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ћирилицу–књигакојајеобесмислилапоследњедвоазбучје

уЕвропи,Ћирилица,НовиСад,2009,стр.862
Иза шла је још јед на књи га Дра го љу ба Зби љи ћа – Српскилин

гвистидвоазбучјемзатирућирилицусподнасловимаКњигакојаје
обесмислилапоследњедвоазбучјеуЕвропииОвакњигајенаписа
наидаспасећирилицуиСрбијуодрешењаувојвођанскомСтату
ту(Ћи ри ли ца, Но ви Сад, 2009, стр. 862). Де ло је им по зант но и по 
оби му и по су шти ни. Као и све прет ход не књи ге о срп ској ћи ри ли-
ци, и ова, за са да, про ла зи у ап со лут ној ти ши ни. Ако се се ти мо да 
је јед на има ла на слов Српскијезикподокупацијомлатинице, он да 
се из на сло ва ове нај но ви је књи ге ви ди да је то фи нал на Зби љи ће ва 
бор ба у од бра ни срп ске ћи ри ли це, у ко јој је ја сно ка за но ко и чи ме 
узро ку је про цес ње не за ме не хр ват ском ла ти ни цом.

Пре по ру ка књи ге из пе ра лин гви сте мр Бо шка Бр зи ћа (об ја-
вље на на кра ју књи ге), ко ја је и ма ла и мла ка за ова ко им по зант-
но де ло, пред ска за ла је да не ће би ти ре а го ва ња. Ло гич но је да се 
оно оче ку је из ре до ва лин гви ста, али ако ни Бр зић са мој књи зи 
ни је смео  по све ти ти ви ше од три ре че ни це, а он је ис так ну ти члан 
Удру же ња „Ђи ри ли ца“, он да је ло гич но да ре ак ци је из о ста ну. Од 
укуп но три Бр зи ће ве ре че ни це ко је се од но се на глав ни мо тив књи-
ге, јед на гла си :“Ова књи га ну ди мно га ра зум на ре ше ња о то ме ка ко 
иза ћи из ћор со ка ка у ко ји смо до спе ли са сво јим дво а збуч јем.“ Чи-
ни се да је то раз вод ња ва ње,  јер се књи гом не дво сми сле но ја сно 
ну ди са мо је дан лин гви стич ки из лаз из ћор со ка ка: укло ни ти дво а-
збуч је из пра во пи са и срп ске је зич ке стру ке.
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Па ка да већ лин гви стич ка стру ка ни је при ме ти ла јед но ова ко 
уни кат но и из у зет но де ло, ево нас из „обич ног на ро да“ да ка же мо 
ка ко је оно до шло као ме лем на ра ну они ма ко ји па те због ра за ра ња 
срп ских на ци о нал них вред но сти. За ме ну срп ске ћи ри ли це ту ђим 
пи смом на јав ним ме сти ма до жи вља ва мо као сва ко днев ну сли ку 
срп ског по ра за, али се с ти ме не ми ри мо не го ће мо бу ни ти на род 
да се ис по шту је ње го ва во ља по ко јој је у Ср би ји са мо ћи ри ли ца 
пи смо срп ског је зи ка. Нас  не за ни ма то што се у Хр ват ској, Фе де-
ра ци ји БиХ и Цр ној Го ри уз срп ски је зик ко ри сти хр ват ска ла ти ни-
ца, па би се она са мо из тог раз ло га мо гла на зва ти пи смом срп ског 
је зи ка. Не ка сва ко бри не сво ју бри гу.

Књи га је мо ра ла би ти обим на, јер ка ко је за љу ту ра ну по треб-
на љу та тра ва, та ко и ве ли ком стра да њу ћи ри ли це при ли чи ве ли ка 
књи га. Ово пр вен стве но због то га што лин гви стич ка стру ка, др жа-
ва и дру ги од го вор ни већ ду же вре ме и сла бо чу ју и сла бо ви де све 
што се ти че ћи ри ли це. Чак се ни на ово ли ко мно го стра ни ца ни је 
мо гло ре ћи све што је тре ба ло, па ће мо и ми што шта до да ти ка ко 
би смо још ви ше ис та кли две кључ не чи ње ни це ко ји ма се и Зби љић 
ба вио. Пр во, да ни је би ло ни ка кве на род не по тре бе да хр ват ска 
ла ти ни ца ма сов но уђе у Ср би ју, не го су упра во лин гви сти сво јим 
ква зи на уч ним ста во ви ма и убе ђе њи ма по мо гли ко му ни стич ком ре-
жи му да се ра то си ља ћи ри ли це ко ја је озна че на пре пре ком раз во ју 
ју го сло вен ске на ра чун срп ске кул ту ре, смет ња брат ству и је дин-
ству, еле мент по бе ђе не срп ске бур жо а зи је, чет ни штва и сл. Дру го, 
срп ски лин гви сти већ де це ни ја ма, па и по сле па да ко му ни стич ког 
ре жи ма, све до да нас кри ју да је у про це су ели ми на ци је ћи ри ли це 
над њом вр ше но то ли ко на си ље да се оно мо же име но ва ти пи смо-
ци дом.

Да би бу ду ћи чи та о ци лак ше раз у ме ли зна чај ове Зби љи ће ве 
књи ге, упо ре ди ће мо је с књи га ма че ти ри про фе со ра уни вер зи те та: 
Пе тра Ми ло са вље ви ћа, Рад ми ла Ма ро је ви ћа, Ми ло ша Ко ва че ви ћа 
и Ра до ја Си ми ћа.

ИСРПСКИЛИНГВИСТИТРЕБАДАСЕДРЖЕ
EВРОПСКОГПРАВИЛА

Зби љи ће ва књи га је пр вен стве но дра ма ти чан по зив лин гви-
стич кој стру ци да се ока не ла жног срп ског бо гат ства дво а збуч ја 
ко је во ди јед но а збуч ју у ла ти ни ци, од но сно да се и Ср би и њи хо ви 
лин гви сти др же европ ског пра ви ла: јед но пи смо за је дан је зик. Та-
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ко ђе, Зби љић с пра вом сма тра да је ту ђим пи смом у срп ском је зи ку 
угро жен и сам срп ски је зик, а да је пи смо нај бо љи ње гов чу вар. 
Из ње го ве књи ге не сум њи во про из и ла зи да се ћи ри ли ца не мо же 
спа ша ва ти као оп ште свет ско кул тур но до бро, по го то во не у дво а-
збуч ју, не го са мо као све то пи смо Срп ске пра во слав не цр кве и као 
нај пре по зна ти вљи ви је спо ља шње обе леж је срп ства. Та кве ста во-
ве је осна жио и ми шље њем не сум њи вих ауто ри те та ка кви су ака-
де мик Ра до мир Лу кић и проф . др  Ла зо М. Ко стић. Пр ви је још 
пре че ти ри де це ни је пи сао да су се срп ски лин гви сти „окли зну ли 
на ћи ри ли ци“, а по све до че њу др Бо ри са ва  Јо ви ћа, пред сед ни ка 
Устав не ко ми си је за до но ше њу Уста ва  из 1990. ис кљу чи во је ње-
го ва за слу га што је она за шти ће на Уста вом. Дру ги је на ро чи то ис-
ти цао ћи ри ли цу као на ци о нал ни сим бол од пр во ра зред ног зна ча-
ја. И сам Зби љић је ве о ма убе дљи во до ка зао на ци о нал ни ка рак тер  
ћи ри ли це и ти ме што је она увек стра да ва ла исто вре ме но ка да је 
не при ја тељ ки ди сао на срп ски на род.

Зби љи ће ва књи га је пу на при ме ра обра ћа ња Удру же ња „Ћи-
ри ли ца“ ра зним ин сти ту ци ја ма и ути цај ним по је дин ци ма за спас 
ћи ри ли це , а то и је сте њен  основ ни сми сао. Нео бо ри ви су ње го-
ви  до ка зи да ћи ри ли ца, за пра во оно што је од ње оста ло, не мо же 
оп ста ти у ду е ту са ла ти ни цом. Пр во, све де на је у јав ној упо тре би 
на ма ње од два од сто и, дру го, ни је по мо гла ни фор мал на устав на 
за шти та ко ја тра је још од 1990. г.

