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Реч аутора

Де вет го ди на на та ла си ма Пр вог про гра ма Ра дио Бе о гра-
да, сва ког рад ног да на, го во ри се о срп ском је зи ку. 

Око 10.000 пу та пет ми ну та про гра ма по све ти ли смо је-
зич ким пи та њи ма, не до у ми ца ма, за блу да ма, по гре шка ма, 
лу та њи ма, про ма ша ји ма. Го во ри ли смо и о ле пом у је зи ку, о 
ње го вим ва ри је те ти ма, ди ја лек ти ма, раз ли чи тим функ ци о-
нал ним сти ло ви ма и њи хо вим за ко ни то сти ма. О ње го вој 
исто ри ји, тра ди ци ји и по тре би да тра је и да се не гу је. О је-
зич кој нор ми као ну жно сти да бу де по што ва на, о ње ном кр-
ше њу, ла ба во сти ма, но ви на ма, не до след но сти ма. Под се ћа-
ли смо на ва жност чи та ња, чу ва ња ћи ри ли це, ду ха је зи ка и 
по зна ва ња исто ри је пи сма. Пра ти ли смо је зик у свим ње го-
вим ис по ља ва њи ма – у ме ди ји ма, на у ци, сва ко дне ви ци; у 
јав ном и при ват ном; код мла дих и свих дру гих, у шко ли и 
ку ћи, на ин тер не ту… тра жи ли га у је зич кој и кул тур ној по ли-
ти ци, за ла га ли се да бу де бо љи, очу ва ни ји и у не у мит ним 
про ме на ма што по сто ја ни ји. 

Око 10.000 пу та слу ша о це смо упу ти ли на Реч ник срп ско га 
је зи ка, Пра во пис и раз ли чи те гра ма ти ке и дру ге при руч ни-
ке, и да ли им смер ни це ка ко да се сна ђу ако им ре чи за лу та-
ју у не зна њу и не ком пе тен ци ји оних ко ји се о је зи ку и пи сму 
огла ша ва ју. За ла га ли смо се за зна ње о је зи ку и за ле по ту го-
во ра. 

Од го вор ност ве ли ка, али и мо гућ ност да се бр зо, драм ски 
упе ча тљи во, са др жај но и што ши рем кру гу слу ша ла ца ра зу-
мљи во, об ја сни не ка по ја ва у је зи ку. Да се при ме ти, ука же и 
по са ве ту је. Али и да се за ба ви, јер сва ка гре шка у је зи ку има 



сво ју при чу. Ко на ђе гре шку, ва ља ће му и об ја шње ње, а ко не 
на ђе, не ка слу ша при чу, на ћи ће се гре шка са ма.

А ка ко је још од вре ме на ста рих Ла ти на зна но да ре чи ле-
те а да за пи са но оста је, ода бра не тек сто ве из еми си је Срп ски 
на срп ском, на пи са не у пе ри о ду од 2015. до 2021. го ди не, пре-
да је мо тре ћој књи зи и но вим тех но ло ги ја ма QR ко да за пре-
слу ша ва ње.

Мирјана Блажић,
аутор и уредник емисије Српски на српском



У Причама гретимо, објатњавамо, па причу 
неизгретену довртавамо...

ПРИЧЕ
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Што је не кад би ло ле по би ти пи смен и на чи тан! Чка ља1 и 
Ми ја2 су се ша ли ли ка ко се књи ге ку пу ју на ме тар, сла жу у 
ре га ле и ни кад се не чи та ју. О, ка ко смо се сме ја ли! Нај ве ће 
ти ра же има ли су љу бав ни ви кенд-ро ма ни са ки о ска, ко је 
смо кри ли по спа ва ћим со ба ма и куј на ма и сме ја ли смо се, о 
ка ко смо се сме ја ли они ма ко ји их ку пу ју! По не кад би смо 
по сла ли по не ко пи смо без гла ве и ре па, без та ча ка и са мно-
го за ре за, као да смо Цр њан ски. О, ка ко смо му би ли за хвал-
ни на то ли ким за ре зи ма! На по слу смо пи са ли ре фе ра те, из-
ве шта је, освр те и при ка зе за ко је ни ко ни је при ме тио да су 
пре пи са ни. О, ка ко нам је би ло сме шно што смо их пре ва ри-
ли! Има ли смо и би о ско пе па смо мо гли да гле да мо ка ко Лу
де го ди не по ста ју Жи ки на ди на сти ја и, о ка ко је то би ло сме-
шно, кад мај стор Жи ка ка же: „Где си ко лек то ре!” 

