стаља 

ствари, и вбог вечитог насртаја спољних народа 

на југоисток Европе, ми смо морали вечито да 

служимо туђим интересима - у место да бра

нимо своја права, ми смо вечито војевали против 

свега онога, што је било паше; а то је и учи

НШIО, те смо и :ми и дан-даљи:слаби,:ма да ста

нујемо у вајбогатијим крајевима Европе и ма да 
нас је на броју преltО 10 милиона. Ни један спољ
ни народ, 1tоји је на нас непосредно утипао, није 
пам донео варнице силе и свести, но само роп

ство, фапативам и покорност, на :који смо се ми 

начин морали још више да равједиљујемо, да 

прима11О туђа писмена, да одржавамо фапативаи 
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у вери - да се тако поцепамо, како би вечити 

непријатељи један другоме били. Жеља је била 
наших непријатеља, да се ми у таком стању ве

чито налавимо. 

Но покрај све те невгоде ва наш живот и на

предоваље, бог је ипак одржао меЏу нама ва

логу будућности - а то је јединство јевика го
тово :меЏу свима јужн,ИМ Словенима, јер се сви ми 

меЏу собом равумемо,· равумемо се боље, но што се 
Немци, као један народ, меЏу собом равуму. Па вар 

ниј е вредно користити се тим природним даром? Камо 

лепе среће, па да смо данас сви Југославени са 

једним књижевним јевиком - са јевиком југосла

венским, а не са толико књижевних, колико данас 

имамо, па још и са раilНИМ писменима и онде где 

је један истоветан јевик; на пр. код нас Србо

Хрвата, чиме 'себи грдну штету у раввићу наносимо. 

Истина традиције наше говоре свакој ако - и 

ово и оно, али оканимо се њих, јер су оне од вре

мена зависиле. Ми смо се више борили један про

тив другога, но с онима, који су наши неприја

тељи били. Нико се неможе противити историји -
она је учинила своје, а чиниће и у будуће. Ми, 

Југославени ни смо никада представљали целину, 

јединство, али сличног случаја било је и код 

других нарола, па ипак он им није сметао 'једии

ству ДУХОВНОМ, па ни политичном, н. пр. Баварци, 

Саксонци, Виртенбержани итд. све су то Немци. 
имају ва себе своје историје и историјске тради

ције, имају политичне самосталности и остало, али 
све то њима ни најмање не смета, да се они слу

же једним јевиком, да имају једна писмена и да 

* 
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путу идеју јединства јевика међу ј УЖНИМ Слове
нима" идеју КЊИЖI3;вног југославенског јевика, па 

пређимо са:мо. на језик српско.-хрватски :или хр

вацко-српски. 3на се да је јединство јеsика свагда 

о.личавало. а и свагда Ће о.личавати jeД~HCTBO из

весно.г наро.да. Али како. смо. се до. данас :ми ко.

ристили тим наши:м јединство.:м, :ми ко.јих на бро.

ЈУ нема више о.д 5 до. 6 милио.на-? у место. ко

ристи од туда да ЮЈВлачимо., ми смо. наш јевиlt 

употребљавали и упуЋивали про.тив раввитка на

шег наро.да. 

Јадно. и жало.стно изгледамо. :ми у то.м о.дно.шају 

тако., како. мо.же бити, ни један наро.д на свету. 
Зар не би до.бро. било по. раввитак наш у о.пЋе, 

да кљиге, ко.је ИВЛRве у Хрватско.ј. Далмацији и 

Славонији; читају и сељаци у Србији, Црно.ј Го.ри 

итд. и о.братио - кљиге, ко.је ивлаве у СрБИјИ 
Црно.ј Го.ри итд. да читају сељаци у Хрвацкој, 

ДаЛ]fацији, Славо.нији и осталим нашим крајевима 

- т. ј. да кљиг~, које се штампају код право

славне бра1iе, буду приступне пе само бра1iи ка

то.лицима, но. и- мухамедандима и о.братно.? Али 

то.га не :мо.ре бити, док ко.д нас не буде једно. пи-

4Шо.. :Ко.рист о.д једног писма била би велика :по. 
умно. напредо.ваље нашег наро.да, а у исто. вре

:ме и по. саму књиже.вно.ст нашу, јер би на тај на

чин и кљижарска трго.вина сJtо.чила, по.чем би се 

и кљиге више распро.давале. Али г. писац из хр

ватске крајине, као. патгио.та, о. тако.ј ко.ристи и 

онако. мало.г народа нашег с преврељем го.во.ри. 

()н би. сигурно., ив патрио.тивма жели 0., да се наш 

наро.д по. писм:енима подели још на ко.ји део.. 3ар 
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се називљу: Баварцима, Сахсонцима. Виртенбержа .. 
нима и осталим својим именима. Шта више, све 

те љине историјске традиције, па ни различност 

у вери љима није ни најмаље сме'l'ало, да се они 
најзад споје у једну IIОЛИТИЧВУ целину, хоју данас 
преставља Германија. Па шта су они добили за 
то своје кљижевно и остало јединство? Добили су 
то, те сада на љих нико He~Me да напада, као пре, 

па Ce}I тога добили су још нешто, што је много 

важније од тога, а то је то, што су Немци усљед 

јединства језика постигли јако развиће народно, 

постали су и као народ и као језик свецки - на

род међу првим народима. А тога код љих већ не 

би могло да буде, да су они ишли овим путем, 

којим ми данас идемо. 