Освр ну ће мо се ов де на не ко ли ко ауто ра и њи хо вих књи га ко је 
се ба ве пи та њем пи сма срп ско га је зи ка да би смо пре до чи ли у че му 
је Зби љи ће ва књи га у пред но сти.

СЕЛОГОРИ,АБАБАСЕЧЕШЉА...

Што се ти че нај но ви је књи ге проф. др Пе тра Ми ло са вље ви ћа 
Српскаписма, она се уоп ште не ба ви про па шћу и за ти ра њем ћи-
ри ли це и ста ло му је до ње ко ли ко до лањ ског сне га. Али за то он 
ужи ва у до ка зи ва њу срп ског ка рак те ра ове хр ват ске ла ти ни це да 
би ти ме оправ дао из да ју срп ске ћи ри ли це од стра не срп ских уни-
вер зи тет ских про фе со ра, на га ђа да ли је ста ри ја гла го љи ца или ћи-
ри ли ца, да ли је би ло прет ћи рил ске пи сме но сти итд. Баш као оно 
– се ло го ри, а ба ба се че шља.

Та ко ђе на во ди да је по гре шно уве ре ње по ко јем „се пи смом 
од ре ђу је на ци о нал ни иден ти тет“. Опет оправ да ње за пу шта ње ћи-
ри ли це низ во ду. Са да ће мо по ка за ти ка ко се у то ме про фе сор мно-
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го за ле тео. Пр во, он у сво јој књи зи Југословенскаидејаисрпска
мисао  (Бе сје да, Ба ња Лу ка 2007).на во ди да је проф. др Ла зо М. 
Ко стић нај ве ћи срп ски пи сац у еми гра ци ји, а овај је у сво јој књи-
зи Ћирилицаисрпство–осрпскомјезику–ВукиНемци (До бри-
ца књи га, Но ви Сад,1999) на вео чак 76 при ме ра да стран ци Ср бе 
иден ти фи ку ју по ћи ри ли ци. Дру го, у ис тој сво јој књи зи Ми ло са-
вље вић от кри ва да је ду го го ди шњи пред сед ник Ма ти це срп ске Бо-
шко Пе тро вић био Хр ват па је са хра њен на ка то лич ком гро бљу у 
Пе тро ва ра ди ну, а на по ро дич ној гроб ни ци је ћи ри лич ка та бла из 
раз ло га што је на њој и име ње го ве су пру ге Срп ки ње ко ја је же ле-
ла да по чи ва ју за јед но. Тре ће, ко год је пре стао би ти пра во слав ни 
Ср бин при мио је ла ти ни цу и, обр ну то, ко год је при мио ла ти ни цу 
пре стао је би ти Ср бин. Ако то про фе сор ни је раз у мео на при ме ру 
Ср ба ка то ли ка, ено му при ме ра ду кљан ских Цр но го ра ца. Го ди не 
1918. на Це ти њу је би ла са мо јед на ла ти нич ка фир ма (апо те ка), а 
ка ко Цр но гор ци пре ста до ше би ти Ср би, та мо ћи ри ли ца по сто ји са-
мо као ми сле на име ни ца. Хај де мо са да у Хр ват ску. Та мо мр зе ћи-
ри ли цу јер је си но ним за Ср би на, и то одав но. Та ко је на чу ве ном 
„Ве ле и здај нич ком про це су“ у За гре бу 1908-9, оп ту жни ца  те ре ти-
ла Ср бе „да јав но по ста вље ни нат пи си у ћи ри ли ци по ку ша ва ју да 
срп ско пи смо уве ду као спољ но обе леж је срп ства“. То ли ко је ћи ри-
ли ца срп ска да сме та и на гро бљи ма у хр ват ској, па да нас та мо шњи 
Ср би на ру чу ју спо ме ни ке у Ср би ји обе ле же не ла ти ни цом. Ваљ да 
је ре ди тељ Жи ка Ла зић чи тао про фе со ро ву књи гу па је на пи сао у 
Политици да је ла ти ни ца ма тич но пи смо пре ко дрин ских Ср ба. Би-
ла је срп ска са мо на си лу!.

Мо же мо ре ђа ти при ме ре чак до Бал ти ка! Та ко ли тван ски пе-
сник То мас Вен цло ва за Новости го во ри да су Ру си на ме ра ва ли 
пре ко ћи ри ли це пре ве сти Ли тван це у пра во сла вље. А то што је П. 
Ми ло са вље вић са крио од на ро да да је ла ти ни ца ушла у Ср би ју уз 
по моћ на си ља над ћи ри ли цом, оте жа ва ју ћа је окол ност за ње га и 
ње го ве исто ми шље ни ке  кад им бу ду су ди ле но ве ге не ра ци је Ср ба 
због обо га љи ва ња срп ског на ци о нал ног би ћа.

Да кле, де ло Пе тра Ми ло са вље ви ћа у ве зи с ћи ри ли цом не са-
мо да је бе зна чај но за ње но очу ва ње не го је на ро чи то штет но, јер 
се њи ме на род не и сти ни то ин фор ми ше да Ср би има ју и сво ју ла-
ти ни цу.

Са да ће мо за про фе со ра Ми ло са вље ви ћа, ко ји се пре ма ћи ри-
ли ци од но си с не под но шљи вом ла ко ћом, при ка за ти јед ну го то во 
еп ску сце ну. Сле де ће го ди не по на па ду де вет на е сто гла ве ажда је на 



стр:263280.

- 267 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

зе мљу Ср би ју, во зе ћи у су мрак ауто од Ба тај ни це пре ма Угри нов-
ци ма, при ме ти мо ка ко ве тар и су сне жи ца ши ба ју ста ри јег чо ве ка 
на ауто бу ском ста ја ли шту. По ну ди смо да га по ве зе мо, па го то во 
од мах по сле ње го вих ре чи за хвал но сти по ста ви смо му крат ко пи-
та ње: “Ка кав је Ваш став о ћи ри ли ци?“ Од го во рио је са мо јед ном 
ре че ни цом : „Да смо би ли ја ки у ћи ри ли ци, не би нас сме ли на па-
сти «. По ми сли ли смо ка ко је ту жно да срп ски ака де мик, или у нај-
ма њу ру ку не ки про фе сор уни вер зи те та, не ма но вац за так си па се 
та ко смр за ва. Али то бе ше ме ди цин ски тех ни чар у пен зи ји.

Књи га проф. др Рад ми ла Ма ро је ви ћа Ћирилицанараскршћу
векова (Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 1991) та ко ђе го во ри да 
Ср би има ју два пи сма, али се ћи ри ли ци да је пр во ра зред ни зна чај. 
Ко ли ко је њој до бро с том пред но шћу у дво а збуч ју, ви ди се у сва-
ко днев ном жи во ту, а то све до чи и о вред но сти те Ма ро је ви ће ве 
књи ге. Ма ро је вић се на ро чи то ба вио пре у ре ђи ва њем срп ског пи-
сма ћи ри ли це и „срп ског пи сма ла ти ни це“, што је да нас, мо гло би 
се ре ћи бе сми сле на иде ја. Да не ко ме ња сло ва у пи сму ћи ри ли ци, 
за ко ју и стран ци ка жу да је нај са вр ше ни је, нај јед но став ни је и нај-
мо дер ни је пи смо у све ту – зар то ни је чи ста бе сми сли ца. Што би 
ре као Ње гош, ште та је о том и ми сли ти.

Књи га проф.др Ми ло ша Ко ва че ви ћа Српскијезикисрпскије
зици нај ма ње је штет на, иако је и у њој на ве ден „ак си ом“ да су у 
срп ском је зи ку два пи сма. Ме ђу тим, ми сли се на ко ри шће ње ла ти-
ни це у за гре бач кој, са ра јев ској и под го рич кој  ва ри јан ти срп ског 
је зи ка.