Лек то ри ма ни шта ни је би ло сме шно, али де цу су учи ли 
Ми ћа и Аћим,3 од ра сле Ки ка Би бић,4 спи ке ри су го во ри ли 
као сав обра зо ван свет, про фе со ри су има ли ди пло ме, а је зик 
се чу вао сам. 

Пи смен чо век је онај ко уме да чи та и пи ше, вла да гра ма ти ком 
и пра во пи сом, раз у ме оно што је про чи тао, уме сми сле но да 

1  Ми о драг Пе тро вић Чка ља (1924–2003), глу мац
2  Ми ја Алек сић (1923–1995), глу мац
3  По пу лар ни ли ко ви (глу мац Ми ћа Та тић и лут ка Аћим) из деч је ТВ се

ри је Ра диоте ле ви зи је Бе о град „На сло во, на сло во”; ре ди тељ ка Ве ра 
Бе ло гр лић, сце на ри ста Ду шко Ра до вић, 1971.

4  Ки ку Би бић игра ла је глу ми ца Ми ра Сту пи ца у по пу лар ној обра зов ној 
се ри ји Ра диоте ле ви зи је Бе о град „ТВ Бу квар”; ре ди тељ Вук Ба бић, сце
на ри ста Алек сан дар По по вић, 1968. Еми си ја је би ла део оп ште ак ци је опи
сме ња ва ња од ра слих; увр ште на је у Об ра зов ну ан то ло ги ју УНЕ СКОа.

Ка ко је сме шно би ти пи смен
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пре при ча оно што је ви део, на у чио и до жи вео; и сво је ми сли о 
све му што га окру жу је зна да пре не се дру ги ма, би ло пи сме но 
или усме но, од го ва ра ју ћим сти лом и у скла ду са књи жев но
је зичком нор мом и ин фор ма тич ком пи сме но шћу, ко ја ни је 
оба ве зна али је по жељ на. Оних ко ји не уме ју да чи та ју и пи шу 
је пре ма ста ти сти ка ма ма ло, а свих дру гих из гле да то ли ко да 
се и др жа ва за бри ну ла, па нас пла ка ти ма, еми си ја ма и сва ко
днев ним тек сто ви ма о је зи ку упо зо ра ва да смо се је зич ки 
стра шно за пу сти ли. Као да три де се так го ди на ни смо оти шли 
код фри зе ра, па нас сад ша љу на он ду ла ци ју. Што да се он ду
ли ра мо кад са мо тре ба да уки не мо ин тер нет, мо бил не те ле
фо не, „Пра во пис” и јед не но ви не, а све дру го нек оста не по 
ста ром, па да опет бу де мо пи сме ни и на чи та ни као код Ми је и 
Чка ље.5