С поуздаљем може се рећи, да муке и јаде на

ше што смо ми претрпили због наше поцепано

сти у свачему, једва ли ће у стаљу бити да кад

год какав исторюt опише. Па ваљда толико сто

тина годишља наша патља, толико стотина ЈО

дишљи историјски пример треба да нас научи јед

ном памети, треба да нас освести, па да се ola
немо онога пута, који нас је до оваке слабости 

довео, који ће нас, ако се неоканемо - недај бо
же - и са свим упропастити. Друге народе у са

дашљем времену и једногодишљи примери уче па

мети, а нас не Mory научити ни 5 до 6 сто-го
дишље наше IIогрешке. Ми се непрестано један 

другог бојимо, један против другог војујемо а то 

иде у прилог само нашега пропадаља, у прилог 

нашим вепријатељима. 

Но оставимо за сада ва страну напредспоме-
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се љега тиче тако питаље? Шта више он би же

ЛИ О, да се оно покреће у корист латинице, јер се 

и несаља о некој БОЈЬој будуliности нашој, па би 

хтео да љегови вемљаци остану при старом. свом 

писиу, т. ј. да оно, што се штампа у православ

нии крајевима остане неприступно маси наше 

браће католика и обртно - оно пак, што се 

штаипа код по.вледљих, остане неприступно пр

:вим. AJIa ћемо профитирати ка тај начин ва на

ше раввиће! Од народа са једним језиком ми смо 

направили три народа, који пишу кирилицо:м, ла

тиницом и арапским пиеменима (браћа мухаме

данци у Босни) те тако оно што се штампа код 

једне браliе није приступно другој, на који смо 

начин народ од 5-6 милиона поделили на три 

части. Па зар је могуће већег зла замислити но 

наш напредак' од овог? Нашим непријагељима 

иде у рачун: "раздели па владај" а ми се сами 

боримо за то, да љегова жртва постанемо. О! ала 

сио паметни. 

у 20. бр. ,,3аставе" ј а сам уетао против члаюta 

који је наштаипан био у 28. броју "Обзора" из 
хрватске :крајине против fiирилице. којом је на 
пол~вину наштаипана читанка, која је изашла за 

хрватске пучке школе. Ни сам хтео ништа да гuворим 

о томе, што неизвеени брат тог члан ка тврди, да 

је деци у основним хрватским Шltолама тешко дво
јаку авбуку учити - што му се неда порећи -
јер би тако исто тешка била и нашој деци у тим 
ШКОJIам:а двојака азбука, но сам хтео само да за· 

штитии СдИРЮIИцу, као славенско писмо; али та 
је побудило истог брата да ме у 53. бр. "Обr.ора" 
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научи памети, да ми докаже многе ствари о пи

сму са гледишта научног, а не фанатичноl'. Па, 

како он то ДОlшзује и како учи? 

Он се чуди, како може азбука да оличава на

родност, и ако је позната ствар, шта претставља 

особине једног народа, и ако је позната ствар да 

те особине престављају језик, одело, јело, обичаји 
и т. д. па и писмо. Али И3 хрвацке крајине ии
сменима се одриче народан характер, народност. А 
вар се то мора примити на веру и ако се о томе про

тивно вна? :Ко незна да су ј ерогливи јеl'ипацг.а y:~IO

творина, арапска писмена - Арапа, хинеска - Хи

неза, грчка - Грка, санскрица - старих Инди

јанаца, латинска - Римљана итд. Сме ли се ка· 

вати, да јерогливи неоличавају старе Јегип1iане, 

да не престављају особине тог народа, као што 

су претстављале особине љегове и љегово одело, 

обичаји и остало. У тој истој мери преС~l'ављају 

особине и код других народа љихова цисменост. 

Да, када су Хинези, Арапи и други народи пра· 

вили себи писмо, њима није ни на ум падао цео 

свет, но само љин народ, а тако народи измишља· 

вају за себе одело и религију, па и све ·оно што 
оличава пародност. Истина у свему томе киа :мно

го сличности, као што и људи један на другога 

личе, али ипак несме се ре1iи да но пр. вубун срп

ске сељанке није српска хаљина, што она личи на 

данашљу ДУI'ачку европску јопну, да голуб није 

голуб за ТО, што он личи на грлицу и'гд. има у 

тој ствари и повајмљивања од једне ствари 
- данас се мисли да су сва ПИС1[ЫШ по

ста.1а од јероглива, јер су то првобитни писмени 



љио само тиме, што је писму у 19. веку, аконто 
19-0Г века одрицао народни характер, но је почео 
још тврдити, да ј е и латиница у Хрвацкој ТО.l!И

ко С.lавенска авбука као и ћирилпца, почео је до

lшзивати . оно, што се никада докавати неда. О! 