Књи га проф. др Ра до ја Си ми ћа Онашем књижевном језику 
је сте де ло до брог знал ца је зич ких за ко ни то сти, али и про фе сор 
Си мић ту го во ри о „стра шној“ срп ској уни кат ној пред но сти због 
по се до ва ња „два пи сма“, а уоп ште још не ви ди да ми у јав но сти 
све ма ње има мо два пи сма, тј. да нам не ста је на ше пи смо срп ска 
ћи ри ли ца, а све је ви ше хр ват ске ла ти ни це. Али, Си ми ћа се то, из-
гле да, не ти че.

ПРИЗНАЊЕОДНАРОДА–НАЈВЕЋЕЈЕПРИЗНАЊЕ

Да кле, у од но су на све дру ге књи ге, са мо Зби љи ће ва књи га 
по зи ва на ши ро ку од бра ну срп ског пи сма и ка да из гле да да је све 
из гу бље но, а ћи ри ли цу су из гу би ли упра во они про фе со ри ко ји су 
је мо ра ли чу ва ти. У ства ри, ни су они њу из гу би ли, не го су је ис те-
ра ли из срп ског је зи ка. Ка да Ми ло са вље ви ће ве пи са ни је о пи сму 
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об ја ви Глассрпски из Ба ње Лу ке на по ла стра не 02. 08. 2006. из пе-
ра мр Ду шка Пе ву ље, он да су ње го ве ло ше по ру ке упу ће не на ро ду. 
Али, ето, и по ред свих про фе сор ских про по ве ди и моћ них ан ти ћи-
ри лич ких ме ди ја, на род је на ре фе рен ду му ре као упра во оно што 
ар ти ку ли ше Дра го љуб Зби љић у сво је име и у име мно гих чла но ва 
Удру же ња „Ћи ри ли ца“. Зар му тре ба ве ће при зна ње и хва ла!

Ко ли ко смо мо гли да при ме ти мо, од свих струч ња ка ко ји су 
јав но из ра жа ва ли за бри ну тост због стра да ња ћи ри ли це упра во је 
Зби љић пр ви по чео пи са ти да је ис хо ди ште тог про це са у за блу ди 
лин гви ста о мо гу ћем би ти са њу два пи сма у јед ном је зи ку. На рав-
но, ви ди се из ове ње го ве књи ге да је от кла ња ње те за блу де са мо 
ну жан и нај ва жни ји пред у слов за по нов ни пу ни јав ни жи вот срп-
ске ћи ри ли це, али ни је и до во љан. У си ту а ци ји ка да је ла ти ни ца 
за сту пље на у огром ној ме ри вра ћа ње ћи ри ли це се не мо же за ми-
сли ти без ан га жо ва ња др жа ве. Ме ђу тим, она је има ла прав ну осно-
ву да по пра ви по ло жај ћи ри ли це и по Уста ву из 1990, али се до го-
ди ло са мо то да др жав ни ор га ни ни су кр ши ли Устав у ве зи с ње ном 
при ме ном.  По сле до но ше ња са да шњег  Уста ва (2006). си ту а ци ја 
се до дат но по гор ша ла јер са да и са ма др жа ва че сто кр ши Устав. 
У скла ду с прет ход ним Уста вом (1990) до не сен је 1991. г. За кон о 
слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, а још не ма од го ва ра ју ћег за-
ко на у скла ду са са да шњим Уста вом. То са мо по се би све до чи да 
власт не ма на ме ру да ре а ли зу је устав ну за шти ту слу жбе ног пи сма. 
Не мо же би ти прав да ња ни у до но ше њу пре чих за ко на, јер већ по-
сто ји За кон о за шти ти жи во ти ња, па и пра во сна жна пре су да ко јом 
је вла сник пса осу ђен због не ху ма ног по сту па ња. Или, упра во ових 
да на ак ту е лан је Пред лог за ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је, ко-
јим се шти те  пра ва хо мо сек су а ла ца, али не и пра во срп ског на ро-
да на (јед но) сво је пи смо ћи ри ли цу, ка кво пра во на јед но пи смо 
ужи ва ју сви оста ли европ ски на ро ди и сви нај пре сти жни ји на ро ди 
све та. Би ће, из гле да, по тре бан до да тан ду го тра јан при ти сак јав ног 
мне ња да би власт по че ла да ра ди свој по сао у ве зи с устав ним по-
ло жа јем срп ског пи сма. Ваљаиматинаумудадруштвенипроцеси
имају своју инерцију, па се настављају неко време и после укла
њањаузрокакојисуихпокренули,безобзиранаприменудржав
нихмеханизама. Ако је др жа ва уисти ну опре де ље на да по сту па по 
Уста ву, она ће од мах ура ди ти нај ма ње сле де ће: оба ве за ће уво зни ке 
да ра чу на ри мо ра ју има ти ћи ри лич ку та ста ту ру и да се мо бил ним 
те ле фо ни ма мо гу сла ти СМС по ру ке и на срп ској ћи ри ли ци, а не 
са мо на ма ке дон ској, бу гар ској,  ру ској и на оста ли ма.
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Да кле, Зби љић се с овом зна чај ном књи гом по ја вио у вре ме 
ка да је др жа ва ди гла ру ке од ћи ри ли це не по шту ју ћи на род ну во-
љу ис ка за ну на ре фе рен ду му, што на ро чи то уве ћа ва зна чај ње го-
вог де ла. Под ра зу ме ва се да она не би мо гла та ко по сту пи ти да 
не ма осло нац у го то во у свим сег мен ти ма срп ског дру штва, ко ја 
ка рак те ри шу ду хов на де зор јен ти са ност, ма ло ду шност до без на ђа, 
ру же ње сво је про шло сти и са да шњо сти, спрем ност да се ра зним 
екс пе ри мен ти ма уру ша ва др жа ва (не у став ни, се па ра ти стич ки, се-
це си о ни стич ки, ан ти срп ски и ан ти гра ђан ски ста тут Вој во ди не, 
слу же ње ту ђим ин те ре си ма итд.).

Ви ди се из Зби љи ће ве књи ге да је на ср та ње на ћи ри ли цу по че-
ло го то во од мах по цр кве ном рас ко лу, да оно план ски тра је све до 
да нас, а са мо су се ме ња ле фор ме де ло ва ња. Ми та кву оце ну под-
у пи ре мо и јед ним ве о ма ка рак те ри стич ним при ме ром ко ји ауто ру 
ве ро ват но ни је био по знат, а он је из књи ге док то ра Ми љој ка М. 
Ба зи ћа ИдентитетикултурнонаслеђеСрба (На уч на књи га КМД, 
Бе о град, 2007). У тој књи зи с вр ло ам би ци о зним на сло вом са ма ћи-
ри ли ца се уоп ште не по ми ње, чак ни он да ка да се пи ше о спо ме ни-
ци ма крај пу та ши ма ко ји су ис кљу чи во ћи ри лич ки. Али се по ми ње 
за јед но с ла ти ни цом, јер је аутор сма трао ва жним да на ве де ка ко је 
то ком Дру гог свет ског ра та из СА НУ не стао под јед нак број ћи ри-
лич ких и ла ти нич ких спи са. То би за нео ба ве ште не мла де чи та о це 
тре ба ло зна чи ти да је ово одав но би ла зе мља и ћи ри ли це и ла ти-
ни це. А упра во је у ра ни јој Зби љи ће вој књи зи Српски језик под
окупацијомлатинице мо гао про чи та ти шта је о ћи ри ли ци на пи сао 
проф.др Ла зо М. Ко стић у ње го вој ма ло пре по ме ну тој књи зи:

„Ћи ри ли ца је на ста ла пре одва ја ња Ис точ не цр кве од За пад не, 
ћи ри ли ца је на ста ла пре Све тог Са ве и пре на ше ауто ке фал не срп-
ске цр кве. Ћи ри ли ца је на ста ла кад ме ђу Ср би ма те шко да је уоп-
ште би ло пи сме них љу ди. Ћи ри ли ца је на ста ла пре ијед ног је ди ног 
срп ског кул тур ног спо ме ни ка.

