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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ПРЕ ДРАГ ПИ ПЕР

О УЛО ЗИ НА ЦИ О НАЛ НЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ  
У ОБ ЛИ КО ВА ЊУ КУЛ ТУР НЕ И  

ЈЕ ЗИЧ КЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

1

Утвр ђи ва ње уло ге на ци о нал не ака де ми је у об ли ко ва њу кул
тур не и је зич ке по ли ти ке има ло би уто ли ко ви ше осно ва за успех, 
уко ли ко би по че ло од од ре ђи ва ња кључ них пој мо ва и пи та ња. 

О на ци о нал ној ака де ми ји го во ри мо као о во де ћој на ци о нал
ној на уч ној и умет нич кој уста но ви ко ја де лу је у ин те ре су раз во ја 
на у ке и кул ту ре на ро да ко ји ју је осно вао, отво ре на за оп ште људ
ске вред но сти и ме ђу на род ну са рад њу. Је дан од ње них глав них 
за да та ка је сте да пред ла же, оце њу је, ини ци ра, по др жа ва или кри
ти ку је по ја ве у обла сти иден ти тет ске, кул тур не и је зич ке по ли ти ке, 
ко ју тре ба да во де од го ва ра ју ће др жав не ин сти ту ци је. 

На ци о нал на ака де ми ја је оно ли ко на ци о нал на ко ли ко ра ди 
пр вен стве но на ко рист сво је на ци о нал не кул ту ре и ма тич ног је зи ка, 
а што је скром ни ја ње на де лат ност у тим обла сти ма, ма ње је осно
ва да се на зи ва на ци о нал ном. У том сми слу на ци о нал на ака де ми
ја има оба ве зу да се ба ви и стра те шким иден ти тет ским пи та њи ма, 
али и круп ним ак ту ел ним пи та њи ма кул тур не и је зич ке по ли ти
ке, при че му је ње на уло га да пред ла же, оце њу је, ини ци ра, по др жа
ва или кри ти ку је по ја ве у обла сти кул тур не и је зич ке по ли ти ке, 
ко је тре ба да во де од го ва ра ју ће др жав не ин сти ту ци је. 

Жи ви мо у вре ме ну из ра зи те дру штве не хе те ро ге но сти – пре 
све га, по гле да на свет и си сте ма вред но сти, али и ре ли гиј ске, по
ли тич ке, про фе си о нал не и др., ко ја се на сто ји пре вла да ти гло бал
ном иде о ло шком хо мо ге но шћу, што ни је пр ви та кав по ку шај у 
исто ри ји. Али кул ту ра као на ци о нал ни код, као из раз спе ци фич них 
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и иден ти тет ски бит них кул тур них вред но сти, пред ста вља не са мо 
пред мет про у ча ва ња не го и област ма ње или ви ше при кри ве них 
су ко бља ва ња ин те ре са оних ко ји же ле да кул ту ру усме ра ва ју у 
скла ду са сво јим ци ље ви ма, ко ји че сто ни су у ње ном ин те ре су. 
По сто ји стал на бор ба за упра вља ње кул тур ном по ли ти ком као јед
ном од глав них обла сти ис по ља ва ња ме ке мо ћи, по Џо зе фу На ју1, 
ко ји је тај по јам и ство рио. Кул ту ра сва ка ко ни је по ли тич ки сте рил
на, не го је из ра зи то кон та ми ни ра на. За то, ба ве ћи се на ци о нал ном 
кул тур ном по ли ти ком, и је зич ком по ли ти ком као ње ним бит ним 
де лом, на ци о нал на ака де ми ја пред ста вља не из бе жно ва жан чи ни
лац на по при шту су ко бље них ин те ре са ути цај них стра на.

Уло га СА НУ у кул тур ној по ли ти ци у Ср би ји у 21. ве ку мо же 
се ис прав но са гле да ти са мо ако се има ју у ви ду те ши ре окол но сти 
‒ по ку ша ји кул тур не гло ба ли за ци је као те мељ не из ме не од но са 
пре ма тра ди ци ји; и рас по лу ће ност дру штва с об зи ром на од нос 
пре ма основ ним иден ти тет ским пи та њи ма.