када би он то ДОltaзати могао,. стекао би вечиту 

славу; ади би му се напред могло јамчити, да му 

то не би допустио ни један народ, а још маље 

Италијани хао потомци Римљана. Та Ј!имљанима 
би тиме највећа увреда нанешена била. На тај 

би начин он - да су случајно Хрвати усвојили 
арапско ПИСl\IО или јеРО~JlиФе - могао докавивати 

да су и то писма словенска, као и ћирилица, али 

би :му све било увалуд, То би спадало само у об

лас'l' забдуђеља, а не у науку, јер би Римљани и 

ив гроба повюши код Хрвата своју авбуку. Тако 

је 'I'a авбука код Хрвата Славенска. тахо су је 
они ивменили. Та срамота је и говорити да Сла

вени имају две шзБУlе - једна код Хрвата, а 
друга ход нас - када је целом свету позната 

старо-сдовенска кљижевност са љеним пис~ом, ва 

које ни један народ не би' рекао да је то љегово. 

ТаБУ характерну црту носи на себи сдавенско пи

смо, тако оно оличава славенске народе, као што 

и друге народе оличавају њина писмена. Али може 

бити г. писац ив :хрваЦК6 крајине хт(\о је да од

риче ,Сдавенима љино право на Ср:авенство? Ис

тина Сдавени су имR.lIИ у стара времена и друг у 

аВбуку, глаrолицу, коју су примаљем вере Хри

стове одбацили, као невнабожачко писмо, али у 

исто време они нису хтели да усвоје од онога од 

кога су веру примиди и љегово писмо, које им се 
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:шаци - а међу ТИМ нии:аи:о се несме рећи, да на 

пр. мухамеданска религија није мухамеданска, ва 

то, што је Мухамед много увео ив христовог у

чеља. Да, поштовани г. IIишче ив хрващ:е краји

не, треба да знате, да особине народне бивају 

физиолошltе и lIсихолошке и да ове последље ства

рају другостепене особине - одреџ-ују обичаје, 

појмове и све оно, што један народ чини наро

дом; треба да iшате, да другостепене особине и

мају јак утисак на првостепене, да је Rњижев

пост имала вајвећег утицаја на живот народни, 

. а с њоме и само писмо, којом је књижевност пи
сана. Народ је створио подједнаltО обе те ствари 

-- оне су његова принадлежност. Треба да знате 
да се по некада један народ прелввао у други, 

да је примао JЬel'oBe обичаје. веру, писмо (као што 

су :Хрвати примили латиницу) и остало, али из 

тога неивлази, да IIисменост неоличава народност, 

треба да внате да ће азбука све дотлеоличавати 

народност, док се цело човечанство несагласи на 

једно писмо - као што се у Европи сагласили на 

:мета.реку меру и на Франачку систему новаца -
али бог зна, када ће то време доћи· и да ли ће 

икада доћи - дотле, :може бити многих народа и 

леће више бити. После свега овога, г. писцу из 
Х11иацltе крајине ваљда се неће чудновато чинити 

- "по внаности а не по Фанатизму" -- ва што није 
~a један народ све једно, ма којом он авбуком пи

сао, а особито за нас, који смо јако слаби у књи

жевности, ваљда му неће ни на ум падати, да пи

схо неоличава народност. 

Г. писац ив хрватске крајине није се ВЗодово-

·1 
I 

I 

I 
1 

I 
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тада јако наметало. Доста је прочитати тадашњу 

борбу ва то ново славенско писмо, коју је највише 

nодио Черноривац хр'абри, па да се човек диви, 

како се онда оно бранило, како ни сада не би 

могао бранити ни ,највећи наш научњак. Да, тако 

је било у тадашња времена .- с вером су и пи

сма наметали, па е,у Tal>O и Хрватима Латини, ла

тиницу наметнули, као и свуда КОД Славена. где 

су с вером продрли, па ва то и треба сматрати 

као пусту ФI)аву речи 1'. писчеве, где он каже: "мџ 

смо је покројили на споју", Jtада је требао да ка

же: OH~ нам је наметнута, па смо се дуго њој 0-

ДУl1иi)али, јер смо се и у почетку овога века слу
жили нашом најстаријом славеНСliО11 авбуком, као 

JIl10 сам писац тврди. Да, стари Хрвати и filtO су 
примили од Латина веру, али су знали да треба 

бранити своје, па ма и невнабожаЧСI>О писмо. Шта 

би рекли они сада, пада би устали, па би видили' 

како браните ви оно, против чега су они ТО.1ИКО 

војевали? Зар су они могли допустити да се ла

тиница вове славенским 11 И с l\IU М , КОјУ цео свет ва

једно с вама латиницом З0ве? Зар јЕ:Ј ва њих било 

све једно ма којим они писменом писали, када се 

код њих још у почетку овога века налаяе спо:ме
ни са l'лаl'ОЛИЦОМ? Зар су :МОl'ЛИ стари Хрвати и ми

слити да писмена неоличавају народност и аЈЮ су 

може бити много простији били од садашњих њи

них потомака? Зар су могли они лако као ви при
мити латиницу са неколико цртица на неким ПВ

сменима ва славенско писмо? 