Сва на ша пи сме ност и сва на ша кул ту ра у њој су из ра же на. Ми 
не ма мо у це лој свет ској кул тур ној исто ри ји ни шта пре ње, као што 
не ма мо ни ма шта ван ње. На ша вид на кул ту ра с њом за по чи ње, 
она се у ћи ри ли ци огле да.“

На ве де ном ми шље њу Л. М. К. до дај мо и то да је он у ис тој 
књи зи на вео 76 при ме ра да стран ци по и сто ве ћу ју Ср бе с ћи ри ли-
цом.
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По сле на ве де ног не мо же се из ву ћи друк чи ји за кљу чак не го 
да је М. М. Ба зић са мо је дан од до ка за да је на де лу план да Ср би 
по ста ну не што дру го.

На рав но да се осим по ка за не план ске сти хи је до га ђа и истин-
ски пре по род. Мо жда је за ње га нај бо љи при мер ис так ну ти срп ски 
ин те лек ту а лац проф. др Сло бо дан Ан то нић ко ји је у ин тер вјуу да-
том ча со пи су Геополитика у дру гој по ло ви ни 2008. г. из ја вио да су 
све ње го ве до са да шње књи ге би ле ла ти нич ке „јер је ми слио да је 
све јед но“, а са да ви ди да ни је све јед но и да ће му све бу ду ће књи ге 
би ти ћи ри лич ке. И не са мо то, не го ка же да мо ра мо пру жи ти от пор 
ћи ри ли цом!!!

ИвећнаведенодовољнојезазакључакдасеЗбиљићодлично
орјентисаоуданашњемхаосуиданијеодабраострануизвесног
победника,негострануистинскогнародногинтереса.

ПРОБИЈАЊЕЖАБОКРЕЧИНЕ
УСРПСКОЈЛИНГВИСТИЦИ

Ако би не ко ипак по ми слио да ни је би ло те шко јав но обез вре-
ди ти си стем дво за буч ја, ми по ка зу је мо ко ли ко је мир на и де бе ла 
жа бо кре чи на на спрам Зби љи ћа.

 Го то во сва лин гви стич ка стру ка и на у ка, из у зев по ме ну те че-
тво ри це, ћу та њем се опре де ли ла за јед но а збуч је у ла ти ни ци.

На свим фа кул те ти ма ко ри сте се ла ти нич ки уџ бе ни ци, осим 
ча сног из у зет ка Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, чи јим је ста ту ом 
оси гу ра на устав на за шти та ћи ри ли це та ко што њо ме мо ра ју би ти 
штам па ни сви уџ бе ни ци и сту дент ски ра до ви.

Ми ни стар ство про све те, ни ка да се ни је јав но огла си ло о не-
стан ку срп ског пи сма не го, на про тив, на ру чу је, пла ћа и ди стри бу-
и ра по Ср би ји пра во пи се са не у став ним из јед на ча ва њем азбу ке и 
абе це де.

Ћу ти и СПЦ-у, а ми сли мо да не би тре ба ла да про тек не ни јед-
на про по вед без на гла ша ва ња да је ћи ри ли ца ње но све то пи смо, да 
је у опа сно сти и да га мо ра мо чу ва ти.

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти не ви ди да из над зе мље 
не ста је срп ска кул ту ра у ви ду пи сма, а ис ко па ва из зе мље пред ме-
те на осно ву ко јих за кљу чу је ка ква је ов де би ла кул ту ра пре мно го 
хи ља да го ди на. Она ћу ти о пи сму а од др жа ве до би ја но вац за из-
ра ду Речникасрпскохрватскогкњижевногинародногјезика. Ње ни 
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чла но ви јав но и не и сти ни то на во де да Ср би ма ни је на ме та на ла ти-
ни ца, а чак и да нас, ка да се на ме ра ва осни ва ње ВА НУ, њен члан 
Де јан Де спић на во ди ка ко Ср би ји не би ште ти ло ви ше ака де ми ја.

Ма ти ца срп ска и Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка ни 
по сле че ти ри го ди не при пре ма ни су из да ли но ви пра во пис у ко јем 
би пи та ње пи сма би ло ре ше но у скла ду с Уста вом.

Ву ко ва за ду жби на ни на го ди шњим сед ни ца ма Скуп шти не го-
то во да и не по ми ње Ву ко ву азбу ку.

Удру же ње књи жев ни ка Ср би је углав ном ћу ти, а ла ти нич ким 
књи га ма ње го вог члан ства  уве ћа ва се кул тур на ба шти на хр ват ског 
на ро да, са гла сно свет ским би бли о теч ким ка та ло зи ма ко ји зна ју за 
срп ску ћи ри ли цу и хр ват ску ла ти ни цу.

На род на би бли о те ка Ср би је има ка та ло ги за ци ју и да ље на срп-
ско хр ват ском је зи ку.

Го то во све те ле ви зи је у Ср би ји на ла ти ни ци се огла ша ва ју.
Нај у ти цај ни је но ви не Политика ћи ри ли ци по све ћу је па жњу 

на ка ши чи цу. Њен ра ни ји глав ни уред ник Ми лан Ми шић, на при-
мер, ре као је пред став ни ци ма Удру же ња „Ћи ри ли ца“ да не тре ба 
бри ну ти за ћи ри ли цу јер ће мо „иона ко за ко ју го ди ну сви го во ри ти 
ен гле ским је зи ком“. ОнаурубрициМеђунамадозвољавајадиковке
збогнестанкаћирилицеукојиманеманавођењаузроканипред
логазаакцију,аодтогалатинизаториосетеболкаокадамува
падненаслоновуногу.

Зби љи ће ва књи га про би ла је и раз гр ну ла жа бо кре чи ну, а ми се 
осе ћа мо оба ве зним да сво јим пи са њем и дру гим на чи ни ма де ло ва-
ња по мог не мо да се би стри на про ши ри, а не да се по но во за тво ри.

ПОГУБНОСТДВОАЗБУЧЈАПОЋИРИЛИЦУ

И по ред обим но сти са др жа ја књи ге и ве о ма ве ли ке сту ди о зно-
сти у раз ма тра њу пред мет не про бле ма ти ке, чи ни нам се да за ши ру 
јав ност ни је до вољ но ја сно ис так ну то у че му је са др жа на по губ-
ност дво а збуч ја по ћи ри ли цу, а што смо ина че ис ти ца ли на ску по-
ви ма о ћи ри ли ци. Необавештеннародовакоразмишља:нама је
Вуксмислиоинашулатиницу,паћенамостатионаакопропад
нећирилица.Са мо ти ме се мо же ту ма чи ти не у спех свих по ку ша ја 
у по пра вља њу по ло жа ја ћи ри ли це у скло пу дво а збуч ја. На ро чи то 
зду шно је у то ме уче ство вао и проф.др Ма то Пи жу ри ца, ко ји је ову 
хр ват ску ла ти ни цу ин ста ли рао у срп ски пра во пис. О то ме ко ли ко 
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је он ис кре ни по кло ник ћи ри ли це на ро чи то све до чи ње го ва бе се да 
из го во ре на на пр вој го ди шњој сед ни ци Скуп шти не Удру же ња „Ћи-
ри ли ца“ , одр жа ној на Сре те ње, 15. ја ну а ра 2002. г. (об ја вље но у 
члан ку „За што бра ни мо ћи ри ли цу?“ у ча со пи су  „Хри шћан ска ми-
сао“, број 1-4, 2002). На вео је чак 19 раз ло га за од бра ну ћи ри ли це, 
све ва жни ји од ва жни јег, а ми на во ди мо шта пи ше под бро је ви ма 
13 и 19:

„....Да за кљу чим: ћирилицаилатиница–да,латиницаићи
рилица,тим ре до сле дом – не, јер то во ди јед но а збуч но сти у ла ти-
ни ци!“

 „Ћи ри ли цу бра ни мо за то што је наш циљ да ћи ри ли цом пи ше 
и на ше не ро ђе но по том ство – да ћи ри ли цу има ју и у пот пи су и у 
гроб ном нат пи су.“

Да не по ми ње мо ње го во уче шће на три би ни по све ће ној ћи ри-
ли ци у Ва ље ву и из ја ву да су му ка па ци те ти за слич не ма ни фе ста-
ци је у ко рист ћи ри ли це  нео гра ни че ни.

