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Реч аутора

Ка ко из гле да на ша је зич ка сва ко дне ви ца? При лич но учма-
ло, увек у оп ту жи ва њу дру гих да гре ше и че ка њу да фи ло ло-
зи ре ше све је зич ке не до у ми це.

Че ка мо но ве реч ни ке јер нам ста ри ни су по во љи.
Че ка мо но ве при руч ни ке јер су нам ста ри ком пли ко ва ни.
Че ка мо но ве про фе со ре срп ског јер ста рих ви ше не ма, а 

но вим ни смо за до вољ ни.
Че ка мо пра во пи се у ко ји ма ће се озва ни чи ти је зик ули це.
Че ка мо но ва ак це нат ска пра ви ла ко ји ма ће би ти до зво ље-

но још ви ше ду бле та.
Че ка мо дру га пра ви ла ко ја ће ду бле те са свим уки ну ти.
Че ка мо да се на у че ни ро ди мо и да пр стом не мо ра мо да 

мрд не мо у је зич кој сва ко дне ви ци за ко ју чак ни смо си гур ни 
ни да ли је сва ко дне ви ца или сва ко днев ни ца.

На шу је зич ку сва ко дне ви цу до бро опи су је и ко мен тар јед-
ног мог при ја те ља ко ји је на пи та ње шта је пра вил но, сва ко-
дне ви ца или сва ко днев ни ца, од го во рио: „За ви си ко ји при руч-
ник пре ли сташ и ко га пи таш, али увек ис пад не да мо же и 
јед но и дру го!”

Че ка ју ћи да на у чи мо кад, шта и ка ко у је зи ку мо же, од ок-
то бра 2012. го ди не, сва ког рад ног да на, на Пр вом про гра му 
Ра дио Бе о гра да, еми ту је се пе то ми нут на је зич ка ми ни ја ту-
ра Срп ски на срп ском.

У овој књи зи, као на ста вак прет ход не, Срп ски на срп ском 1, 
об ја вљу је мо ода бра не тек сто ве нај слу ша ни јих еми си ја, ко је 
се мо гу пре слу ша ти и помоћу QR ко да (стр. 2).

Мирјана Блажић,
уредник и аутор емисије Српски на српском
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Не ста ће, из у мре ће, срп ског је зи ка ви ше не ће би ти, не ће 
би ти ни књи га на срп ском, ни ча со пи са, ни жу те штам пе... 
до бро, то и ни је не ка ште та, али не ће би ти ни уџ бе ни ка ни 
про фе со ра срп ског, не ће би ти ни лек то ра јер не ће би ти ни 
пи са ца ко ји пи шу на срп ском и о, го спо де бо же, не ће ви ше 
би ти ни је зич ких гре ша ка! Сви ће мо на мах за не ме ти и про-
го во ри ће мо и про пи са ти по но во на... не мам пој ма ком је зи-
ку. Ето ко ли ко су ме на пла ши ли они ко ји по на вља ју ка ко 
сва ко га да на по је дан ма ли је зик не ста не. И шта би ва са тим 
љу ди ма ко ји оста ну без је зи ка, је л’ за не ме? Мо жда је зик 
оста не без љу ди, или то је зич ко не ста ја ње ви ше ли чи на онај 
од врат ни оглед са ку ва њем жа бе. Мо ра да је та ко би ло са на-
шим ста ро сло вен ским. Миц по миц, ре дак ци ја ова, ре дак-
ци ја она, срп ско сло вен ски, ру ско сло вен ски, сла ве но срп ски 
и ко да нас, осим фи ло ло га, зна да чи та на ста ро сло вен ском? 
Е па, не дам! Љу ди ма упа дам у реч, пра вим је зич ке са че ку-
ше на ин тер нет-фо ру ми ма, зо вем ре дак ци је, пи шем но ви-
на ри ма, ис пра вљам све око се бе и... шта сам по за ни ма њу? 
Kако шта сам, па чу вар1 срп ског је зи ка и пи сма са ја ком 
осно вом, тј. са основ ном шко лом. Шта ћу кад се са мо та мо 
учи гра ма ти ка!