Но ни тврђења о томе, да је латиница у ~p. 

вацкој толико славенско пис:мо, као и ћИРИЛИIџt, 
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није било доста писцу ив хрваIIке крајине. Он 
је највад почео докавивати да Хрватима треба пи

сати латиницом још и с тога, што је то конвен
ционална азбука, што она припада целом свету, 

што је "све свецка." Таку ЕРУПНУ погрешку данас 
могу ваљда правити само таки људи, као што је 

г. ив хрвацке крајине. :Ми данас видимо у Европи 

народе, Еl\ји пишу латиницом, немач1tим писме

нима, ћирилицом, грчким и арапским писменима, 

а и да не говоримо о другим деловима света, где 

се писмена равни х народа још много више међу 

собом равликују и у много већеи броју налаве. Та 

у самој Индији има толико равних звбука, да се 

човеR: само чудити може. Шта ће том народу то

ликаразна писмена. .Али г. ив хрвацке крајине 

тврди, да је латиница "све-свецка" и припада 

целом ИВОбраженои свету. Па, где је и када је 

био конгрес у ивображеном или целом свету ва 

јединство писмена? Зар то није заблуђеље, не-
3IO:шост? 

Још има један разлог, вбог ког Хрвати - или 

боље рећи г. писац иВ . хрвацке крајине - про

тивни СУ славенском писму (ћирилици) а то је 'гај 

што је цела хрвацка кљижевност још иводзвна 

писана латиницом. Ив овога ивгледа, као да Хр

вати хоћеду да живе само ва старину. .Али, ако 

они 1'0 право себи задржавају, онда треба да то и 
другој! својој браћи неодкавују, да; га неодкавују ни 
браћи мухамеданске вере у Босни па тако оснивајући 

се на наше старине и 1'радиције, не би 'I'ребало 

НИ да буде међу нама равговора о каквом r.пора

зуму, требало би да се осудимо на нераввиће и 
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још и војујете против љега, истребљује1'е га 

ка'о оне своје браfiе у XpBaц~oj, која се љиме 
~луже, истребљујете га онако, код IП1'О су 

негда код вас латиницом из Рима глаголицу 

истребљавали. На таком сте сада ви на погреш· 

ном путу спрам свога ро1}еног славеНСItОГ писма. 
А требало би да водите рачуна о Славенима, када 

сте и ви Славени, када вам је судбина с љима 

свезана, а особито с нама, јужним Славенима; 
треба да помислите - да ли је Moryfie веnини ва
шој браfiи одбацити своје, на прићи к вама, који 
сте у маљини, на ђџе; да помислите - нашта 

би то дичило и да ли би који други народ '1'аЈtO 

што чинио. Ади, може 6И1'И, ви се одричете Сда
nенства? Е, онда је друга ствар. 

Ето, цако су слаби разлози г. писца из хрват

ске крајине о писменима у опће, а на по се о сла

венској азбуки. Стара сдавенска писмена била су 

глаголица, а нова - кирилица. Не само латиница~ 

но ни једна ту1}а ав6ука никада није била нити 

ће икада бити славенском. Никаквог паЕ ра8лога 

нема, да. се не само Хрва~и, но и један· славен

ски нuрод треба да држи латинице, а још маље 

I има разлога, да је JIатиница "свесвецко" писмо и 

да писмена неоличавају народност. Писмена су 
оличавала, а може бити и вечито Ће оличаватп 

~ародиости. Ми Славени забаЦИJlИ смо наше прво 

сдавенско писмо, l'лаголицу, јер ни један дана<; 

народ сдавенски непише више тим писмом ј али 

највећи део Славена пише сада кирилицом, коју 

цео свет признаје славеНCltОМ, та ваљда ће је и 

Хрвати таКОllОМ признати. Писмена, којима се слу-
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па пропаст. Али, да ли би било на тај начин у 

нама свести, хада би то одиста допустили? Нај

зад хрвацка старина баш и сведочи, да су се Хр

пати дуго борили против латинице, јер и сам г. 

писац твIщи, хао што рекосмо, да су Хрвати и у 

почетку овога века по неl'да писали првим сла

венским писмом, глаголицом. А iШр то друго не· 

што значи, но то, да они нису лако хтели да при

ме туђе писмо. Да, нису га хтели да приме, јер 

су HallI они нај више ОС1ЋВИЛИ списа са глаrОJIИЦОМ, 

више, но и један славенски народ; они СУ се нај

више борили против латинице, највише су стоја

~И на бранику за своје, више, но и један славен
ски народ, коме је латиница паметута. Част и 
слава биће у историји старим Хрватима за таки 

~лавепски понос, 31\ славенско име, јер они нису 

били лаком и за туђим, а за своје су се очајнички 

борили, своје су бранили, негледајући на то, што 

је и црква љина у тој борби била против љих, 
хао највећи носиоц латинице. 