Је зич ки им пе ри ја ли зам2 прет хо ди кул тур ном, ко ји иде за њим 
или са њим, и ути ре пут по ли тич ком, еко ном ском и сва ком дру гом 
им пе ри ја ли зму и ко ло ни ја ли зму. Кул тур на стра те ги ја ма њих на
ро да мо ра има ти ме ха ни зам за шти те од акул ту ра ци је и аси ми ла ци
је, али мо ра има ти и сте пен ра зум не отво ре но сти за дру ге кул ту ре, 
као и ме ха ни зам се лек ци је нај бо љег што се из дру гих кул ту ра при
хва та. У то ме је уло га на ци о нал не ака де ми је од по себ ног зна ча ја.

Је дан од глав них ци ље ва гло ба ли за ци је је сте про ме на си сте
ма вред но сти и по гле да на свет пре о вла ђу ју ћег и во де ћег де ла не ког 
дру штва. То ме на пу ту сто је ин сти ту ци је ко је су осно ва не да би 
шти ти ле кул тур ну са мо свој ност на ро да и усме ра ва ле раз вој дру
штва у скла ду са ци ље ви ма раз во ја ко ји не ће би ти опреч ни нај бо
љем у кул тур ној тра ди ци ји. 

СА НУ мо ра ра чу на ти са прет по став ком да срп ски на род, 
са да или у ду жем пе ри о ду, не ма са мо при ја те ље не го и оне ко ји 
би да га што ви ше осла бе ра ди сво јих ин те ре са, ма да се пред ста
вља ју као при ја те љи.

У гло бал ном све ту со ци јал ног дар ви ни зма, бан ко кра ти је и 
кор по ра тив ног ка пи та ли зма, ко ји се на ме ће, на ци о нал не кул ту ре 
су, што је оп ште по зна то, смет ња ши ре њу тр жи шта и ства ра њу 
све та на ци о нал но ис ко ре ње них по тро ша ча с ма њеви ше слич ним 
си сте мом вред но сти ши ром пла не те. 

1 Jo seph Nye, Soft Po wer: The Me ans to Suc cess in World Po li tics, Pu blic Af fa irs, 
New York 2004.

2 Ro bert Phil lip son, Lin gu i stic Im pe ri a lism, Ox ford Uni ver sity Press,Ox ford 1992; 
Eric Hob sbawm, „Are All Ton gu es Equ al? Lan gu a ge, cul tu re, and na ti o nal iden tity”, 
Li ving as Equ als / Ed. by Paul Bar ker, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 1997, 85–98.
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На ци о нал на ака де ми ја тре ба да има стра те шки ја сно де фи
ни са ну кул тур ну по ли ти ку ко ју сма тра оп ти мал ном и оства ри вом. 
Као и у еко но ми ји, нео ли бе ра ли стич ко пре пу шта ње кул ту ре тр жи
шној утак ми ци во ди ус по ста вља њу кул тур ног и ду хов ног ко ло
ни ја ли зма. Он се спро во ди и ве штач ком хе те ро ге ни за ци јом ма ње 
на ци о нал не кул ту ре, тј. ње ним дро бље њем и усит ња ва њем пу тем 
фа во ри зо ва ња све га ло кал ног, та ко ђе ве штач ким ме ша њем еле
ме на та на ци о нал не кул ту ре са гло бал ном суп кул ту ром, као и 
вред но сним дез о ри јен ти са њем ста нов ни штва ра ди ру ше ња си сте
ма тра ди ци о нал них вред но сти и уко ре њи ва ња пре зри вог од но са 
пре ма соп стве ној кул тур ној тра ди ци ји, од но сно уки да њем на цио
нал ног кул тур ног па и је зич ког са мо по што ва ња.