Је зик се си лом са чу ва ти не мо же. Нај ви ше му шко де не зна ње, 
не чи та ње и не ком пе тент ност оних ко ји ис пра вља ју је зич ке 
гре шке, а гро од го вор но сти ле жи и на за ста ре лом обра зов
ном си сте му ко јим др жа ва не ма вре ме на да се ба ви. Кад она 

1  Тек сто ве пи са не у му шком ро ду у еми си ји го во ре глум ци: Фе ђа Сто ја
но вић (стал ни глас) и Ми лан Ми ло са вље вић (по вре ме ни глас).

Језички нациста и кувана жаба
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не ма вре ме на за нас па не зна мо, а ни ми не ма мо вре ме на за 
се бе па не чи та мо, на шим не зна њем мо гу да се ба ве они ко ји 
ми сле да зна ју и жа ба је већ уско чи ла у ло нац. А он да тем пе ра
ту ру по ди жу ра зна „мо ра ња” је зич ких ама те ра и струч ња ка. 
У по след ње вре ме на ро чи то су се оси ли ли та ко зва ни „је зич
ки на ци сти” ко ји ма су име да ли Ен гле зи, јер њи хо вог ути ца ја 
ни су по ште ђе на ни је зич ки уре ђе ни ја дру штва. Они је зич ке 
гре шке ис пра вља ју у сва кој при ли ци, на пад ни су и ис кљу чи
ви, а мо жда би бо ље би ло ка да би уме сто на ло ше, ука зи ва ли 
на оно што је у је зи ку до бро.2

Па док ја ука жем на до бро, жа ба ће три пу та да бу де ку ва-
на, а ми ће мо да се спо ра зу ме ва мо пр сти ма. До бро код нас 
сад ни је на це ни. Не кад се под ра зу ме ва ло, али по сле су нам 
об ја сни ли да је то би ло вре ме на ше не сло бо де, пред ви ди во 
и до сад но. И ка ко да ука зу јем на до бро кад и у је зи ку и у дру-
штву све мо же, све је до зво ље но и ни ком ни шта ако гре ши. 
Не кад ни смо има ли ту сло бо ду да јеф ти не ро ма не ку пу је мо 
у књи жа ра ма, у би бли о те ка ма се ни је чи та ло шти во ко је је 
за ро то-па пир, у шко ле је за ла зи ла про свет на ин спек ци ја, 
раз ре ди су има ли са мо дво је-тро је од ли ка ша, а лек ту ра је 
би ла це њен по сао све до фил мо ва о Жи ки ној ди на сти ји. За-
то баш хо ћу да бу дем је зич ки на ци ста и не ћу да ука зу јем на 
до бро све док нам ко лек то ри опет не по ста ну лек то ри, док 
се не уки не оно да све мо же, и док са оп ште ња оног је зич ког 
од бо ра не поч ну сви да при ме њу ју. Са мо не знам да ли жа ба 
мо же то ли ко ду го да из др жи. 

2  Лек тор ска об ја шње ња го во ри аутор и уред ник еми си је. 
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Ми у ства ри ни не зна мо шта хо ће мо. Ево, на при мер, у је-
зи ку. При ја те љи ми ка жу: „Ис пра вљај нас чим чу јеш да по-
гре ши мо. Ми ни не мо же мо да зна мо шта је пра вил но кад се 
стал но не што ме ња, а ни не ку пу је мо је зич ке при руч ни ке 
јер ем су ску пи, ем ни шта не раз у ме мо. И да знаш, сло бод но 
нам увек скре ни па жњу на гре шке, ми на те бе ни не ће мо да 
се љу ти мо.” 