Да кле, не ма ко је све атри бу те ни су про фе со ри до да ва ли ћи ри-
ли ци у окви ру дво а збуч ја, а ње је би ва ло све ма ње. Та ко је она би-
ва ла и основ но, и при мар но, и из вор но, и ма тич но итд. пи смо. Све 
осим срп ско! Па, по њи ма, ако је већ су ђе но да се из срп ског бо гат-
ства дво а збуч ја из ро ди јед но а збуч је, па да бу де мо као и сав оста ли 
свет – ка ко се по сле де мо крат ских про ме на кли че по зе мљи Ср би-
ји, не ка бу де јед но а збуч је у хр ват ској ла ти ни ци. Чуд но се обо га ти-
ше Ср би „бо гат ством дво а збуч ја“, ка ко на пи са Зби љић. Лин гви сти 
Но во сад ским до го во ром на мет ну ше и ту ђе пи смо у срп ски је зик, 
али не због не ке објек тив не на род не по тре бе, не го са мо из по ли-
тич ких раз ло га да би се да ло ко ба ја ги струч но и на уч но по кри ће за 
већ оства рен про дор хр ват ске ла ти ни це у Ср би ју, ко ји је спро ве ла 
др жа ва. И не са мо то, не го с на ме ром да ла ти ни ца у ко нач ном ис-
хо ду пре вла да. За вје ки вје ков! Зар то ме тре ба ве ћи до каз од из-
ба ци ва ња де кре том из упо тре бе по сто је ћих ћи ри лич ких ма ши на у 
Ср би ји и БиХ и пре стан ка про из вод ње но вих. Ка да ку ка ви ца сне се 
ја је у ту ђем гне зду, она по вре ме но на вра ћа и из ба ци све пти чи ће 
осим свог, а њи хо ва мај ка и не при ме ћу је да хра ни са мо ту ђе.

Про фе со ри ни су мо гли, или ни су хте ли, да раз у ме ју на пред 
на ве де ну на род ну фор му лу по ко јој не ста је ћи ри ли ца, па уме сто да 
раз гла се да ова ла ти ни ца не мо же би ти срп ска та ман да ју је и сми-
слио Вук за Ср бе ка то ли ке ко ји су се дав но пре о бра ти ли у Хр ва те, 
они су се да ли на пи са ње но вих књи га да би до ка за ли ње но Ву ко во 
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очин ство. Зби љић је по ка зао да им се то из ја ло ви ло по ко зна ко ји 
пут. Али и да су то и до ка за ли пре до ла ска на власт ко му ни ста, ни-
ко на то не би обра ћао па жњу, јер је и сва ки срп ски се љак знао ко је 
је срп ско пи смо.

Ту ма че ња про фе со ра до би ја ју на зна ча ју тек да нас по сле ви-
ше де це ниј ског  на си ља ко му ни ста над ћи ри ли цом, у ком периoду 
ни ко ни је ре као де ци да је срп ска ћи ри ли ца, ни код ку ће ни у шко-
ли. А за од ви ја ње про це са раш ћи ри ли ча ва ња, као нај ви дљи ви јег 
ви да  ра ср бља ва ња,  ни је би ла до вољ на са мо го ла си ла не го и по др-
шка срп ских лин гви ста, ка ко је на пред већ ре че но. То ће овим при-
ка зом би ти ма кар по ка за но, ако не и до ка за но, али не што ка сни је.

Не ки члан ко пи сци ко је да нас ра до уго шћу је „По ли ти ка“ про-
сто су чи ка ли  „ћи ри ли ча ре“ пи та њем: ако је ћи ри ли ца то ли ко срп-
ска, за што је глат ко из гу би ла од ла ти ни це? Чи ни нам се да у Зби-
љи ће вој књи зи, а и ина че, ни је до вољ но опи са на ко ли чи на на си ља 
ис по ље на над ћи ри ли цом, без ко је ни је би ла мо гу ћа то ли ка по пла-
ва ла ти ни це у Ср би ји по сле Но во сад ског до го во ра из 1954. На во-
ди он ка ко су  у Но вом Са ду пре ко но ћи ћи ри лич ке озна ке ули ца 
за ме ње не ла ти нич ким (што би ре као Ми ло рад Те ле бак, омрк не ћи-
ри ли ца – осва не ла ти ни ца), по на ре ђе њу То зе Јо ва но ви ћа, али на-
си ље ни је би ло са мо у ви ду гру бог и отво ре ног на ме та ња хр ват ске 
ла ти ни це. Го то во исти, ако не и ве ћи ефе кат по сти зан је ства ра њем 
све сти да је ћи ри ли ца пре пре ка ју го сло вен ству и брат ству и је дин-
ству, па је ство рен то ли ки страх да се ни ко ни је усу ђи вао да ста не у 
од бра ну ћи ри ли це. Да би смо то до ка за ли, на во ди мо слу чај ве ли ког 
сли ка ра, по чив шег Ми ли ћа Стан ко ви ћа од Ма чве, а што је пре у зе-
то из по ме ну те књи ге проф. др Ла зе М. Ко сти ћа:

„При ли ком отва ра ња из ло жбе у Бе о гра ду 1962. у Гра фич ком 
ко лек ти ву на Оби ли ће вом вен цу, за дао је до ста гла во бо ље над ле-
жни ма јер је, отва ра ју ћи из ло жбу на цр кве но сло вен ском је зи ку 
тач но у по ноћ, из дао ма ни фест у ко јем јав но по зи ва  сли ка ре и 
умет ни ке, да се удру же у бор би за  об но ву ћи ри ли це, као га ран-
то ва ног сим бо ла ствар не сло бо де срп ског, ма ке дон ског, цр но гор-
ског и бу гар ског на ро да . Из ло жба је би ла по све ће на сли ка ру Са-
ви Шу ма но ви ћу, уби је ном од уста ша. За то је Стан ко вић го во рио о 
„ро до љу би ма очи ју из ва ђе них....ко ји па до ше на стра ни ре во лу ци је 
бра не ћи ћи ри ли цу“. По пи са њу Хр ват ске зо ре у Не мач кој, ли ста 
ју го сло вен ски опре де ље них Хр ва та, а не по пи са њу Ср ба у ино-
стран ству, „Ти тов ска штам па од мах је, на рав но, отво ри ла ва тру на 
ту по ја ву, на звав ши Стан ко ви ћев ма ни фест – „оту жном ве ли ко-
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срп ском, за сле пље ном, про фи тер ском, ши ћар џиј ском, нео шо ви ни-
стич ком ти ра дом ко ја по зи ва со лу на ше и су тје ска ше да се ује ди не 
за про сто ћи рил ско на род но сло во.“

....“От ко па ва ју ћи нај го ре рат не се ки ре из шо ви ни стич ког ар се-
на ла овај мла ди  чо век, овај мла ди умет ник као да хо ће да тра ди ци-
о нал ном пра ши ном ба че ном у очи по во дљи вим и мла дим љу ди ма, 
оку пље ним око умет но сти, про бу ди нај го ре псе у до шам пи он ске на-
ци о на ли стич ке емо ци је...“