После свега тога г. писац се још чуди, како 

:може бити говора о одбациваљу славенског писма 

код Хрвата, када је - по његовом убеђељу -
код љих латиница била увјек домаћа. Да, r. пис
че, ви сте приморани били,. да одбаците најста

рије славенско писмо. а ново нисте усвојИJIИ, т. ј. 
И љега сте одбаЦИJIИ, а ваша је дужност била, 

као Славена да га примите, као ново славенско 

писмо, као писмо, које је само за Славене направ

љено и које су толики Славепи примили. Ви то 

писмо и сада одбацујете, кад год вам се оно по~ 

нуди, ви њеrа називљете неспр'еТНИl\Ј, туђим, па 
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жи маљи део Славена, туђа су, - латинска су-

и нико невна, када ће она постати опћечовечан
ска и да ли ће постати. Смемо ли ми спавати и 

свађати се, док тај блажени век, кога ми у паме

ти вамишљамо; са латиницом недође? И шта ће 
с нама бити, ако тако уврадимо? Rирилица није 
ни српска, ни руска ни бугарска - она је сла

веНСК8, па је чудно, ваШ'fО је неки Славени, као 
тако ву ивбегавају. Ни један други народ, имају

ћи своје писмо, ни ва жива бога неби примио туђа 
писмена, а ми у садашљем времену врло брао к \ 
туђем пристајемо, па онда још своје и грдимо, 

свога се бојимо - као ш~го је случај сада у Хр
ватској, l'де се са латиницом, као туђим писмом, 

оће да одрже неки неиsвесни интереси - негле

дајући на то, што смо ми један народ, јер наш 

Је јевик један. Па зар је iХрватима само ва то 
по требна латиница, да цепамо јеви~, мећемо 
да је случај~, да смо ми п:ириловци У маљи

ни спрам Славена, који пишу латиницом, па 

баш и ако 1е кирилица славенско писмо, ми би 
све силе употребили да пређемо на страну већине, 

ма та већина и јероглиФима писала, а не латини
цом. Али може бити садашњи Хрвати 6агателишу 
нашу заједницу тако, као да љих има 80.000.000 
а нас само два, као да ми од два милиопа оћемо 

да привучемо ва своју страну Хрвате од 80,000.000. 
За бога г. писче ив хрватске крајине, када и 

ви признајете да смо ми један народ, овда шта 
ће једном народу тројака писмена: латиница, ки
ри лица и арапска? (ItОД наше мухамеданске браIiе 
у Босни) Има ли још где-год на свету, да један· 
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народ пнше трој аким писменима? Зар ј е потребно 
:млого мислити, па да се ВИДИ, да то по нас ни

како није добро? И цео свет може нам казати да 

смо )!и на погрешном путу. Па мисли ли се, да 

се на овај начин може напредовати, да се ми бри
He:!dO за напредко:м народним, подржавајуliи сада

шљу поцепаност, антагонизам духовни код једног 
истоветног народа? Зар то захтева од нас наш 

данашљи озбиљни век? Да ли би то радио други 

.шкав народ на нашем месту у име свог напредка? 
Јаки и снажни народи гледају да буду још јачи. 
уједиљују се свакојако, а ми да можемо, још би 
се више цепали - а то је за сваког, по данаш

љим појмовима ваших непријатеља, добро, али 

само не за нас. Баш то ниј е ни педагогично ни 

ПО.lИТИЧНО за нас и она!!:о слабе, и сасвим је не

појмљиво, да може свестан пријатељ шtшег на

рода ладнокрвно гледати нашу поцепаност у све

:му, па и у кљижевности, која је на једном језику. 

Моја је ствар била славенско писмо, кирилипа, 

због чега сам у.стао против поmтованог писца из 

хрватске крајине, а нисам ни сањао о каквим за

ђевицама - али поштовани писац није се могао 

ограничити само забдудама на рачун писмена, но 

је прешао границе, прешао је у друге крајности 
и нападаља тако исто неумесна, као што су му 

насртаји и на садашље славенско писмо. Н. пр.: 

ја нисам ни рачунао за нужно да говорим о Че

СИ:\lа, Пољацима, Словацима и Словенцима, који 
такође пишу латиницом, јер ти народи неус

тају против кирилице; а и с тога, што баш, 

када би ти Славени и писали кирилицом, не-
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га већ и Руси забацују. Делом је свету позната 

ствар, да православна црквл, [има свој календар, 

а католичка свој, и да се о тој ствари духовен

ство, бави. Православна црква свуда, где год је 

има, држи се старог календара, а из хрватске кра

јине тврди се, да и Руси сада забацују тај кален

дар. Па нашто је така пресна обмана? Може ли 
се човек после тога равговарати с таким писцем, 