До ма ћи за да ци су нас пр ви из да ли. На ши ро ди те љи су би-
ли па мет ни ји и сво је не зна ње су чу ва ли, а ми смо на ва ли ли 
да по ма же мо де ци и ту смо ви де ли да пој ма не ма мо шта су 
име ни це, раз не де кли на ци је и кон ју га ци је. Али ми не од у-
ста је мо, јер зна мо да смо не кад би ли пи сме ни. Пи ше мо и на 
фо ру ми ма и дру штве ним мре жа ма, на тим из да ји ца ма ко је 
нас ма ме да о све му не што ми сли мо, па по сле ис пад не да то 
не уме мо да на пи ше мо. А ми зна мо да смо би ли пи сме ни и 
пи ше мо она ко ка ко нас Ки ка Би бић ни кад ни је на у чи ла. Из-
да ли су нас и мо бил ни те ле фо ни са СМС-ови ма, ра зни ме-
син џе ри, вај бе ри, во ца по ви и оста ли про сто ри за пи са ње ко-
ји нам са ми по ту ра ју ен гле ске ре чи, а на ше из вр ћу, скра ћу ју, 
по гре шно спа ја ју и ра ста вља ју. За то мо лим да се све те но во-
та ри је уки ну, а оне но ви не мо гу да оста ну, јер нас стал но 
под се ћа ју на то да су при ло зи не про мен љи ве ре чи, осим кад 
ни су. И „Пра во пис” мо же да оста не. Је сте да га не чи та мо, али 
за то увек мо же мо да ка же мо – то је по но вом, а ми смо они 
ста ри, увек пи сме ни. 

5  Лек тор ска об ја шње ња у еми си ји го во ри Мир ја на Бла жић.
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Што ме нер ви ра ју они што се пра ве па мет ни па ка жу: „Ни-
је те шко отво ри ти Пра во пис и по гле да ти ка ко се не што пи-
ше!” Ка ко ни је те шко? Је сте те шко. Пр во – не мам Пра во пис. 
Три ге не ра ци је ђа ка су се шко ло ва ле у мо јој ку ћи и ни јед ној 
Пра во пис ни је био на спи ску књи га ко је тре ба ку пи ти на по-
чет ку го ди не. До бро, мо жда су ми сли ли да нам је то ску по, 
али мо гли су да ка жу ка ко по сто ји школ ско из да ње Пра во-
пи са ко је је јеф ти ни је. Или су мо гли то ком шко ло ва ња бар 
да нам га по ка жу, да зна мо по сле да га пре по зна мо у књи жа-
ри. Да нам ка жу ко ји је пра ви, по че му се из да ња раз ли ку ју, 
ко ја не тре ба ку по ва ти... и шта уоп ште мо же мо да оче ку је мо 
од Пра во пи са. Уоста лом, уме сто што су нам сво је вре ме но 
бес плат но де ли ли те ле фон ске име ни ке, мо гли су ма кар на 
ро то-па пи ру да од штам па ју Пра во пис и да по де ле на ро ду. 
Он да се не би смо чу ди ли што нам је пи сме ност та ква као да 
смо по след њих два де се так го ди на са мо те име ни ке чи та ли. 

У по след њих два де се так го ди на на пи са но је ви ше Пра во пи са 
и пра во пи сних при руч ни ка не го у це ло куп ној пра во пи сној 
исто ри ји у про те кла два ве ка.6 Не ки од њих има ли су и скра ће
на, школ ска из да ња, ко ја су се у на ста ви ко ри сти ла спо ра дич
но, углав ном пре ма про це ни на став ни ка. Мно ги Пра во пи си и 
при руч ни ци би ли су аутор ски, без оба ве зе ауто ра и из да ва ча 
да на из да њу на гла се да ли су ускла ђе ни са зва нич ним, нор
ма тив ним „Пра во пи сом” Ма ти це срп ске, ко ји ту функ ци ју има 
од 1960. (и 1993) го ди не, јер су га про свет не вла сти одо бри ле 
за упо тре бу у на став не свр хе. Та да је то би ла обим на књи га 

6  Па ра фра зи ра но и вре мен ски ускла ђе но са В. Бр бо рић, Пра во пис и 
тко ла, Бе о град 2011, стр. 129.

