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Desničini susreti – mjesto susreta baštine
i suvremene znanosti
Matko Globačnik

D

esničini susreti program su
interdisciplinarnih znanstvenih
rasprava s područja humanističkih
i društvenih znanosti, a njihov je
utemeljitelj i glavni organizator prof.
dr. sc. Drago Roksandić, član Odsjeka
za povijest i voditelj Centra za komparativnohistorijske i interkulturne
studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Susreti su utemeljeni
1989. uz značajnu potporu Odbora za
koordinaciju proučavanja povijesti i
kulture srpskoga naroda u SR Hrvatskoj pri Jugoslavenskoj akademiji
znanosti i umjetnosti te Zavoda za
hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, a obnovljeni su
u drugačijim okolnostima, ali s istim
ciljem, 2005. godine i od tada se svake
godine redovito održavaju. Od toga
su vremena stalni partneri Desničinih susreta Hrvatsko društvo pisaca,
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta i
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Cilj i žarište Susreta
je doprinos istraživanju i problematiziranju hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog interkulturalizma u Hrvatskoj
pa je, stoga, i ime književnika Vladana
Desnice (Zadar, 1905. – Zagreb, 1967.)
izabrano kao snažan simbol koji povezuje kulturu Hrvata i Srba u Hrvatskoj.
Zbog toga je s Desničinim susretima
povezan projekt Međunarodnoga sveučilišnog centra u Kuli Stojana Jankovića
u Islamu Grčkom kod Zadra.
Svake godine nova tema Susreta otvara
širi prostor za brojne priloge s raznih
područja humanističkih i društvenih
znanosti, pri čemu najčešće dominiraju radovi iz područja književnosti i
povijesti. Skupovi okupljaju ponajviše
zainteresirane stručnjake iz Hrvatske
i regije, redovito su popraćeni izložbom te predstavljanjem novih izdanja
Centra za komparativnohistorijske i
interkulturne studije, prije njihova održavanja tiskaju se posebne Programske
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knjižice, a prilozi sa skupa objavljeni su
u posebnim zbornicima. Prvi Desničini
susreti održani su 1990. u Zagrebu s
temom „Nove Evrope (1920. – 1941.)“,
časopisa Milana Ćurčina, a od 2005.
godine kao značajnije teme koje su
okupile veći broj sudionika i rezultirale
opsežnijim zbornicima mogu se istaknuti „Intelektualci i rat 1939. – 1947.“
(2011./2012.), „Vladan Desnica i Split
1920. – 1945.“ odnosno „Split i Vladan
Desnica 1918. – 1945.“ (2014./2015.)
te „Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski
interkulturalizam danas“ (2016.). Najnoviji Susreti održani su u rujnu 2017.
u Zagrebu s temom „Smrt u opusu
Vladana Desnice i europskoj kulturi –
poetički, povijesni i filozofski aspekti“.
Mjesta održavanja Desničinih susreta
do sada su bila u Hrvatskoj (Islam
Grčki, Zadar, Zagreb i Split) te Srbiji
(Beograd). Ona reflektiraju važne epizode iz života Desnice i njegove obitelji.
Kula Janković u Islamu Grčkom potječe
iz 18. stoljeća i bila je sjedište obitelji
Desnica (Vladan je potomak morlačkog vođe Stojana Jankovića iz 17.
stoljeća), a tamo je pisac proveo dobar
dio Drugoga svjetskoga rata. Početni
i završni dio toga rata (1941/1942. i
1944/1945.) proveo je u Zadru, mjestu
svoga rođenja, ali i školovanja do
početka međuraća. U Splitu je polazio gimnaziju dvadesetih godina te je
tamo živio i radio od 1930. do 1941.,
a u Zagrebu je živio za vrijeme studija
na Pravnom fakultetu (1924. – 1930.)
te nakon odlaska iz Zadra pa sve do
smrti (1945. – 1967.). Beograd je,
pak, kao glavni grad dviju Jugoslavija,
bio tijesno vezan uz sudbinu njegove
obitelji, pogotovo politički angažirana
oca, Uroša Desnice, kao i uz njegovu
djelatnost kao književnika i pravnika.
Zaključno se može reći da su Desničini
susreti u toku svoga dugogodišnjeg
redovitog održavanja okupili zavidan

broj stručnjaka različitih profila iz
društvenih i humanističkih znanosti te
otvorili brojna nova pitanja za buduća
istraživanja. Svojim zbornicima koji
njeguju interdisciplinarni pristup
posebno su pridonijeli izgradnji znanstvene suradnje u istraživanju hrvatsko-srpskih i srpsko-hrvatskih odnosa
nakon turbulentnog razdoblja na kraju
prošlog stoljeća, otvarajući mogućnost
za bolju suradnju i razumijevanje u
novom tisućljeću. Izdanja iz Biblioteke
„Desničini susreti“ mogu se besplatno
pregledavati na novoj internetskoj stranici Centra za komparativnohistorijske
i interkulturne studije: http://ckhis.
ffzg.unizg.hr. 