који ни речице истине неуме казати? Јадан је 
љегов патриотивам, који је вамо на неистини ос

новав.! И3 подсмеха г. писчевог јасно се види да 

се нама Србима не само латиница, но и календар 
хаТОЛИЧIИ препоручује да га примимо. Али Фран

цузи су засведочили да и он није тако савршен, 

јер суга нећ одбацивали. Чудо, како нам се још 
и католичка вера непрепоручује, хао најбоља, јер 
су Хрвати - по мнељу г. писца - попримали 

од света све оно, ш'l'о је најбоље, само да нису ва
једно са својом бра1iОМ. Из хвалеља и поношеља 
го писца, којим он уздиже латиницу и католички 

календар, излази, те једва ли он није какав. като
лички свећеНИIt ухрвацској крајини - какав по
сланик папин у славенсхој земљи. 

Но ПОШТQваном г. писцу није ни '1'0 било .цо
,та. Он оо најзад обра1iа мени, да ја caBeTyje~l 

Србима у lрваЦСКОј, да приме латиницу са комт

налним школама, против које ја устојем и против 
које ће, ваљда, и сваки свесни Сла.венин устајати 
као ту1јег писма. Такав се савет тражи од мене 

за хрватске Србе, који се лавовски боре 33 своје 
ро1јено славенско писмо, као што су се негда и 

Хрвати борили ва глаголицу, као славенско писмо. 

2 



Н, 

посредно за развиfiе нашег народа било би све 

ј едно, поче!I наш језик није с љиним једнак

наш народ не би могао да равуме љину :кљигу. У 

исто време знао сам ва Чехе, да су то таки Сла

вени, који једва ли нећеју примити кирилицу,јер 

имају и странку ва то; а ла су они у оваком по

ложају спрам које своје браће, која један језик с 

љима имају, :као што су Хрвати спрам нас - не 

би се ни дишпутали, но би без cBaKor равговора 

усвојили славенско ПИСl\IO, ако би та љин а браћа 

љим писала. За Словаке внам, да су они тако у

тучени, да се може рећи, да и сами невнају шта 

су, а камо· ли да воде бригу о писменима; Сло

иинце Хрвати најбоље знају, ка:ко стоје, внају љи

не муке и јаде; Пољацима пак данас није. ни до 

чеl'а, а камо ли до писмена. Код Чеха и Пољака 

на:Iазе се 'rаки траrови кирилице, ив којих се види, 

да су они у ш)четку усвојили христијанско сла-· 

венско писмо, кирилицу, која је после насилно 

била ИС'I'исиута латиницом. Па· вар су моrди они 
да не приме кирилицу, када је апостол славенски 

чак у MopaBCItY долавио? 
Али поштовани писац прави· виц, па каже чуд

но је, како у Србији професор да невна ва те Сла

вене, када код нас и деца у основним школама 

внају, да има 20.000.000 Славена, који пишу ла

'.rиницом. Ето каки су сарадници "ОБВОРОВИ11 
-

како се они служе подметаљем. 

Даље поштовани писац, rоворећи о КИРИJJIИЦИ, 
с подсмехом наговешћује, :како се ваљда браIiа 

Срби држе и CTapur :календара (ваљда такоЏе сла
венско!') као и КИРИЈ1ице, што је он спретнији, ко· 
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Па вар није боље било кавати, да саветујемо не 
само хрватским Србима и Србима у Србији, но и 
осталим Славенима, који се кирилицом служе, да 

одбаце своје славенско писмо, па да приме лати

ницу, а кров неколико година :хинеска писмена

и да лутају тако од немила до недрага, као каки 

бевкуliници? Има ли у таком савету каког чове

чанског смисла? За рад каке нужде Срби ·да од
бацују своје славенско писмо и да примају туђе? 
Зар је оно љима додијало? Какве су штете они 
од љега видили? Зар акО су Хрватима после то

лико стотина година једва натурена туђа писме
на, а уништена славенска, онда Срби бев борбе и 
нужде да приме оно, против чега су се и сами 

они борили - Хрвати, који су данас то вабора
вили, па препоручују и другој браliи својој оно, 
од чега су се толико плашили? Ето, до какве је 

свести дошао г. писац ив хрвацске крајине, да, 
:као Славеннн, војује против славенског писма, про
тив хога нису смели ни сами Турци устаја'l'и. Ала 

је ту много внаности и повнаваља 19-0Г века, а 

још више пшшаваља интереса свога народа, као 

браliе Славена? О, сачувај нас боже од таких па
триота, :који су пас до ове слаБОСl'И' и довели, јер 

им је туђа хуЪа свагда била милија од своје, туђа 

черга од своје палате; јер они гледају да нам у
пропасте нашу чукун-дедовину, да вам се имаље 

упарложи и да нас доведу до пРосЈачког штапа. 
Али та би се љина жеља остварила тек онда, кад 
би се у нама угасила и последља искра сюiвен
ског oreliaja и поноса, :када би ми сасвим пропали. 