Та кав реч ник су ко ри сти ли ко му ни сти, а са да ће мо по ка за ти 
да је још  стра шни ји реч ник из пост ко му ни стич ког пе ри о да, од но-
сно по сле „де мо крат ских про ме на“. У на шем члан ку „Ћи ри ли ца 
и фа ши зам“, об ја вље ном у „Гла су срп ском“ и у по ми ња ном бро ју 
ча со пи са „Хри шћан ска ми сао“, а што су пре не ле и не ке ло кал не 
но ви не у Ре пу бли ци Срп ској, ми смо на ве ли ка ко је Те о фил Пан-
чић на пре да ва њу одр жа ном на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду на звао фа ши сти ма нас ко ји смо се усу ди ли да јав но го во ри мо 
о дис кри ми на ци ји срп ског пи сма. До ду ше, при зна ли смо у члан ку 
да ћи ри ли ца има ве зе са фа ши змом и на ве ли при мер ми тро по ли та 
Пе тра Зи мо њи ћа, ко ји је не стао без тра га ка да 1941. г. ни је мо гао 
ис пу ни ти ул ти ма тум уста шког за по вед ни ка у Са ра је ву, ка то лич ког 
све ште ни ка Бо жи да ра Бра леа, да уни шти све цр кве не ћи ри лич ке 
пе ча те, или ће оста ти без гла ве. Та ко је Пан чић да вао по у ке сту-
ден ти ма, а ево ка кав реч ник је ко ри стио још је дан пред став ник 
„дру ге, европ ске Ср би је“, мла ђа ни књи жев ник Мар ко Ви дој ко вић 
на мно го ши рој сце ни, у  „По ли ти ци“, нај ста ри јим срп ским но ви-
на ма, ћи ри лич ким од свог по стан ка. За љу де из „Ћи ри ли це“, ко ји 
ни ка да ниг де ни су ре кли ни шта про тив ла ти ни це, али ни су за рав-
но прав ност пи са ма у ко јој је ћи ри ли це са мо 2%, он је на пи сао да 
су „де би ли“, да „оштре ка ме“ јер дру ги пи шу ла ти ни цом, да ла ти-
нич ка сло ва до жи вља ва ју као „од врат на, де ге не рич но на кри вље на, 
уби лач ка уста шка“!

Ка да су не лин гви сти из ре до ва Удру же ња „Ђи ри ли ца“ по че-
ли на ску по ви ма зви жда ти про фе со ри ма дво а збуч ња ци ма, они су 
од сту пи ли, па и Пи жу ри ца. При од ла ску је ре као да су му ко ле ге 
за ме ри ле што се ан га жо вао у том удру же њу чак и усло ви ма за ла-
га ња за дво а збуч је. Сви смо до жи ве ли као гу би так ње го во вра ћа ње 
та мо где је и био: у дво а збуч је. Од но сно прак тич но, ка ко смо већ 
по ка за ли, у јед но а збуч је у ла ти ни ци.
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Зби љић је ис та као све тао при мер лин гви сте Бра ни сла ва Бр бо-
ри ћа, са да, на жа лост, по чив шег, ко ји се из дво а збуч ја вра тио јед-
но а збуч ју, а ми са мо ис ти че мо да га је на та кав ко рак охра бри ло и 
члан ство „Ћи ри ли це“. Ослу шки вао је шта ка же на род, па ка да је 
у име Ми ни стар ства кул ту ре (уз прет ход ну кон сул та ци ју с удру-
же њем „Ћи ри ли ца“) по ну дио Вла ди од ли чан текст но вог За ко на 
о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, по зи вао се упра во ви ше на 
Удру же ње „Ћи ри ли ца“, а не на „дво а збуч ну стру ку“.

Ка рак те ри стич но је за све по зна те про фе со ре лин гви сте, осим 
Дра го љу ба Пе тро ви ћа, да се јав но не уз бу ђу ју због дис кри ми на ци-
је ћи ри ли це, а ка да у не кој при ли ци и про го во ре о ак тив но сти ма 
Удру же ња „Ћи ри ли ца“, оба ве зно на гла се да се за шти та ћи ри ли це 
не сме спро во ди ти на ште ту ла ти ни це. Као да је ки не ско, или не ко 
дру го пи смо угро зи ло ћи ри ли цу и као да је не ко про тив те хр ват ске 
ла ти ни це у „хр ват ском је зи ку“.

На ве де но ста ње да је још ве ћи зна чај Зби љи ће вим књи га ма, 
јер ти ме што је у  њи ма пру жио оби ље ин фор ма ци ја и вред но сних 
су до ва учи нио је да про цес де гра да ци је ћи ри ли це бу де ла ко ра зу-
мљив и лин гви сти ма и свим ин те лек ту ал ци ма не лин гви сти ма. Та-
ко је омо гу ће но да се пи та ње пи сма из ме сти из мра ка уског лин-
гви стич ког кру га на мно го ши ру јав ну сце ну, што и ми ко ри сти мо.

Ра зум но је по ве ро ва ти да је ко му ни стич ки ре жим вр шио при-
ти сак на  лин гви сте. Ме ђу тим, они се те мо гућ но сти са ми од ри чу 
по ла ве ка ка сни је ка да је сте про па ла Ју го сла ви ја, али ни је   спла-
сну ло њи хо во ју го сло вен ство, па је Упра ва Дру штва за срп ско хр-
ват ски је зик 1990. г. за кљу чи ла: „Називсрпскохрватскијезикније
никадабионаметансрпскимлингвистима,негојерезултатњи
ховогнаучногуверењаоидентитетуовогјезика“ (на ве ден ци тат 
на ла зи се у Зби љи ће вој књи зи).

Већ на ве де ни за кљу чак ука зу је да су срп ски лин гви сти, скре-
нув ши с Ву ко вог фи ло ло шког пу та, из гу бље ни у вре ме ну, и да нас 
не мо гу из не на ди ти ни ка квим нео збиљ но сти ма, па ни про гла ше-
њем хр ват ске ла ти ни це срп ском. Не ка да би Хр ва ти ова кву  срп-
ску  по ну ду при хва ти ли као дар бож ји. Ни су га мо гли до би ти за 
Ву ко вог жи во та, али им га је пре дао ње гов след бе ник Ђу ро Да ни-
чић. Ви ди мо из књи ге Пе тра Ми ло са вље ви ћа „Ср би и њи хов је-
зик: хре сто ма ти ја“  да су Хр ва ти пред ла га ли  Ср би ма да про ме не 
срп ско име свог је зи ка, јер им је би ло не згод но да се ка же ка ко они 
по при хва та њу Ву ко вог што кав ског на реч ја го во ре срп ским је зи-
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ком. Та ко Бо го слав Шу лек 1856. г. на во ди ко ја су сва име на Ср би 
(Вук) од би ли: илир ско, сло вин ско или сло вјен ско и ју го сло вен ско. 
Он да је, уз по моћ Да ни чи ћа, Ва тро слав Ја гић ус по ста вио је дан ал-
хе миј ски про цес ко ји је дао чу де сан ре зул тат за Ср бе, а оче ки ва ни 
за Хр ва те: по ме ша ло се срп ско и срп ско и до би ло се срп ско хр ват-
ско .(Др Зо ран Ми ло ше вић: „Уни ја“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2005). Ето, и по ред на ве де них и мно го број них дру гих 
очи глед них чи ње ни ца да је хр ват ски је зик пре и ме но ва на ва ри јан та 
срп ског, срп ски лин гви сти се не мо гу осло бо ди ти ср бо хр ва шти не 
ни 1990, иако су то Хр ва ти у вре ме ко му ни зма при хва та ли са мо 
ко ли ко су мо ра ли, а пот пу но на пу сти ли још 1976. г. Ка сни је су и 
срп ски лин гви сти по че ли овај је зик зва ти срп ским, а ваљ да је на уч-
ни је ово дру го са на кнад ном па ме ћу.