Нај те жих 250 стра на
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пла вих ко ри ца, до ду ше две ју Ма ти ца, а да нас је не што све де
ни јег бро ја стра на и са бор до ко ри ца ма. Школ ско из да ње не
ма,7 али ње го ву уло гу пре у зео је аутор ски „Пра во пис” Ми ло
ра да Де ши ћа ко ји је ускла ђен са Ма ти чи ним. У „Пра во пи су” 
се да ју основ не смер ни це о пи сму, екав ском и је кав ском из го
во ру, гла сов ним про ме на ма, пи са њу ве ли ког сло ва, спо је ном 
и одво је ном пи са њу ре чи, ин тер пунк ци ји, скра ће ни ца ма, по
де ли ре чи на кра ју ре да и уоб ли че ном и при ла го ђе ном пи са
њу ре чи из кла сич них је зи ка, име на из стра них жи вих је зи ка 
и дру ге ин тер на ци о нал не лек си ке, по сле че га сле ди пра во пи
сни реч ник.

На ши Пра во пи си, или ка ко су у јед ним днев ним но ви на-
ма опи са ли на шу је зич ку ствар ност – „пи ши ка ко хо ћеш и 
чи тај ка ко знаш”. Не го, не што го ди на ма не мо гу да схва тим. 
„Пра во пис”8 има тач но 250 стра на, ми слим на онај опи сни 
део, без реч ни ка, што ни је бог зна ка ко обим но. Раз у мем оне 
ко ји не во ле књи ге, не чи та ју и баш их бри га ка ко се не што 
пи ше, али ни су ми ја сни ови дру ги. То ли ко има мо уче ног 
све та, ака де ми ка, док то ра на у ка да им се ви ше не зна број, 
но ви на ра ко ли ко хо ће те, пи са ца... A тек пи са ца што има мо, 
као ни кад пре! И од свих њих је ди но су лек то ри спо соб ни да 
на у че тих 250 стра на је зич ких му дро сти. Ма ни је мо гу ће! Па 
ако су не ки и чи та ли са мо те ле фон ске име ни ке, има и оних 
ко ји су са зре ва ли на те жој ли те ра ту ри, а ис па де да је нај те жа 
ова пра во пи сна. Или су ти лек то ри мно го па мет ни или с 
„Пра во пи сом” не што ни је у ре ду, а пре ће би ти да је ово дру-
го у пи та њу.

7  Еми си ја је сни мље на апри ла 2017. го ди не.
8  Пра во пис срп ско га је зи ка, из ме ње но и до пу ње но екав ско из да ње, Ма

ти ца срп ска, Но ви Сад, 2010.
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Ћи ри ли цу, на ше тра ди ци о нал но и уста вом оза ко ње но је-
ди но слу жбе но пи смо, до сад смо за не ма ри ва ли и ви ше пи-
са ли ла ти ни цом. Али то ме је до шао крај! Град ске вла сти, 
удру же ња и по је дин ци ре ши ли су да ћи ри ли цу са чу ва ју од 
за бо ра ва. За по че так, од лу чи ли су да то не ра де у књи га ма, 
јер књи ге се не чи та ју. Не ће је чу ва ти ни у но ви на ма, јер је то 
ску по и дис кри ми на тор ски, не го ће по че ти од пре сто нич-
ких ста ни ца град ског пре во за, пре и ме но ва них у ста ја ли шта, 
и од та бли са име ни ма ули ца. За то су гре шке пра вље не на-
мер но, не би ли се гра ђа ни тр гли из ла ти нич не ле тар ги је и 
при ја ви ли их над ле жним слу жба ма ко је ће не пи сме не та-
бле за ме њи ва ти сва ки пут уочи из бо ра. Па ако на два де се так 
ста ја ли шта и улич них та бли до сад ни смо при ме ти ли гре-
шке, то са мо зна чи да смо не пи сме ни ми, а не они. Ћи ри лич-
на сло ва ћ, ђ, ч и џ из ме ша на су као у ТВ Сла га ли ци, ј су на-
мер но из ба ци ли јер су чу ли да је то ла ти нич но сло во, а оста-
ле гре шке на ста ле су у ком пју тер ском пре сло вља ва њу. Јер 
ти чу ва ри ћи ри ли це, у ства ри, пи шу ла ти ни цом, а ћи ри ли цу 
са мо нај ви ше во ле. 