После г. писац почиље да грди и напада на 



19 

Србе. Он прюшаје да смо ми један народ, а овамо 
говори, да од Земуна до Боке влада хрвацки је
зик, где кирилица није потребна, којој је право 

мест) у Србији. На што је ~'аIШВ говор, хада смо 
ми један народ? И од куда бајаги, да је кирили
ци место само у Србији, када је то писмо 80,000.000 
Славена, који се њиме служе? И вашто ће једном 

народу двојака писменост? Кававши то г. писац 

прича, како је отац историје наше, Шафарик, огла

сио Босну, Херцеговину и Далмацију српском, па 

се ипак у тим земљама (у Босни половина) рачу

најући уа то јощ., и Хрвацску, Истрију И Славо

нију, поносе именом хрватским. Па ко устаје про
тив тог поноса? Ко може вабрани~'иједном народу 
да се он не~юве оним именом, којим се поноси? Н 
шта то може шкодити онима, који се Србима З0ВУ, 

када смо ми један Hal) од ? Шта смета на пр. не

мачкој заједници, што се једни Немци зову Сах

сонцима, . други - Баварцима, Вир~'енбержанима 

и т. д. - што су једни лутерани, други проте

станти, католици и т. д. 

Даље писац казује, како је знаменити Шафа

рик казао да Хрва'1'а има 800.000, па му је криво, 
што сам ја '1'у цифру попео на један милион; с 

претњом иајављује, да ће се Срби скоро пренути 

И3 сна и в~диће да Хрвата има више од једног 

милиона и ако може бити сањају красан сан о 

царству, које би се простирало од црног до ја

дранског мора - сан, који разби Бугарска, ПОIШ
завши свету, да Бугари нису Старосрби, као што 

је дуго свет кнежевина уверавала. Уз све то г. 

писац додаје, да пропаганда И3 Новог Сада и Бео-

* 
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рилицом. Ео онда ту је хрив НОВИ Сад и Београд. 
Да, народ је имао пре правv, да се ПРО'1'иви :ш
тинвци и без HOBor Сада и Веоrрада, а сада, кад 
ви насилно оћете д& уводите латиницу -- тајна
род нема Tor права. Та он Ће вам се вечито ТОlllе 
противити и вама Ће се све чинити, да је он туЏе 
оруЏе -- али се у томе јако BapaTe~ Но немој'1'е 
мислити да и Нови Сад и Веоrрад Mory ИЗ0стати 
ИВ Tor кола, које народ сачиљава в које се про
тиви латиници, јер то није право не само нама, 
но и осталој ве1iини Славена; она Ће вас вечито 
интерпелисати за то -- вас, хао Славене, који во

ју јете против oHora, што је славенско -- који тра
жите од нас да :ми ва литру :меса коље:мо вола, а 

ви нећете за вола да дате литру :меса. Да ви ни· 

сте Славени, па још и наша најроЏенија бра1iа, 
нама не би ни -било тако криво, што ви устајете 
против славенскоr писма; јер би знали да вам то 
у дужност спада; али овако, овако, :ми се вама са

:мо чудимо. 

Тако решава брат из хрвацске храјине наш спо
разум, тако р_ешава он тако важну нашу заједни
чку ствар о јединству писма код нас, а ми се томе 
одупиремо славенским писмом, кирилицом. Он се 
радује, што је и у Восни латиница звапична по
стала, па тражи да је и Срби у XpBaЦ~ltoj приме! 

па да мисле, да је то славенско писмо. Па зар Ће 
Хрвати из свега Tora профитирати штогод? О! то 

liо и љима велику штету нанети, јер се ми туЏем 

писму лако покорити неЋемо. 

Оканимо се војеваља за велику Хрвацску, за хс
rемонију једноr племена над друrнм латиницом, 



града мисли противно Хрвацској. Тако подмеће и 
напада брат Хрват браћу Србе. Ту неможе човек 

да не стане и да се немисли - нашто је то CBe~ 
Зар, ако се мисли, да Хрвата има један милион, 

онда ће то сметати нашем споравуму и слоги? 
Ајде нека буде Хрвата и ТРJl милијона, - па шта 
је онда? Јадно је и жалосно, што се ми још као 
деца свађамо. Та с ким се ми имамо споразуме

вати, слагати и развијати, ако не међу собом? 