Да Зби љић ни је на вео у сво јој књи зи шта је ака де мик Алек-
сан дар Бе лић  пи сао о пи сми ма у сво јој гра ма ти ци из 1940. го ди не, 
ми за њу не би смо ни зна ли. Тај ње гов на вод дао нам је иде ју да 
пра ти мо ка ко су срп ски лин гви сти ме ња ли сво ја „на уч на убе ђе ња“ 
о је зи ку и пи сму, за ви сно од по ли тич ких при ли ка, и да за кљу чи-
мо ка ко су би ла у пи та њу са мо по ли тич ка убе ђе ња. На ро чи то нас 
за ни ма срп ско хр ват ско име је зи ка, пр вен стве но из раз ло га што је-
ди но њи ме срп ски лин гви сти „на уч но“ обра зла жу име но ва ње ове 
хр ват ске ла ти ни це срп ском. На рав но, пи сао је о то ме и Зби љић, 
а ми ће мо са мо на пра ви ти „ва ри ја ци ју на исту те му“. Осим то га, 
ми мо же мо би ти ди рект ни ји у оце ни лин гви стич ких ауто ри те та јер 
нам не тре ба њи хо ва ве ри фи ка ци ја на шег пи са ња, ни ти се пла ши-
мо да нам овај рад не ће би ти об ја вљен у не ком струч ном ча со пи су. 
На ма је ста ло да ово про чи та оби чан на род, пр вен стве но из раз-
ло га да чу је за Зби љи ће ву књи гу ко ја је ве ли ком сна гом раз би ла 
лин гви стич ку жа бо кре чи ну. Док ње го во пи са ње мо ра би ти стро го 
струч но и озбиљ но, ми не ма ри мо мно го за струч не кри те ри ју ме и 
мо же мо се би до зво ли ти не што ве ћу сло бо ду. Ми раз у ме мо да се у 
сво јој књи зи ни је мо гао оштри је об ра чу на ва ти с ко ле га ма лин гви-
сти ма, па ће мо ми њи хо ва не де ла из не ти пред ши ро ку јав ност.

Бе лић је од лу чу ју ће ути цао на кра ља Алек сан дра да од у ста не 
од за ме не срп ске ћи ри ли це хр ват ском ла ти ни цом у Ср би ји. Са гла-
сно то ме, у сво јој по ме ну тој  гра ма ти ци из ри чит је у ова квој по де-
ли : Ср би се слу же ћи ри ли цом ко ју је пре у ре дио Вук, а Хр ва ти и 
Сло вен ци ла ти ни цом ко ју је пре у ре дио ње гов са вре ме ник Љу де вит 
Гај. Али, док се ис пре чио пред кра љем, од лу чио је да слу жи Бро зу, 
па га је Ла зо .М. Ко стић у по ме ну тој сво јој књи зи на звао ре жим-
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ским сла во пој цем. У вре ме ка да је он ве дрио и обла чио про ме ње но 
је го ди не 1953. срп ско име реч ни ка  чи ју је из ра ду за по че ла Срп ска 
кра љев ска ака де ми ја на пред лог Сто ја на Но ва ко ви ћа, и то у срп-
ско хр ват ско име. На ред не го ди не на Но во сад ском до го во ру ве ћи на 
је би ла да се ћи ри ли ца за ме ни ла ти ни цом, а бу ду ћој де кла ра тив ној 
рав но прав но сти пи са ма нај ви ше су до при не ли Бе лић и проф Сте-
ва но вић. Али чим су при ста ли на по ла по ла, не на мер но су от пи-
са ли ћи ри ли цу јер ће она др жав ним и по ли тич ким ме ра ма би ти 
ста вље на не у не рав но пра ван, не го у дис кри ми на тор ски по ло жај 
ко ји ће је то ком не ко ли ко де це ни ја ко му ни стич ког мра ка до ве сти 
пред иш че зну ће .

На след ни ци Бе ли ће ви ни да нас не ће да вра те срп ско име реч-
ни ка, не го свом на ро ду гу ра ју прст у око ис тра ја ва ју ћи на срп ско-
хр ват ском име ну, и с  не под но шљи вом ла ко ћом гле да ју стра да ње 
ћи ри ли це. А ако Ср би има ју срп ско хр ват ски је зик, по јав ном ту ма-
че њу про фе со ра Клај на и Бу гар ског има ју и два пи сма. И та ко, по 
не из ну ђе ном при зна њу са мих лин гви ста, до бро вољ но је до ве ден 
у Ср би ју оку па тор – ла ти ни ца, а она је уз по моћ Бро зо вих Ср ба 
ис те ра ла из ку ће до ма ћи на – ћи ри ли цу. Већ се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка прав ник ака де мик Ра до мир Лу кић јав но је ре као да 
су се лин гви сти „окли зну ли на ћи ри ли ци“, а ма кар да нас тре ба ло 
би сва ком ми сле ћем чо ве ку да бу де ја сно да је Бе лић по гре шио, а 
мо жда се и обру као пред сво јим на ро дом.

Док је Бе лић био „ру ски вас пи та ник“ па је те шко по сум ња ти у 
не ке ње го ве зад ње на ме ре, са свим је друк чи ја си ту а ци ја с ње го вим 
на след ни ком по ауто ри те ту  ака де ми ком Па влом Иви ћем. Пи шу ћи 
при лог за исто ри ју срп ског на ро да до 1918. г. уоп ште ни је спо ме-
нуо срп ско име је зи ка, не го је, на про тив, на пи сао да је је зик ко јим 
се слу жио св. Са ва био од лич на под ло га за срп ско хр ват ски је зик!

По ме ни мо и да на шњег пред сед ни ка Од бо ра СА НУ за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка ака де ми ка Ива на Клај на ко ји је, пи шу ћи 
о цр но гор ској кне ги њи Да рин ки, по ре клом из углед не срп ске по-
ро ди це из Тр ста, на вео да је по ред срп ско хр ват ског зна ла и не ке 
дру ге је зи ке. Ње гов став је за нас нај ва жни ји јер је жив, а на та ко је 
ва жном ме сту да мо же и да ље чи ни ти ште ту срп ском на ци о нал ном 
ин те ре су. Та ко се охра брио уна зад го ди ну да на да је на ТВ Пинк 
пред ми ли он ским ауди то ри јем пр ви пут јав но ре као да по сто ји и 
срп ска ла ти ни ца, по зи ва ју ћи се и на ан гли сту проф. Ран ка Бу гар-
ског. А по што је проф. Бу гар ски, из гле да, ве ли ки ауто ри тет, што 
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смо ви де ли и на сим по зи ју му о ћи ри ли ци у Ма ти ци срп ској ка да 
га ци ти рао и проф. Ми лош Ко ва че вић, ево не ких ње го вих би се ра 
о ко ји ма смо пи са ли ми и дру ги у По ли ти ци у вре ме док су нам те 
но ви не би ле до ступ не. Ина че, сма тра мо га бар јак та ром ла ти ни за-
ци је Ср би је и, ко ли ко смо мо гли при ме ти ти, пр ви је јав но ре као да 
Ср би има ју два пи сма.

Да кле, По ли ти ка од 13. 08. 2003. у члан ку Ми ла на Ву јо ви ћа 
„До бра и ло ша стра на на ци о на ли зма“ пре но си ре чи Р. Б. из „Бар-
ског ље то пи са“:

„На ци о на ли ста, ако је Ср бин, ка за ће да при зна је са мо ћи ри-
ли цу, а Хр ват да при зна је са мо ла ти ни цу“. А по што је прет ход но 
ре као да је леп ша стра на на ци о на ли зма окре ну тост ка ро до љу бљу, 
а дру га ру жни ја је окре ну тост ка шо ви ни зму, он да су, по ње му, шо-
ви ни сти сви они Ср би ко ји сма тра ју да ћи ри ли ца мо же оп ста ти 
са мо као срп ско на ци о нал но пи смо. Пра ви по зна ту ко му ни стич ку 
си ме три ју Сте пи нац – Ве ли ми ро вић, Па ве лић – Ми хај ло вић, а ко-
ли ко у њој има на уч ног, по ка за ће мо сво јим по ре ђе њем . Пре ра та 
у Хр ват ској ни су штам па не ни јед не ћи ри лич ке но ви не, ни књи га, 
осим од Удру же ња „Про све та“ и, уоп ште, би ло је ћи ри ли це го то во 
ко ли ко и у вре ме Па ве ли ћа. У вре ме СФРЈ би ла је по че ла прак са 
при ка зи ва ња фил мо ва за це лу зе мљу сва ке ве че ри из дру гог ре-
пу блич ког ТВ сту ди ја, а ка да је из Сту диа Бе о град при ка зан филм 
ти тло ван ћи ри ли цом по ди гла се у Хр ват ској то ли ка дре ка као да 
је та мо ушла ку га. Су тра дан на ве че спи кер се из ви нио хр ват ском 
на ро ду и при ка зан је исти филм ти тло ван ла ти ни цом.  Не-
што ка сни је, у вре ме ра та и по сле ње га, у Хр ват ској су спа ље не не 
са мо ћи ри лич ке књи ге не го и ла ти нич ке с бе о град ским из да њи ма. 
Исто вре ме но, у Ср би ји је оста ло око 2% ћи ри ли це, а хр ват ским 
пи смом су ис пи са на и ова ква име на фир ми: Та ко во, Шу ма ди ја,Ср-
би ја, Мо ра ва, Ра ва ни ца...!