Ђа во ла ни не ће да се љу те! Пр во сам им по ве ро ва ла,3 па 
сам ни не слу те ћи не во ље, чим не што по гре шно ка жу, пре-
ки да ла раз го вор и ис пра вља ла их. И ни су се љу ти ли. Али са-
мо пр вих не ко ли ко пу та. А по сле, шта су ми све ре кли: да ни-
сам то ле рант на, да ни не мам до вољ но зна ња, да ни не раз у-
ме ју за што их пред дру ги ма бру кам, да ни не ће ви ше да до-
ђу код ме не ако ћу ја стал но да их пре ки дам... и кад су ми ре-
кли да их ис пра вљам, ни су ни ми сли ли да то тре ба да ра дим 
баш сва ки пут кад по гре ше, не го она ко, по не кад, да се ни не 
при ме ти.

Ово га пу та реч цу ни ни ко ни је пра вил но упо тре био, јер она у 
ре че ни ци не мо же да сто ји ис пред од рич не реч це не, од но сно 
ис пред не ги ра ног гла го ла. Је сте да нам се чи ни ка ко би смо 
упо тре бом реч це ни још ви ше на гла си ли не ги ра ну тврд њу, и 
укло пи ли се у пра ви ло о дво стру кој не га ци ји, али то ни је тач
но. Ту дво стру ке не га ци је не ма, а на гла ша ва ње се по сти же 
та ко што ће мо уме сто ни упо тре би ти и, на при мер: ми у ства
ри и не зна мо, они и не раз у ме ју, та ко да се и не при ме ти. 

3  Тек сто ве пи са не у жен ском ро ду у еми си ји го во ри глу ми ца Ја дран ка 
Се лец.

И не ћу, и ни сам, и не мој, 
и немам 
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Реч ца ни не мо же да сто ји ни ис пред ни сам, не ћу, не мој и не
мам, па на том ме сту та ко ђе тре ба да бу де и, као и та мо где је 
у ре че ни ци упо тре бљен прост гла гол ски об лик. Ме ђу тим, све 
ово не зна чи да је реч ца ни са свим про те ра на из ис ка за у ко
ји ма се на гла ша ва не ги ра ње. Она са мо има сво је ме сто, ко је 
ис прав но упо тре бље но у ре че ни ци, гла си ова ко: ни је мо гао 
ни да прет по ста ви ко ли ко не зна, о ње го вом не зна њу не сме 
ни да се при ча, мо жда он ни је ни све стан то га. 

Ми смо на ци ја у ко јој ца ру је не га ци ја! Сву да се чу је – не-
ћу, не знам, не мо гу, не мој, и на ро чи то – не мам. Али на ма је 
и то ма ло. Као да је не ма ње ве ће ако се ка же – ни не мам. Ве-
ћа нам је ваљ да и озбиљ ни ја за бра на ако се до да – ни не мој, 
а и од ри ца ње као да је ве ће ако се на гла си – е, па ни не ћу, ни 
не мо гу, ни не знам. Та мо где нас је зик сам те ра да се дво-
стру ко од ри че мо – ми не ће мо, па нам те шко па да све што је 
ни кад не пре жа ље но, ни кад не про чи та но и на ро чи то ни кад 
не на у че но. А та мо где се не мо ра, е ми баш хо ће мо. Па кад је 
та ко, не ћу ви ше да ис пра вљам при ја те ље кад пра ве је зич ке 
гре шке. Уоста лом, и не мо ра ју да уче ако не ће, а ја и не ми-
слим ви ше да тре ба да се нер ви рам због ту ђег не зна ња. Кад 
ни са сво јим не знам шта ћу.
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„Ако не што не знаш, бо ље при зна ти да то не знаш, не го се 
пра ви ти да знаш, а у ства ри не знаш”, и то је са свим у ре ду, 
осим ако вам то не ко, као ме ни, не на пи ше. А ја не знам да 
ли тре ба сва ки пут из но ва да се нер ви рам због сва ког на шег 
спо је ног не. Не мо гу да раз у мем и не смем ни да ми слим о 
то ме ка ко не ко мо же да за вр ши би ло ко ју шко лу и да не са-
вла да из гле да нај те же пра ви ло у срп ском је зи ку о пи са њу 
не га ци је! Па кад нам то очи глед но то ли ко те шко иде, мо лим 
ауто ре оних је зич ких пла ка та да се ма ну оста лих при ме ра и 
да це лу јед ну го ди ну по све те са мо овом је зич ком про бле му. 
Нек им се с реч ни ци ма и гра ма ти ка ма, као и до са да, сли ка-
ју раз не по зна те лич но сти, али текст нек се ме ња на го ди-
шњем ни воу. За по че так, не ка то бу де са мо шест ре чи на шег 
не зна ња – не знам, не мо гу и не смем.