Шта то значи у пркос говорити: подиже се Бу. 
гарска и показа свету то и то? Па зар ми нисмо 

желили да се она подигне? Дe~ свет вна, јер то 

вије било одавно, ко је први устао на Турке, ко 
је крв проливао ва ту Бугарску. Та ми и црву под 

хором слободе желимо, а камо ли то веби жели ли 
свОјој браћи. Ми ћемо љима свагда жели ти , да 
они до таке слободе до1ју, :како ће код љих и сва· 

:ка опћина бити слободна, као што су негда неке 
среnне вароши слободне биле. Ми жалимо и жали

ћемо, што се нашим ратом и остала наша браћа 

нису ослободила, :као што смо желили. 
А што г. писац :каже, да се дуго свет ив кне

жевине уверавао, да су Бугари Старосрби, - то 
ј е така истива, као и сви љегови доводи о пи

сменима, почем се вна, да у Србији има само је

дан човек, који тако мисли. И у Хрвацској има 
људи, који доказују, да су и сви Срби Хрвати, па 

зар се ми на то љутимо? не_ка их, нека се забав

љају ти људи, кад немају другог посШ1. Хрвати 
су се противили увођељу латинице првим славен

ским писмом, глаголицом, а Срби се ПРОi'иве про

тив те исте ствари новославрнским писмевима ки-



22 

јер' је то RЛШШВ пу'l' за нас, као што је .клизаво 
и србоФидство, .којим, на .ЈRалост, ВРдО мали број 

мисли да усреliи СРПСТВО. Оканимо се оних људи, 

који би хтели да се .код нас понове стара времена 
који неће ни да чују да се цео свет променио, 
па мисле да међу нама вечито раздор подржавају 

- да тиы1 раздором нас усрећавају. }Iи смо мали 

народи, па је за нас тај пут једна јама, у·.коју 

liемо, а.ко се неосвестимо, недај боже и пропасти. 
1'а.ко што може без велике штете да поднесе 
само .какав велики народ, а не ми; велики народи 

могу дуго и да се играју, па. им опет неможе да 

грози опасност, а ми, ми се несмемо ни једног са

хата играти и mалити. С највећом сигурношliу 

може се рећи, да нам нико неможе толико учинити 
зла, RОЛИ.ко нам чине они људи, .који војују у да

нашљем времену за хегемонију једног племена 

над друrим међу нама. 

!10са:овс&:и славеноФили могу ПОl\тојати у Ру

сији још ма IОJIпltО МЈ драго година, па ИП8В: не
ћеју увдрмати Русијом, народ позавадитв, јер је 

то вемља велИЈа и јав:а - ПИltalШВ јој се тиме 

заплет неможе породити. МI:И нама, нама мало тре

бв, па смо веn у опасности, јер' смо слаби и маЛIf, 

в Јад један другог добро чувамо !!I павимо, oae'l' 
неliем,) моћи, бог вна, жаrв}' СИlIУ да преТ(Јтавимо 

против наших непријатеља. Неваборављајмо ни
хада, да у Европи за народе данас неможе бити 

опсташш бев јаког раввиnз, које се ЕОД нао само 

уједиљеном lљижевношliу даје постиnи, lњижев

ношnr, lоја не би учинила I!вцајство слацеНСIОМ 
писму - јер су Jlрошла она времена, Еада се МО-



гло живити lаlО се хтело, по ћt'ФУ, 683 ИВ:Зlве 

опаСНОСТ8 ПО опстана~ 

Заборавимо времена наше поцеuаНОСТIJ, јер су 

се ОIОЛНОСТВ юромеииле. Нужда нас приморава, 

ако женамо будуliНОtТВ нашем народу, да се по

старамо, да се и ход нас CDe на другше окрене 

- да се веслогв у сногу претвори. То З8хтепа од 

нас наша б]'оуliност. НеиаСРТl\јмо један на другог, 

јер се само таЈО можемо помоliи. Та ми смо имали 
јунаке у сва времена, па ваљда ће се онн и сада 
појавити, Јада их тражи наша вајеДНiЧltа IЊllжев
ност, lњижеввоr.т са сдавеНСIИМ писменима, од 

lоје ·нам зависи сва наша будуliносr. 

ЗавршујуПи овај одговор, ја ,би молио брата 
- из хрваТСЕе крајине да се ОGтави ваблуда и да 

боље мисли о интересима евог народа. А то ће 

моПи учинити само тако, alo свагда пред очима 

буде вмао интересе свог народа не lао дела ИТR
лиј&наца, Немаца и ДРУl'ВХ, а lao делиПа Славена-
31:0 виrаlО ва ВЕда ие буде губио и другу своју 

бра1iу Славене. У исто време нека (е довро раз
МИМО о ЈlИву1iу IЉliжевве границе међу нама, 

lоју вам даиас пиt.мена представљају- о увођељу 

кирилице ЕОД Хрвата, па ће ВВДИТИ да ће од тога 

Хрвати више nроФитирати, јер нас је више, што 

сада JtВРИЛИЦОИ пишемо. Av:o се само добро раз

мисли брат Хрват, он Пе ВИД\IТИ да ми немамо 

нужде, а и веможемо да постанемо Rвдајије rJ1a· 
веНСIОГ пнсма, видиће да Хрвати neliy штету трно, 
што су се одвојили од пас писмеИlIма. 



НаЈВ8Д ва. чуЏење је, када бра.т ив xpBaTCle 
краЈине има тако млоrо вааности без ф8ааТИВМ8, 

зашто крије своје тако велико име, но ива буеије 

полемику о пиtJмеН8ма ВОдИ.*) 

*) Прештаъшано па 41. 43. 44. 45. и 46. броја ,,3аставе" 1879. 
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