Ћи ри ли ца ко јом да нас пи ше мо на ста ла је из ру ске гра ђан ске 
азбу ке, ко јом се пи са ло на сла ве но срп ском све до Ву ко ве ре
фор ме је зи ка и пи сма, ко ја се за сни ва на фо нет ском пра ви лу 
да сва ком сло ву од го ва ра је дан глас. По ла зе ћи од ре фор ми
са не азбу ке Са ве Мр ка ља из 1810, пред ста вље не у књи зи „Са
ло де бе ло га је ра ли бо азбу ко про трес”, Вук Ка ра џић је из ру
ске гра ђан ске азбу ке из о ста вио сло ва за ко ја у срп ском је зи
ку ни је би ло гла со ва, и унео шест но вих. Мр ка ље ве ди гра ме 
са шан ким јер за љ и њ свео је на је дан знак; за сло во ђ на црт 

Ћи ри ли ца на пу ту 
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је дао вла ди ка и пе сник Лу ки јан Му шиц ки; џ је пре у зео из 
ста рих српских и ру мун ских ру ко пи са, ћ из ста ре ћи ри ли це, а 
ј из ла ти ни це. Но вим пи смом Вук Ка ра џић је об ја вио „Срп ски 
рјеч ник” 1818. и про ши ре но из да ње гра ма ти ке, а тек 1868, че
ти ри го ди не на кон ње го ве смр ти, ре фор ми са на ћи ри ли ца по
ста ла је зва нич но пи смо у Кне же ви ни Ср би ји. По сле ства ра ња 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1918. по че ло је по ти ски
ва ње ћи ри ли це у ко рист ла ти ни це, ко је се на ста вља и да нас. 

Нај леп ше вас мо лим, не мој те ви ше ова ко да чу ва те ћи ри-
ли цу. Пу сти те је да се сна ла зи са ма. Не ка без вас би је сво је 
бит ке за са мо о др жа ње. Са ма по се би је и исто ри ја и ле по та и 
по тре ба. Мо жда ни је сви ма, али уме ће она са ма да за др жи 
сво је ме сто и без бра ни те ља ко ји не зна ју ни сва ње на сло ва, 
ни сва ње на ли ца, ни оно што ве ко ви ма но си. Сви ви ко ји не 
уме те да на пи ше те име на ули ца ћи ри ли цом, сви ко ји ра ди-
те у за во ди ма, се кре та ри ја ти ма, оде ље њи ма и шта ти ја знам 
ко јим од бо ри ма за штам па ње бил бор да, ре кла ма, по зи ва, 
са зи ва, де кла ра ци ја и про кла ма ци ја за за шти ту ли ка и де ла 
ћи ри лич них сло ва, про сто вам би ло све што до са да ни сте 
на у чи ли, па и тих 30 сло ва! Ћи ри ли ци ни је по треб на ре кла-
ма. Њој са мо тре ба не ко ко је раз у ме и ко уме да пи ше, ћи ри-
ли цом.
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Они ни су ни по зна те ни слав не лич но сти. Они су ви-ај-пи, 
тренд се те ри или се ле бри ти. Бољ ка ко ју свет не гу је и на ко ју 
се жа ли. Због ни че га слав ни, за ни шта од го вор ни, од ни ко га 
хва ље ни, од мно гих по др жа ва ни. По ни че му по себ ни, осим 
по скан да ли ма, афе ра ма, уче шћу у ри ја ли ти про гра ми ма, 
раз го ли ће ним сли ка ма, глу пи ра њу на Ју тју бу, же нид ба ма, 
удад ба ма, сел фи ји ма, тви то ви ма и лај ко ви ма. До ни ко га им 
ни је ста ло осим до по пу лар но сти и по не што па ра. За де сет 
го ди на о ни јед ном од њих се ни шта не ће зна ти, за то што ће 
се по ја ви ти још глу пљи, бе срам ни ји и при ми тив ни ји, ко ји 
ће сво јих 15 ми ну та сла ве крч ми ти по ме ди ји ма ко ји не ли че 
на ни шта, не би ли ма кар накрат ко по ста ли мо дер ни по лу-
бо го ви. А док пра ви бо го ви ћу те или се пра ве да им је све јед-
но, „пу чи на јед на грд на” те ши се да је од у век то га би ло, са мо 
се за ни ка кве па ре то ли ко о то ме јав но ни је го во ри ло. 