Не знам, не мо гу и не смем пи ше се одво је но, јер се реч ца не 
увек пи ше одво је но од гла го ла у лич ном гла гол ском об ли ку. 
Из у зе ци су не ћу, не мам и не мој, и то у свим об ли ци ма јед ни
не и мно жи не му шког, жен ског и сред њег ро да. Не се увек пи
ше одво је но и од при ло га ко ји се за вр ша ва ју на ћи: не ви де
ћи, не зна ју ћи, не слу ша ју ћи; као и у по ре ђе њи ма: не по ло
мље но не го на пу кло; пот пу но мо кра, а не на ква ше на. А ако је 
реч о спо ју реч це не с трп ним при де вом, он да се пи ше спо је
но: не на ква шен, не за слу жен, не пе чен. 

Ко ме је ова гра ма тич ка тер ми но ло ги ја пре пре ка да за пам ти 
пра ви ло, до вољ но је да чи та књи ге до брих пи са ца, штам па не 
пу бли ка ци је у чи јем је им пре су му на ве де но име лек то ра, а на 
ин тер не ту оне стра ни це за ко је се прет по ста вља да има ју пи
сме ног ад ми ни стра то ра. Пра вил но на пи са ни об ли ци ко ји су 

Не смем да не знам
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стал но пред очи ма ла ко се пам те и нео сет но по ста ју део на
шег лич ног реч ни ка. 

Сла жем се с тим да је чи та ње лек за не пи сме ност, али по-
што смо ми има ли бур ну је зич ку про шлост и ре ла тив но ка-
сно смо се опи сме ни ли, а у бур ној је зич кој сва ко дне ви ци чи-
та мо са мо кад мо ра мо, не мо же мо да се осло ни мо на љу бав 
пре ма књи зи, не го са мо на очи њи вид. За то и ка жем да у „не 
знам, не мо гу и не смем” тре ба да гле да мо це ле го ди не на 
пла ка ти ма у град ском пре во зу, у учи о ни ца ма, бол ни ца ма, 
на бил бор ди ма и на ро чи то на ста ди о ни ма где се оку пља нај-
ви ше мла де жи; и на пи ја ца ма и у са мо по слу га ма, где иду 
ма хом они ста ри ји. А кад са вла да мо од реч не об ли ке ова три 
гла го ла, од сле де ће го ди не пла ка ти се мо гу обо га ти ти но-
вим, оп шир ни јим при ме ри ма, у скла ду са ме стом где се ка-
че. Та ко би, на при мер, у бол ни ца ма мо гло да пи ше: „За гре-
шке не од го ва ра мо”, у ауто бу си ма и бан ка ма: „Не ма те до вољ-
но кре ди та”, на пи ја ца ма би пи са ло: „Тач на ва га не по сто ји”, 
на ста ди о ни ма: „На ци о на ли зам нео ба ве зан”, а у шко ла ма: 
„Ко не учи има ће, ко не кра де зна ће.”
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Гле дам не што ове је зич ке бил бор де по гра ду и пи там се 
за што да не гу је мо са мо срп ски је зик, кад нам је то ли ко то га 
за пу ште но. Да је до ме не, кам па њу бих про ши ри ла и на све 
дру го што не зна мо, на све што те шко учи мо или не уме мо 
да ура ди мо. Не зна те ма те ма ти ку, те шка вам је, не раз у ме те 
је? Не се ки рај те се, ту су бил бор ди са ма те ма тич ким фор му-
ла ма, те о ре ма ма и ло га рит ми ма. Кам па ња – не гуј мо ма те-
ма ти ку! Ни сте па зи ли на ча со ви ма фи зи ке? Не ма про бле ма, 
не гуј мо фи зи ку на зид ним но ви на ма крај пу та ши ма! Већ ви-
дим ли ца са естра де у уло зи Ар хи ме да, Њут на и Те сле, док у 
обла чи ћи ма из над њи хо вих гла ва све тле основ ни за ко ни 
фи зи ке. Не зна те исто ри ју? Че му па ни ка, не го ва ће мо исто-
ри ју по ауто бу си ма. Док се бо ри те за ва здух и сто ји те на јед-
ној но зи пу ту ју ћи од по сла до ку ће, учи те исто ри ју са ин тер-
ак тив них пла ка та. На клик до исто риј ских исти на, ко је при-
ла го ђа ва мо род но, пол но, исто пол но, на ци о нал но, гло бал но 
и ло кал но. Ефек ти су не по зна ти, а мо гућ но сти не ис црп не, 
не ма до сад ног чи та ња књи га и бу ба ња. Са мо улич на не га без 
обра зов них сте га.