Та ор га ни зо ва на „спон та ност” (то бо же ‒ не ка на род слу ша, 
гле да, ра ди, го во ри, пи ше оно што во ли и ка ко во ли, а ми ће мо му 
ве што су ге ри са ти шта ће да во ли) усме ра ва се ка естра ди за ци ји 
кул ту ре и ње ном за ме њи ва њу суп кул ту ром, не кул ту ром, кичкул
ту ром и ан ти кул ту ром, кон тра кул ту ром, панккул ту ром, пинккул
ту ром, трешкул ту ром...3, обич но уво зном, што ра ђа нај ни же об ли
ке осе ћа ња и по на ша ња, а у крај њем ис хо ду опет во ди гу бит ку 
на ци о нал ног са мо по што ва ња (ти па: „Та кви смо ми, ни шта не ва
ља мо”), што ве ли ки лут ка ри иза сце не и же ле, као и њи хо ви пред
рад ни ци на те ре ну и аген ти за ути ца ње. Да ли, на при мер, по сто
ји ствар на кул тур на по тре ба у Ср би ји за то ли ким бро јем тур ских 
те ле ви зиј ских се ри ја, ко код нас кре и ра та кву кул тур ну по ли ти ку 
ме ке исла ми за ци је Ср би је и Евро пе, с ко јим мо ти ви ма и за чи ји 
ра чун? За што не би смо по др жа ли мо гућ ност уво ђе ња про цен та 
оба ве зне за сту пље но сти до ма ћих фил мо ва, по зо ри шних пред ста
ва и му зи ке, на ших са др жа ја у обра зов ном и на уч ном про гра му 
на ра ди ју и те ле ви зи ји, па и ћи ри ли це у из да вач кој де лат но сти, а 
слич на кул тур на по ли ти ка у не ким зе мља ма успе шно по сто ји.

Ге не ра ци је мла дих љу ди од ра ста ју у Ср би ји, а да го ди на ма 
ни су има ли при ли ке да ужи во по гле да ју кул тур но бла го не ких од 
во де ћих му зе ја у Ср би ји, а на ци о нал на би бли о те ка би ла је нео бја

3 У ели ти стич ком схва та њу кул ту ре том реч ју се озна ча ва ју са мо нај ква
ли тет ни ја де ла људ ског ума и ду ха, а у ши рем схва та њу све што чо век ства ра. 
Ако се по ђе од чи ње ни це да кул ту ре не ма без кул та, као нај ви ших вред но сти, 
ко ји ма тре ба те жи ти, и кул ти ви са ња као не го ва ња тих вред но сти и уз ди за ња 
ка њи ма, он да ши ро ко схва та ње кул ту ре за пра во са свим ре ла ти ви зу је су шти ну 
то га пој ма. Кон цеп ци ја кул ту ре усме ре на на афир ми са ње нај бо љег у на ци ји и 
дру штву мо же има ти етич ку и ре ли ги о зну ди мен зи ју као код ака де ми ка Д. С. 
Ли ха чо ва, ко ји ка же: „Культу ра – это то, что в зна чи тельной сте пе ни оправдыва
ет пе ред Бо гом существо ва ние на ро да и на ции” (Дми трий С. Ли ха чев, „Рус ская 
культу ра”, День за днем: http://www.denzadnem.ru/pa ge.ph p?ar tic le=215 /28. 9. 
2016/).
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шњи во и нео про сти во ду го за тво ре на. То, на рав но, ни је слу чај но, 
не го је то јед но ли це по ли ти ке ко ју је не ко во дио у кул ту ри Ср би је 
иа ко то ни је кул тур на по ли ти ка ко ја је би ла про кла мо ва на, не го 
она ко ја је ре ал на.

Тра ди ци ја се че сто исме ва као не што на зад но, што нас то бо
же вра ћа у тзв. мрач ну про шлост, а ско ро све но во пре по ру чу је се 
као пут у тзв. све тлу бу дућ ност, те се та ко об ли ку је јав но мње ње, 
уме сто ра зум но кри тич ког при хва та ња нај бо љег и из про шло сти, 
без пре це њи ва ња или пот це њи ва ња на сле ђа, и ра зум но кри тич ког 
при хва та ња нај бо љег из те ко ви на но ви јег вре ме на. Се ку лар но 
вред но ва ње кул тур них до стиг ну ћа ола ко се за ме њу је агре сив ним 
ате и стич ким или ан ти те и стич ким да би се од ба ци ва њем ду хов них 
те ме ља на ци о нал не кул ту ре утро пут акул ту ра ци ји.

По ред кре а тив не ком пле мен тар но сти кул ту ра, ко ја би мо ра ла 
би ти на пр вом ме сту, и те ка ко је при сут на и ком пе ти тив ност, ко ја 
има и об ли ке ра то ва ме ђу кул ту ра ма. Уо ста лом, Хан тинг то нов 
по јам су коб ци ви ли за ци ја4 одав но је до бро по знат, а он умно го ме 
има и кул тур ну ди мен зи ју.5 

На ци о нал не ака де ми је то мо ра ју не пре кид но има ти у ви ду 
де фи ни шу ћи свој од нос пре ма пи та њи ма из обла сти је зич ке и кул
тур не по ли ти ке. С дру ге стра не, на ци о нал не ака де ми је не мо гу, и 
не тре ба, и не сме ју да бу ду као ми ни стар ства у сен ци не го тре ба 
да су ви со ко ком пе тент ни део дру штва, пре ма чи јем би ми шље њу 
тре ба ло да се од но се с пу ном па жњом они у др жа ви ко ји но се основ
ну од го вор ност за кул тур ну и је зич ку по ли ти ку. 