У истом члан ку Р.Б. је из нео не што са свим но во: да је зик не 
мо ра би ти основ ни еле мент ет ни ци те та (на род ног од ре ђе ња), па 
ка же :“ Ши ром све та ми ли о ни љу ди го во ре под јед на ко до бро два 
или три стра на је зи ка. Би лин гви зам и мул ти лин гви зам су ја ко ра-
ши ре не по ја ве у све ту.“ Овај на род ипак ни је то ли ко глуп па да 
по ве ру је да Нем ци свој је зик не сма тра ју ма тич ним ако по зна ју 
фран цу ски или ен гле ски је зик. А тек на ше не по сред но окру же ње 
с ко јим се ми по ре ди мо! Хр ват ски лин гви сти му ку му че ка ко да 
што ви ше уда ље свој је зик од срп ског, иако је он  „за пе рак“ срп ског 
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је зи ка (проф. Д. Пе тро вић), па има ју и не ког успе ха. Нпр., уме сто 
оф сај да  има ју од ли чан из раз за ле ђе. А у Ср би ји ве о ма ци ти ра ни 
про фе сор ну ди нам да диг не мо ру ке и од са мог срп ског је зи ка.

По ме ну ти проф. Р. Б. у члан ку „За гла со ве то ле ран ци је“, об ја-
вље ном у „По ли ти ци“ 13. 12. 2003. го ди не, са оп штио је „ве ли ко от-
кри ће“ да је срп ски је зик на стао рас па дом срп ско хр ват ског је зи ка, 
че му се мо же чу ди ти, ако не и сме ја ти и оби чан свет. А по што су 
рас па дом срп ско хр ват ског је зи ка на ста ли још хр ват ски и бо шњач-
ки је зик, Р. Б., го во ре ћи о то ле ран ци ји и су прот ста вља њу на ци о на-
ли зми ма у је зи ку, из лаз ви ди у ме ђу ет нич кој ко му ни ка ци ји свет ски 
ра ши ре ним је зи ци ма. На то му је ма е страл но од го во ри ла Б. Ве сић 
у члан ку „Не при хва тљи во дво а збуч је“ у истим но ви на ма од 30. 12. 
2003. Проф. Р. Бу гар ски се ко пр цао у свом од го во ру и го то во остао 
без тек ста.

За Бе ли ћа и Иви ћа тре ба има ти из ве сног раз у ме ва ња због 
објек тив ног стра ха од ко му ни стич ке ре пре си је. Ни је ла ко ни њи хо-
вим на след ни ци ма, на ро чи то они ма из Но вог Са да,  ка да се да нас 
вра ћа име мо ста Франц Јо зеф, а Не над Ча нак хва ли пра во пис но-
во сад ских ауто ра у ко јем је про тив но Уста ву  Ср би је, по ред срп ске 
ћи ри ли це усто ли че на и хр ват ска ла ти ни ца. Зна ју та мо да је у вре ме 
ца ре ви не ћи ри ли ца зна чи ла исто што и срп ство, и да је Све то зар 
Ми ле тић пр ви пут ро би јао и због опи ра ња ње ној за бра ни.

Проф. др Ма то Пи жу ри ца пи сао је о „сим бо лич кој функ ци ји 
ћи ри ли це“ у сми слу зна ка су ве ре ни те та, а и сам Зби љић је на ко-
ри ца ма сво је књи ге на зна чио ње ну уло гу у од бра ни це ло ви то сти 
Ср би је. Ме ђу тим, ако да на шњи лин гви сти још 1990. г. јав но ка жу 
да на њих ни је вр шен при ти сак у ве зи са срп ско хр ват ским  име ном 
је зи ка, ако угра де у пра во пис не у став но ре ше ње пи сма на ште ту 
ћи ри ли це па на ста ве да на то ме ис тра ја ва ју све до иш че зну ћа по-
след њег ње ног тра га, за њих се не мо же ре ћи да су по гре ши ли, 
не го су се осра мо ти ли и оста ће на сту бу сра ма. И њих је Зби љић 
ис те рао на чи стац, об ја вив ши го то во сме шно њи хо во обра зло же ње 
за што и у пра во пи су не пи ше што и у Уста ву : „у слу жбе ној су упо-
тре би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо“. Или слич но. Они на во де 
раз лог што још ни су раш чи шће на не ка пи та ња у ве зи с пи смом, па 
се не же ли ме ња ти кон цепт по кој ног Ми тра Пе ши ка на о два стан-
дард на пи сма. Пи та ње пи сма је раш чи стио на род на ре фе рен ду му 
па ни је по жељ но ста вља ти на про бу на род но стр пље ње. На ме ра 
лин гви ста да се у пра во пи су ка же да је по Уста ву у слу жбе ној упо-
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тре би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо, али да се опет по ред азбу ке 
по ја ви и абе це да ве ли ка је др скост у кр ше њу Уста ва. На и ме, сва ко 
се мо ра др жа ти не са мо сло ва Уста ва не го и ње го вог ду ха, а по-
што је ње гов дух по пи та њу пи сма за шти та ћи ри ли це, он да ни у 
пра во пи су не сме би ти ни нај ма ње смут ње ко јом би то мо гло би ти 
до ве де но у пи та ње.

Зби љи ће ва књи га је, без сум ње, из у зет на по ја ва и де ло од нај-
ве ћег на ци о нал ног зна ча ја, ка квом не ма прем ца у овом те шком 
вре ме ну сва ко ја ког пу сто ше ња Ср би је. Оно ће отре зни ти, охра-
бри ти и усме ри ти мно ге љу де ко ји има ју љу ба ви и сна ге да по ра де 
не што за оп ште до бро срп ског на ро да. Дај Бо же да до жи ви ви ше 
из да ња и да је про чи та што ви ше мла дих Ср ба.

При ме ти ли смо чу ђе ње упра во из лин гви стич ког кру га због 
то га што се је дан ин же њер не што пе тља у лин гви сти ку, уме сто да 
се ба ви сво јом стру ком. У сво јој стру ци он је оства рен аутор ством 
пет при ме ње них па те на та,ко ји му и омо гу ћа ва ју да део енер ги је, 
љу ба ви и нов ца по да ри за спа се ње све тог срп ског пи сма. Ње го во 
ан га жо ва ње је усле ди ло због не бри ге или не зна ња срп ских лин-
гви ста, ко ји не по шту ју во љу свог на ро да ис ка за ну на ре фе рен ду-
му, а ко ја је ве о ма ра зу мљи во де фи ни са на чла ном 10. Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је : „У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној су упо тре би 
срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо. Слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка 
и пи са ма  уре ђу је се за ко ном на осно ву Уста ва“. 

Сво зна ње срп ских лин гви ста ба зи ра се на де лу са мо у ког Ву-
ка, а ка да не мо гу да се по ми ре са устав ним опре де ље њем на ро да 
за ње го ву азбу ку, они су про тив на род не во ље . За та ко не што у 
Ву ко вом реч ни ку има је ди на при клад на реч – из да ја. Зби љић је њи-
хо ву из да ју свог лу чо но ше и срп ског сим бо ла пред ста вио та ко очи-
глед ном, да је ла ко мо гу раз у ме ти не са мо ин же ње ри не го  сва ко ко 
уме ло гич ки ми сли ти.  За то су они осу ђе ни на ћу та ње, па јав но не 
мо гу би ти ни за ни про тив Зби љи ће ве књи ге.

 Овај рад је примљен 13. jунa 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
6. јула 2009. године.
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