Основ на је зич ка зна ња сти чу се у по ро ди ци, у нај бли жем окру
же њу и то ком шко ло ва ња, а по том се чи та њем раз не ли те ра
ту ре и слу ша њем до брих го вор ни ка ши ре и обо га ћу ју. Пи та
ња о пра вил ном и не пра вил ном у је зи ку дру га чи ја су не го у 
дру гим обла сти ма, јер пи са ње и из ра жа ва ње ко је ни је у скла ду 
са стан дард ном књи жев но је зич ком нор мом ну жно не угро жа
ва спо ра зу ме ва ње. Не мо ра би ти ни огле да ло не чи јег обра зо
ва ња, ни дру штве ног ста ту са. Ако је од ли ка ши ре за јед ни це, 
оно је пре све га знак да основ но обра зо ва ње не ис пу ња ва 

Пси ла ју, ка ра ва ни про ла зе
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свој за да так или да га је у ду жем пе ри о ду би ло не мо гу ће ис
пу ни ти. Ка ко је мо гу ће да две сто ти нак стра ни ца гра ма тич ких 
и пра во пи сних пра ви ла де це ни ја ма не мо же мо да на у чи мо? 
Ако је нор ма је зич ки за кон, мо же ли као и сва ки дру ги про пис 
да има до пу не и оса вре ме ња ва ња? За што сва ка учи о ни ца не
ма „Реч ник срп ског је зи ка”? Је зич ка пра ви ла се ка че по ули
ца ма и ауто бу си ма, а где ће мо их ка чи ти по се ли ма? И до кле 
ће мо се сме ја ти ди ја лек ти ма? Пи та ња је мно го, а од го во ра 
ни от ку да, или на род ски ре че но – пси ла ју, ка ра ва ни про ла зе.