Ам би ци је на ци о нал не ака де ми је у тој обла сти не сме ју би ти 
из над ње не мо гућ но сти. Она де лу је пре све га сна гом сво је струч
но сти и на уч ног ау то ри те та ис тра жу ју ћи, пред ла жу ћи, ор га ни зу ју
ћи, ко о р ди ни шу ћи, об ја вљу ју ћи, али, за раз ли ку од др жа ве, на ци о
нал на ака де ми ја не ма ме ха ни зам спро во ђе ња и кон тро ле ура ђе ног, 
ни ти тре ба да има та кве или би ло ка кве др жав не пре ро га ти ве. 
Кул тур ну и је зич ку по ли ти ку тре ба да во де, пре све га, над ле жна 
ми ни ста р ства у са рад њи са уста но ва ма за кул ту ру и лин гви сти ку, 
а ако ми ни стар ства то не ра де она ко ка ко би и ко ли ко би тре ба ло, 
ра сте уло га па и та вр ста од го вор но сти на уч них и кул тур них уста
но ва, а по себ но на ци о нал не ака де ми је. 

4 Се мју ел П. Хан тинг тон, Су коб ци ви ли за ци ја и пре о бли ко ва ње свет ског 
по рет ка, прев. Бра ни мир Гли го рић, 2. изд., ЦИД – „Ро ма нов”, Под го ри ца – Ба ња 
Лу ка 2000. 

5 То, на рав но, не зна чи да су срет ци ви ли за ци ја увек мо ра да пре ра сте у 
су коб, в. Сла вен ко Тер зић (ур.), Су срет или су коб ци ви ли за ци ја на Бал ка ну, 
Ме  ђу на род ни на уч ни скуп, 10‒12. де цем бар 1997, Исто риј ски ин сти тут СА НУ, 
Бе о град 1998.
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Све до ци смо ком плек сне пла не тар не кри зе, ко ја је и ду хов на, 
и мо рал на, и еко ном ска, и по ли тич ка, и вој на, али и кри за кул тур
них вред но сти, ак си о ло шког ре ла ти ви зма и мо рал ног ни хи ли зма.

Кри зна вре ме на се од ли ку ју не ста бил но шћу, а пре вла да ва ју 
се ус по ста вља њем ела стич не ста бил но сти. Она се по сти же или 
ве ћим ан га жо ва њем др жа ве у во ђе њу кон струк тив не кул тур не 
по ли ти ке, или/и ја чим ан га жо ва њем кул тур них уста но ва и струч
ња ка, као и мо би ли са њем ду хов них сна га на ро да.

На ци о нал на кул ту ра по де фи ни ци ји тра жи да се не ко о њој 
бри не, да је не гу је, шти ти, обо га ћу је, усме ра ва у скла ду са вред но
сти ма ко је се це не у том дру штву и са оп ште људ ским вред но сти ма, 
а да се исто вре ме но обез бе ђу је и нео п ход ни сте пен спон та но сти 
ње ног раз во ја. 

Нео ли бе рал ни кон цепт кул тур не по ли ти ке по ко јем се (ско ро) 
све пре пу шта при вид ној спон та но сти за пра во пред ста вља ма ње 
или ви ше при кри ве но упра вља ње кул тур ном по ли ти ком ко ју ко
ор ди ни са но во де не др жав не по ли тич ке ор га ни за ци је и ути цај ни 
по је дин ци, а ка да се не што ра ди при кри ве но, по ста вља се пи та ње 
за ко га и с ко јим ци љем се та ко ра ди.

Је дан од глав них ци ље ва кул тур не по ли ти ке мо ра би ти за шти
та на ци о нал ног иден ти те та као све сти о кон ти ну и те ту те мељ них 
вред но сти на ро да и ње го ве кул ту ре па и је зи ка, и за шти та на цио
нал ног ин те гри те та као на ци о нал ног је дин ства у про сто ру и дру
штву. На тој осно ви се одр жа ва и иден ти тет је зи ка (у од но су на 
дру ге је зи ке) и је зич ки иден ти тет по је дин ца (као при пад ност 
од ре ђе ном је зич ком ко лек ти ву). 