Ни због че га слав ни, ни за шта од го вор ни, ни од ко га хва ље
ни, а не – због ни че га, за ни тша, од ни ко га. Ка да се уз од рич
не и не ке до пу сне за ме ни це, оне у ко ји ма је пр ви члан ни или 
и, ни ко, ни чи ји, ни шта, ни ка кав, ни је дан, ишта, ика кав, ије
дан; упо тре би пред лог, он да он раз два ја са став не де ло ве за
ме ни це и ме сто му је из ме ђу ни, од но сно и, и про мен љи вог 
де ла ре чи, и пи ше се ра ста вље но, као три ре чи: ни са ким, ни 
на шта, ни по ко ју це ну, ни за чи ји џеп. Тог раз два ја ња не ма 
са мо ако за ме ни ца има по ме ре но, про ши ре но зна че ње, па је 
пра вил но ре ћи: спао је на ни шта и по чео је од ни че га. Одво је
но се пи шу из ра зи ни је дан је ди ни, и је дан је ди ни, а спо је но 
ни по што, за то што је то при лог. Ни за шта, ни за што и иза што 
мо гу да се пи шу и спо је но и ра ста вље но, у за ви сно сти од зна
че ња, на при мер: спо је но је ка да се ка же – ни за шта се рас

Ни због че га слав ни
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пла као, раз дво је но у ре че ни ци – ми вас ни за шта не пи та мо; 
а при ло зи ни от куд, ни у ко ли ко и ни о да кле – спо је но.

Ни због че га слав них не би би ло да не ма оних ко ји њи хо-
ву сла ву пот пи ру ју. Ни по че му по зна ти би ли би не по зна ти 
да дру ги у њи ма не пре по зна ју се бе, па се ра ду ју што је не ко 
њи ма сли чан, са свим оби чан, све ден и огра ни чен, ни са ка-
квим та лен том, ни за шта на гра ђи ван, ни са ка квим обра зо-
ва њем, по стао сла ван. Ни за шта до бри сем за естра ду. Ни о 
јед ном сли ка ру се не при ча ко ли ко о не чи јем ла сцив ном ви-
део-сним ку, ни о че му се ва жном не пи ше ко ли ко о бив шим-
са да шњим-бу ду ћим су пру га ма фуд ба ле ра-глу ма ца-по ли ти-
ча ра и њи хо вим естет ским опе ра ци ја ма, шо пин зи ма и ивен-
ти ма, ни је дан са вре ме ни пе сник не ма ви ше лај ко ва од пе ва-
чи це ко ја не уме да пе ва. Фло ренс Џен кинс9 би се мо жда ра-
до ва ла. Али ни за њу се не би зна ло, да њен ни по че му до бар 
глас не ко ни је хтео да слу ша.