Ка ра ва ни, па то мо же да бу де ре ше ње! Знам да тре ба да 
кре не не ки је зич ки ка ра ван, али ја имам иде ју ка ко кам па-
ња мо же да се ин тер на ци о на ли зу је, и као и они бил бор ди, 
да се не за вр ши са мо с је зи ком. То би би ло дис кри ми на тор-
ски. Као, све дру го зна мо, са мо смо не пи сме ни. Ни је не го. По 
тој осно ви мо гли би смо кам па њу да из ве зе мо и да на пра ви-
мо раз ме ну. Стран ци да уче на ше, а ми да ши ри мо на у ку по 
све ту. И не мо ра мо да се др жи мо струч ња ка ко пи јан пло та. 
На при мер, не ки наш фи лан троп или љу би тељ фран цу ског 
је зи ка мо гао би да по кри је фран ко фон ске зе мље, а уз врат но 
ме сто већ је по пу ње но. У Ен гле ску би мо гао да иде не ко од 
по сла ни ка, а Ен гле зи не мо ра ју мно го да бир ка ју ко га да 
нам ша љу, до ста је да зна за Ха са на ги ни цу, ај вар и кај мак. А 
за оста ле ће мо ви де ти. Оних две сто ти нак пра во пи сних стра-
на иона ко не ће на у чи ти.
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Кул тур ни днев ник4 је пун по го дак! Сва ке ве че ри нас под-
се ћа на то шта је кул ту ра и да је код нас још има, до ду ше у 
тер ми ну у ко јем се не кад да вао про грам за ста ри је од 18 го-
ди на, што не мо гу дру га чи је да схва тим не го као ме та фо ру 
за ње но то тал но ого ља ва ње због бес па ри це. Али то сад, као и 
увек код нас, ни је те ма. На ша те ма је на зив днев ни ка, чи је су 
зна че ње тзв. је зич ки на ци сти та ко ђе ого ли ли, твр де ћи да 
еми си ја тре ба да се зо ве Днев ник из кул ту ре или Днев ник 
кул ту ре. За мер ку обра зла жу ти ме да је днев ник сва ка ко 
кул ту ран, а не не кул ту ран. Је ди но не раз у мем ка ко до са да 
ни ко ме ни је сме та ло што одав но по сто је, нпр: Кул тур ни 
цен тар Бе о гра да, Сту дент ски кул тур ни цен тар, Деч ји кул-
тур ни цен тар, Кул тур ни до да так у По ли ти ци, кул тур не ма-
ни фе ста ци је, кул тур но-умет нич ка дру штва, кул тур на до-
бра, кул тур ни ту ри зам, кул тур на са рад ња, кул тур ни пре по-
род, кул тур ни иден ти тет, кул тур на по ли ти ка, кул тур ни раз-
вој и кул тур но на сле ђе? Или сви они мо гу да бу ду и не кул-
тур ни?

Днев ник кул шу ре био би на зив по го дан за еми си ју о се ћа њи
ма или за пи си ма о кул ту ри, а Днев ник из кул шу ре би мо гао 
да до ђе у об зир, по ана ло ги ји са већ усво је ним – ве сти из 
спор та или те ме из ту ри зма, али уред ни ци су се од лу чи ли за 
кра ћи на зив, Кул тур ни днев ник, и ни су по гре ши ли. При дев 
кул тур ни од ре ђу је оно што се од но си на кул ту ру и што је у 
ве зи са кул ту ром, то су нпр: кул тур ни раз ви так, кул тур на 
уста но ва, кул тур но на сле ђе, па и Кул тур ни днев ник. Кул тур

4  Еми си ја Ра диоте ле ви зи је Ср би је.

Кул тур ни днев ник кул ту ре
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но је и оно што се од ли ку је кул ту ром, што је про све ће но, вас
пи та но, ци ви ли зо ва но; а кул тур но мо же би ти и не што што је 
од га је но, од не го ва но, уре ђе но или опле ме ње но чо ве чи јим 
ра дом, тј. кул ти ви са но, нпр: кул тур но би ље. Ре чи не ма ју са мо 
јед но зна че ње, та ко да при дев кул шур ни, ко јим се бли же од
ре ђу је са др жај днев ни ка, не тре ба по ве зи ва ти са опо зи ци јом 
кул ту ран–не кул ту ран.