Пи та њи ма кри зе те мељ них вред но сти би ла је по све ће на ово
го ди шња 5. ме ђу на род на па ри ска „Бер ђа јев ска кон фе рен ци ја” на 
те му „Вред но сти на спрам гло ба ли за ци је: кри за европ ске ци ви ли
за ци је и век то ри ње ног пре по ро да” (20–21. Х 2016), по за ми сли 
Ин сти ту та за дру штве ноеко ном ске и по ли тич ке сту ди је (ISE PR 
Fo un da tion), на ко јој су до ми ни ра ли гла со ви фи ло зо фа, со ци о ло га 
и по ли ти ко ло га у за шти ту „кул тур ног ко да” Евро пе, а про тив уни
шта ва ња тра ди ци о нал них евр оп ских вред но сти и де фор ми са ња 
европ ског кул тур ног и ду хов ног на сле ђа, а по себ но про тив иде ја 
де су ве ре ни за ци је пу тем ја ча ња над на ци о нал них и тран сна ци о нал
них ин сти ту ци ја, пу тем де со ци ја ли за ци је ‒ раз град њом сред ње 
кла се, ко ја је чи ни ла и још чи ни не ку вр сту мо рал не ве ћи не; и 
пу тем де ху ма ни за ци је (пу тем тран сху ма ни зма и пост ху ма ни зма) 
‒ као ра ди кал не про ме не ра ни јих схва та ња о струк ту ри лич но сти, 
о од но си ма ме ђу по ло ви ма и о гра ни ца ма уну тар лич но сти, ко је 
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по чи њу да се су штин ски ме ња ју под ути ца јем ак ту ел них би о тех но
ло шких и срод них екс пе ри ме на та, што све до во ди у пи та ње те
ме ље европ ских вред но сти у са вре ме ној Евро пи (уо ста лом, за реч 
2016. го ди не иза бра на је постисти на). Ак ту ел на вред но сна кри
за европ ске ци ви ли за ци је отва ра пи та ње о пер спек ти ва ма ње ног 
оп стан ка, као и о ну жно сти и об ли ци ма вра ћа ња ду хов ним из во
ри ма на ко ји ма је она на ста ја ла и ве ко ви ма се раз ви ја ла.

Уло га уста но ва на у ке и кул ту ре ра сте у вре ме ни ма оп штег 
по ср ну ћа и угро же но сти иден ти тет ских вред но сти. То се не од
но си са мо на обра зов ну стра ну кул ту ре, не го још ви ше на ње ну 
вас пит ну стра ну, на раз ви ја ње и учвр шћи ва ње си сте ма етич ких 
вред но сти от пор них пре ма на ме та њу пр вен ства ма те ри јал них 
вред но сти. Без то га се не мо же за ми сли ти пу но вред но људ ско 
би ће ни ти нор мал но дру штво. 

Пи та ње па три о ти зма је пи та ње мо ра ла. Ко ри сно је се ти ти се 
ре чи Јо ва на Цви ји ћа: „Па три от ска осе ћа ња спа да ју у нај бо ља и 
нај по но сни ја осе ћа ња ко ја чо век мо же има ти.” Осе ћа ње па три о
ти зма да нас се че сто мар ги на ли зу је, а афир ми ше се мо рал, у ко јем 
је по зи тив но оно што не љу ти тре нут не вла да ре све та, иа ко је он 
умно го ме су про тан хри шћан ским и оп ште чо ве чан ским прин ци пи
ма (не убиј, не ла жи, не кра ди итд.). Дру гим ре чи ма, ак ту ел на до
ми нант на иде о ло ги ја је све отво ре ни је и све екс пли цит ни је ан ти
хри шћан ска и то се мо ра има ти у ви ду ка да јој се ста је на пут. У 
тен ден ци ји мар ги на ли зо ва ња ре ли ги је и ја ча ња ква зи ре ли ги о зног 
од но са пре ма на у ци и по ли тич кој иде о ло ги ји од ви ја се и си сте мат
ско де хри сти ја ни зо ва ње евр оп ске ци ви ли за ци је, чи ме се под се ца ју 
нај ви тал ни ји ко ре ни ње ног иден ти те та.