9  Фло ренс Џен кинс (Flo ren ce Fo ster Jen kins, 1868–1944) свет ску сла ву 
је сте кла као нај го ра опер ска пе ва чи ца свих вре ме на, јер уоп ште ни је 
уме ла да пе ва. Ње ни на сту пи 30их и 40их го ди на 20. ве ка би ли су у 
Аме ри ци оми ље на за бав ному зич ка атрак ци ја. 
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Кра јем 2013. го ди не об ја вље на је „Нор ма тив на гра ма ти ка 
срп ског је зи ка” Ма ти це срп ске, као ка пи тал но де ло срп ске 
лин гви сти ке. Ауто ри, њи хо ви са рад ни ци и ака де ми ци на-
хва ли ли су са др жај, ре кли ка ко се та кво де ло пи ше јед ном у 
рад ном ве ку и на гла си ли ка ко је нор ма кич ма књи жев ног 
је зи ка. Па кад је та ко, ре шио10 сам да ку пим ту но ву гра ма-
ти ку, иако ми ни је би ло са свим ја сно што је она баш то ли ко 
по себ на и да ли то зна чи да оне ста ре ви ше не ва же. Ку по ви-
на се ма ло оду жи ла, јер књи га ни је јеф ти на, али за то ствар-
но је сте по себ на. Де ло ве пред го во ра уоп ште ни сам раз у мео, 
то ли ко је би ло стра них ре чи. Од тог по сла сам ди гао ру ке 
кад сам сти гао до јед не ре че ни це ко ја се про те гла на чи та-
вих 16 ре до ва, и пре ли стао гра ма ти ку. А та мо, све не што нео-
д ре ђе но. Те не до пу сти во је, ни је од ли ка раз ви је не је зич ке 
кул ту ре, при клад ни је је, до пу ште но је и ово и оно, пре по ру-
чу је се, да нас је обич ни је... Па ка ква је то нор ма кад на пр вих 
сто ти ну стра на има два де се так та квих пре по ру ка?

Је зич ку нор му стан дард ног је зи ка чи не све у куп на пра ви ла о 
ње го вој упо тре би, ко ја су утвр ђе на у гра ма ти ци, пра во пи су и 
реч ни ку тог је зи ка; а гра ма тич ка нор ма стан дард ног је зи ка 
про пи су је и ту ма чи шта је сте или ни је гра ма тич ки пра вил но 
или до пу ште но, и у ко јој ме ри. Ко ри шће њем мно гих нор ма
тив них ко ди фи ка то ра за пре по ру че ну упо тре бу об ли ка, 
ауто ри „Нор ма тив не гра ма ти ке” из бе гли су стро го раз два ја
ње пра вил ног од не пра вил ног и нор ми да ли ела стич ност, што 

10  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).

Нор ма тив на гра ма ти ка 
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је струч на јав ност по здра ви ла, а оста ла јав ност углав ном до
че ка ла с не го до ва њем. Пре ма ре чи ма јед ног од ауто ра, ака
де ми ка Пре дра га Пи пе ра, „та гра ма ти ка је но ва, пре све га по 
то ме што у њој нор ма ко ја се пре по ру чу је ни је да та са мо у об
ли ку опи са и об ја шње ња по је ди них гра ма тич ких по ја ва, не го 
и у ви ду ве ли ког бро ја из ри чи тих нор ма тив них пре по ру ка с 
раз ли чи тим сте пе ном ка те го рич но сти у за ви сно сти од то га 
на шта се од но се.”11 До са да шње гра ма ти ке су углав ном би ле 
опи сне и за сни ва ле су се на на бра ја њу об ли ка, не ке од њих 
ко ри сти ле су се и као нор ма тив не, и оне ва же и да ље. 