„И та ко, из ла зи да је кул ту ра вр ло чуд но ва та реч баш у 
кул тур ном све ту” – пи ше књи жев ни ца Иси до ра Се ку лић у 
огле ду О кул ту ри. „Не ка да, кул ту ра је по ље па му ка или пи-
рин ча; не ка да то је, у ста кле ној ку ти ји не го ва на тру леж и 
пле сан; не ка да, то је ве ли ки дра мат ски про цес ко ји по сте пе-
но об ра ђу је, пре ра ђу је, опле ме њу је, про це ђу је са мо га чо ве-
ка или чи тав на род са те ли ма и ду ша ма. По не кад реч кул ту
ра су ге ри ра нам не што од сна и ма ште, не што ску по, ви со ко, 
бли ста во чи сто, као да лек облак под сун цем. По не кад, то је 
до сад на, до бе сми сла по но ви на ма се ја на реч. По не кад алу-
зи ја на не чи ју кул ту ру или не кул ту ру, то је нож у ср цу. Кул-
ту ра – тај на пор, та же ља, та прет ња, та вар ка, та ра дост, тај 
жр вањ, тај пра ство ри тељ чо ве ка и при ро де, то бо жан ство – 
кул ту ра иде у ред оних ствар но сти ко је се зо ву име ни ма нео-
б у хва та: ва си о на, свет, чо ве чан ство, жи вот. Шко ла – по че так 
кул ту ре, пу то ва ње – кул тур на па но ра ма, чи та ње – страст и 
сласт кул ту ре, кул ту ра са ма. Раз ви јен је зик, то је би ће и крв 
на ро да, то је мак си ма ла оно га што јед на кул ту ра оста вља и 
да је.”5 

5  И. Се ку лић, За пис, Фраг мен ти из огле да о кул ту ри, 1952. на лин ку: 
http://ar hi va.uni lib.rs/en gle ski/do ku ment/252/za pisfra g men tiizogle
daokul tu ri
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Пи ши те ћи ри ли цом, ћи ри ли ца ће не ста ти, мла ди не зна-
ју ћи ри ли цу, на ба ви те ћи ри лич ни софт вер, ћи ри ли ца за 
СМС, без ПДВ-а за но ви не на ћи ри ли ци, код но та ра са мо ћи-
ри ли ца, ћи ри лич на ко ка-ко ла у Но вом Са ду,6 ћи ри ли ца на-
па да са свих стра на! Јед но пи то мо, сти дљи во, го ди на ма при-
та је но пи смо до че ка ло је сво јих 15 ми ну та сла ве! Али да би 
не ко пи сао ћи ри ли цом, пр во мо ра да зна ка ко из гле да ју ћи-
ри лич на сло ва. Та са зна ња нај бо ље се усва ја ју у ра ном уз ра-
сту, па су за то пре сто нич ке град ске слу жбе на јед ном игра-
ли шту де ци омо гу ћи ле да ви де и на шу но ву естрад ну зве зду, 
ћи ри ли цу. Али естра да у да на шње вре ме рет ко ко ме до но си 
до бра, па су сло ва Ц и Љ на игра ли шту на пи са на на о па ко. А 
мо жда то уоп ште ни су Ву ко ва, не го Мр ка ље ва сло ва, или 
оног пи сца Јо ва на Ха џи ћа због ко га сви ми сле да је не кад 
сва ки Јо ван био Ован, или Му шиц ког ко ји је исто не што црт-
као с Ву ком... 

Вла ди ка Лу ки јан Му шиц ки је из ра дио на црт за ћи ри лич но 
сло во ђ, а сва ки Јо ван ни је пре Ву ка био Ован, не го се ко ри
сти ло сло во на лик ла ти нич ном и, ко је се чи та ло као ј. Са ва 
Мр каљ је пр ви ре фор ми сао ста ру срп ску азбу ку од 42 сло ва и 
свео је на 29, по прин ци пу да сва ком гла су од го ва ра јед но 
сло во, и сво ју књи жи цу „Са ло де бе ло га је ра ли бо азбу ко про
трес” у ко јој је об ја снио за што срп ском је зи ку ни је по треб но 
ни де бе ло јер, ни оста ла из ба че на сло ва, за вр шио ре чи ма: „Од 
да нас сав наш пра во пис до ла зи под ово на че ло: Пи ти као 
тшо го во рит.” Би ло је то 1810, три и по го ди не пре не го што је 

6  https://www.021.rs/story/No viSad/Ve sti/107206/FO TONo vo sa dja ni
do bi lici ri lic nuko kako lu.html

Да ли го во ри те на ћи ри ли ци