3

Стра те ги ја до при но са СА НУ раз во ју кул ту ре у Ср би ји, у оном 
де лу те стра те ги је ко ји би се од но сио на је зик као за пис кул ту ре, 
по при ро ди ства ри, тре ба ло би да бу де усме ре на, пре све га, на 
иден ти тет ску по ли ти ку у обла сти је зи ка, ко ја афир ми ше све до бре 
те ко ви не кул тур ног на сле ђа, тач но иден ти фи ку је про бле ме и на
ла зи ре ше ња ко ја во де оп ти мал ном не го ва њу и афир ма ци ји срп ског 
је зи ка, као и је зи ка дру гих на ро да у Ср би ји.6 У из ра ди Стра те ги је 
ко ри сно је има ти у ви ду ис ку ства дру гих евр оп ских зе ма ља, по
себ но сло вен ских.

6 В. оп шир ни је: Пре драг Пи пер, „О стра те ги ји је зич ке по ли ти ке у Ре пу бли
ци Ср би ји”, Збо р ник ра до ва Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ: Срп ски је зик и 
ак ту ел на пи та ња је зич ке по ли ти ке, 3, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град 
2014, 117‒131.
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Та ква стра те ги ја тре ба ло би да об у хва ти: до след но спро во
ђе ње ја сно раз гра ни че не слу жбе не упо тре бе је зи ка и пи сма од јав
не упо тре бе је зи ка и пи сма;7 стал ну са рад њу са ор га ни ма На род не 
скуп шти не у чи јој је над ле жно сти из ра да за кон ских пред ло га ка ко 
би се раз ра ди ли и стал но по бољ ша ва ли они де ло ви је зич ког за ко
но дав ства ко ји се од но се на за шти ту срп ског је зи ка и срп ске ћи
ри ли це као слу жбе ног је зи ка и пи сма у Ср би ји; сна жну и ја сну 
по др шку ка пи тал ним лек си ко граф ским про јек ти ма СА НУ, Ма ти це 
срп ске и За во да за уџ бе ни ке (Реч ник СА НУ, ди ја лек то ло шка лек
си ко гра фи ја и из ра да ди ја лек то ло шког атла са срп ског је зи ка, ви
ше том ни ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка, јед но том ни ети мо
ло шки реч ник срп ског је зи ка, исто риј ски реч ни ци срп ског је зи ка 
и др.), а по др шка ди ја лек то ло шким и ет но лин гви стич ким ис тра
жи ва њи ма срп ског је зи ка мо ра би ти хит на јер срп ски го во ри и 
се ла убр за но не ста ју; по др шку об ја вљи ва њу но вих из да ња срп ског 
пра во пи са, пра во пи сног реч ни ка срп ског је зи ка и но р ма тив не гра
ма ти ке срп ског је зи ка, по себ но њи хо вом об ја вљи ва њу у ди ги тал
ном об ли ку; по др шку на уч ним про јек ти ма у Ср би ји ко ји има ју за 
пред мет срп ски је зик, и да под сти че или чак оба ве зу је ис тра жи
ва че да ре зу ла та ти тих ис тра жи ва ња бу ду об ја вље ни као круп не 
за јед нич ке мо но гра фи је, реч ни ци, атла си или збор ни ци ра до ва; 
под сти ца је над ле жних ми ни стар ста ва да по др же Од бор за стан дар
ди за ци ју срп ског је зи ка (чи ји су осни ва чи СА НУ, ЦА НУ, АНУ РС, 
Ма ти ца срп ска, СКЗ и све ка те дре и ин сти ту ти за срп ски је зик на 
срп ском је зич ком про сто ру); под сти ца је да љем ра ду на елек трон
ском кор пу су срп ског је зи ка и дру гим ис тра жи ва њи ма у обла сти 
срп ске кор пу сне лин гви сти ке; на сто ја ња да се број ча со ва на ста ве 
ма тер њег је зи ка до ве де бар на ни во ко ји пред ста вља про сек у зе мља
ма Евр оп ске уни је (са да се у Ср би ји ма тер њи је зик учи знат но 
ма ње) и да се обез бе ди та ква кон тро ла ре а ли за ци је на ста ве ко ја 
би спре чи ла да се уме сто на ста ве срп ског је зи ка ви ше пре да је 