Не го ду јем, на рав но да не го ду јем, нај ви ше због оних ко-
ди фи ка то ра, а у „Нор ма тив ној гра ма ти ци” чи там са мо на по-
ме не. На пи са не су раз ли чи тим сло гом, ла ко се на ла зе, жи-
вот не су и за ни мљи ве! Об ја шње ња не пам тим јер су мно го 
ела стич на за мо је схва та ње је зич ког ре да и за све што не раз-
у мем, пи там ком ши ју Не шу. Ево баш сад ми пре во ди са срп-
ског на срп ски јед ну мно го ва жну ре че ни цу из ове гра ма ти ке 
ко ја об ја шња ва це лу на шу је зич ку му ку, и гла си ова ко: „Нор-
ма тив на лин гви сти ка, за ко ју су та ко ђе ка рак те ри стич ни 
пре све га ди рек тив ни ис ка зи, обич но по ред де скрип тив не и 
пре скрип тив не има и пер ми сив ну и про хи би тив ну, тј. про-
скрип тив ну (а углав ном и еду ка тив ну) ком по нен ту, бу ду ћи 
да има за пред мет ка ко опи си ва ње је зич ких об ли ка (и њи хо-
вих функ ци ја) ко ји се им пли цит но или екс пли цит но пре по-
ру чу ју као ис прав ни, та ко и оне ко ји се до пу шта ју, не пре по-
ру чу ју или за бра њу ју, од но сно оста вља ју из ван књи жев но је-
зич ке нор ме, с на гла ше ном усме ре но шћу на раз гра ни ча ва-
ње слу ча је ва ко ји се у го вор ној прак си ја вља ју као спор ни.“12 

11  http://www.po li ti ka.rs/sr/cla nak/366111/Kul tu ra/Srp skije zikiz me du
ne ma raina me re

12  П. Пи пер, И. Клајн, Нор ма шив на гра ма ши ка срп ског је зи ка, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад, 2014, стр. 13
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Мо жда сам је зич ки род но рав но прав но са свим нео све-
шће на,13 али бар ни сам па ра но ич на. Пр во смо се ша ли ли са 
зах те ви ма бор ки ња за ви дљи вост жен ског ро да у је зи ку да се 
ка же вој ни ки ња, ђа ки ња, ро ни ли ца, да ва ли ца, по сло дав ки-
ња, во за чи ца... и сми шља ли му шке об ли ке за ба би цу, спон зо-
ру шу, да ди љу и уда ва чу. Он да смо се на ви кли на ми ни стар-
ке, се кре тар ке, по сла ни це и пре ми јер ке, а у ме ди ји ма су по-
че ле да го сту ју фи ло зоф ки ње, со ци о ло шки ње, би о ло шки ње 
и ар хи тек тки ње. И на кра ју ће мо ствар но мо ра ти да по тра-
жи мо по моћ пси хо ло шки ње, пси хо ло ги ње или пси хо ло ги-
це... јер ви ше ни шта ни је ни сме шно ни рав но прав но не го 
па ра но ич но. Но си ли це или но си ље зва ња и ти ту ла се са ме 
опре де љу ју ка ко ће се пред ста ви ти и пот пи са ти, Од бор за 
стан дар ди за ци ју је зи ка из да је са оп ште ња ко ја се не по шту ју, 
а но ви на ри и но ви нар ке и у овом слу ча ју ис па до ше глав ни 
кре а то ри и кре а тор ке је зич ке по ли ти ке. Јед на но ви нар ка ми 
је ис при ча ла ка ко је у свом при ло гу од лу чи ла да из о ста ви 
ин фор ма ци ју о же ни ака де ми ку, за то што јој не ре чи не го 
ре че ни це ни су род но рав но прав не! 

Род не је зич ке не до у ми це нај бо ље ће ре ши ти сам је зик, са мо 
му тре ба да ти ма ло вре ме на. Ко ли ко, ви де ће мо пре ма то ме за 
ко јим од ових об ли ка бу де по сто ја ла пра ва по тре ба. Пре по
ру ка Од бо ра за стан дар ди за ци ју је да „об ли ке жен ског ро да 
за име ни це ко је зна че про фе си је тре ба упо тре бља ва ти та мо 
где је њи хо ва упо тре ба у скла ду са по сто је ћом нор мом и до

13  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.

Род но рав но прав на па ра но ја 