7 Слу жбе на упо тре ба је зи ка и пи сма об у хва та све об ли ке ко му ни ка ци је 
из ме ђу по је ди них др жав них ор га на и све об ли ке ко му ни ка ци је др жав них ор га на 
и слу жби са јав но шћу, прав ним и при ват ним ли ци ма (др жав на упра ва, јав ни 
сер вис, обра зов ни си стем, пра во суд ни си стем, вој ска, по ли ци ја итд.), као и све 
об ли ке зва нич не иден ти фи ка ци је уста но ва и по је ди на ца (ре ги стр о ва ни на зи ви 
уста но ва, ком па ни ја, уго сти тељ ских обје ка та, при ват них фир ми...; лич не ис пра
ве), што не ис кљу чу је да се по ред зва нич ног на зи ва на слу жбе ном је зи ку и пи сму 
исти на зив ис пи ше (ма њим сло ви ма) на би ло ком дру гом је зи ку и пи сму ако је 
реч о ко мер ци јал ном прав ном ли цу (нпр. уго сти тељ ски обје кат, за нат ска рад ња 
и сл.). Јав на упо тре ба је зи ка и пи сма об у хва та све дру ге слу ча је ве упо тре бе 
је зи ка и пи сма, у ко ји ма по ши ља лац ни је др жа ва ни ти не ки њен ор ган или слу
жба, а по ру ка ни је ре ги стро ва ни на зив ни ти зва нич на лич на иден ти фи ка ци ја, 
нпр. из да ња при ват них из да ва ча, ре кла ме, ти тло ви на фил мо ви ма при ват них 
те ле ви зиј ских ста ни ца, ки не ма то граф ских ку ћа и сл.



527

књи жев ност) и да се у на став ним про гра ми ма и њи хо вој ре а ли за
ци ји ви ше па жње по све ти кул ту ри усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња, 
уче ство ва ња у ди ја ло гу, кул ту ри чи та ња и кре а тив ног пи са ња итд.; 
под сти цај не ме ре за афир ми са ње срп ског је зи ка и срп ске ћи ри ли це 
у јав ној упо тре би, нпр. сма њи ва ње по ре за за об ја вљи ва ње пе рио
ди ке на на ци о нал ном је зи ку и пи сму, под сти ца ње при ват них из да
ва ча да об ја вљу ју ли те ра ту ру на ћи ри ли ци итд.; за ла га ње за што 
пре ци зни је раз ра ђен си стем ме ра за под сти ца ње пре во ђе ња ка пи
тал них де ла из ле пе књи жев но сти об ја вље них у Ср би ји. Услов да 
др жа ва фи нан сиј ски по др жи об ја вљи ва ње пре во да на срп ском 
је зи ку мо рао би би ти да пре вод бу де об ја вљен на ћи ри ли ци;8 за ла
га ње за ме ре ко је би омо гу ћи ле да на те ле ви зиј ском јав ном сер ви
су нат по ло вич ни про це нат фил мо ва бу де на срп ском је зи ку (из над 
50%), и за ме ре ко је би у истом сме ру под сти ца ле ме ди је при ват них 
вла сни ка, ме ре ко је би омо гу ћи ле да у би о ско пи ма од ре ђе ни про
це нат фил мо ва мо ра би ти на срп ском је зи ку, као и ме ре ко је би у 
истом сме ру под сти ца ле ме ди је при ват них вла сни ка (слич не ме ре се 
у не ким зе мља ма успе шно при ме њу ју); до но ше ње пред ло га ме ра 
за шти те срп ског је зи ка и пи сма од мо гу ћих по ку ша ја (ка квих по
вре ме но има) да се срп ски је зич ки спо ме ни ци или срп ски го во ри 
про гла се спо ме ни ци ма или го во ри ма дру гих на ро да;9 утвр ђи ва ње 
си сте ма ме ра ко ји би дао срп ској ди ја спо ри што бо ље мо гућ но сти 
да уче срп ски је зик, књи жев ност и кул ту ру и да се у њи ма што бо ље 
уса вр ша ва ју (у Ср би ји и у ино стран ству); уво ђе ње ме ра је зич ке 
по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји, пре све га у 
ве зи са ста ту сом срп ског је зи ка и пи сма у слу жбе ној и јав ној упо
тре би; си стем ме ра ко јим би се пру жа ла стал на и сна жна по др шка 
лек то ра ти ма срп ског је зи ка у ино стран ству, ко ја не би би ла са мо 
сим бо лич на (или ма ња од то га), не го при ме ре на ствар ним по тре
ба ма;10 афир ми са ње чи ње ни це да срп ски књи жев ни је зик ни је са мо 
је зик при пад ни ка срп ског на ро да не го је и је зик ме ђу на ци о нал
не ко му ни ка ци је ста нов ни ка Ср би је раз ли чи те из вор не го вор не 

8 При ли ком от ку па но вих књи га по кон кур су Ми ни стар ства пред ност 
би тре ба ло да ва ти из да њи ма на ћи ри ли ци, одн. то би мо гао би ти услов за кон
ку ри са ње за от куп де ла ти ра жа но ве књи ге.

9 У та квим слу ча је ви ма ми ни стар ство је нај по зва ни је да у нај кра ћем мо
гу ћем ро ку ини ци ра одр жа ва ње на уч ног ску па или кон фе рен ци је за штам пу, 
еми си је на те ле ви зи ји и сл., у ко ји ма би нај ме ро дав ни ји струч ња ци ар гу мен то
ва но ре кли о то ме сво ју реч, уме сто да се та ко ва жна пи та ња сен за ци о на ли стич
ки и не струч но по вла че по ме ди ји ма и пре при ча ва ју без по зна ва ња чи ње ни ца. 

10 Пре све га, део те стра те ги је тре ба да бу де ства ра ње од го ва ра ју ће слу
жбе при ми ни стар ству ко ја би о то ме во ди ла вр ло ин тен зив ну сва ко днев ну бри
гу, ажу ри ра ла по дат ке, одр жа ва ла кон так те, ор га ни зо ва ла све што је по треб но. 
Срп ски лек то ра ти у ино стран ству са да су вр ло че сто пре пу ште ни са ми се би, а 
др жав на слу жба ко ја би тре ба ло о то ме да бри не као да не по сто ји.
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при пад но сти, па у том сми слу срп ски је зик мо же пред ста вља ти 
ва жан кул тур ни ко хе зи о ни фак тор у дру штву оп те ре ће ном сва ко
вр сном је зич ки ства ра ном хе те ро ге ни за ци јом.

Је зич ка по ли ти ка, с дру ге стра не, тре ба под сти че да у ви ше
на ци о нал ним сре ди на ма и из вор ни го вор ни ци срп ског је зи ка уче 
дру ге је зи ке сво је сре ди не ка ко би њи ма вла да ли бар па сив но, ако 
не у из ве сном сте пе ну и ак тив но.

Циљ стра те ги је СА НУ у обла сти је зи ка тре ба да бу де афир
ма ци ја је зи ка, књи жев но сти и кул ту ра свих на ро да ко ји жи ве у 
Ср би ји, на на чин ко ји не ће би ти ком пе ти ти ван не го ком пле мен
та ран и ко о пе ра ти ван, ко ји ће спре ча ва ти фа во ри зо ва ње или (до
бро вољ ну) изо ла ци ју би ло ког је зи ка или кул ту ре.

Раз у ме се, ве ћи на ових ме ра, ако би би ле при хва ће не, не би 
мо гла би ти оства ре на од мах. За то би стра те ги јом тре ба ло пред ви
де ти до бро од ме ре не ре ал не ро ко ве њи хо ве ре а ли за ци је у скла ду 
са фи нан сиј ским, ка дров ским, тех но ло шким и дру гим мо гућ но сти
ма, а пре све га у скла ду са укуп ном по ли тич ком стра те ги јом зе мље, 
ако је она уоп ште до вољ но ја сно и до ступ но фор му ли са на, а не 
дво сми сле но и не до ре че но. Мно ге стра те ги је се не оства ру ју, или 
се са мо де ли мич но оства ру ју. За то у овој стра те ги ји, да она не би 
као не ке дру ге стра те ги је оста ла са мо сло во на па пи ру, тре ба пре
ци зно пред ви де ти ко је од го во ран за ње но оства ри ва ње у сва ком 
ње ном аспек ту, и ко би тре ба ло да се по ву че ако би ло ко ја ета па 
ње не ре а ли за ци је не би би ла у пред ви ђе ном ро ку за вр ше на.

На ци о нал на ака де ми ја ко ја ја сно од ре ди сво је ци ље ве у тој 
обла сти и на чи не њи хо вог по сти за ња, оства ри ће свој основ ни за
да так.*  

* Из ла га ње на на уч ноструч ном ску пу „Кул ту ра: осно ва др жав ног и на цио
нал ног иден ти те та” у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, 24. но вем бра 2016. 
го ди не. 




