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ПРЕ ДРАГ ПИ ПЕР

РЕЧ ЗА ХВАЛ НО СТИ

Ва ша пре све штен ства,
Ува же ни пред сед ни че Ма ти це срп ске,
По што ва не го спо ђе и го спо до,

Ве о ма сам по ча ство ван чи ње ни цом да сам ово углед но при зна
ње, ко је је Ма ти ца срп ска до де ли ла Срп ској пра во слав ној цр кви и 
проф. др Ми ха ју Ра да ну, до био и ја. Оно је до шло у го ди ни у ко јој су 
се на вр ши ла че ти ри де се тле ћа от ка ко за јед но са дру гим ма ти ча ри ма 
об де ла вам њи ве срп ске и сло вен ске сло ве сно сти. То би мо гло из гле
да ти као ле па слу чај ност, али при па дам они ма ко ји ве ру ју не у слу
чај ност не го у Про ми сао, ка ко у ве ћим, та ко и у ма њим до га ђа ји ма. 

Од го вор ност фи ло ло га за ма тер њи је зик уто ли ко је ве ћа уко
ли ко су ве ћи др жав ни и дру штве ни про бле ми у ње го вој зе мљи. 
Исто ри ја срп ске и сло вен ске фи ло ло ги је пре бо га та је при ме ри ма 
ко ји по твр ђу ју ту чи ње ни цу. 

Ста бил на је зич ка си ту а ци ја је нео п хо дан услов за ста бил ност 
кул тур ног раз во ја у зе мљи и за укуп ну ње ну дру штве ну ста бил
ност. Кад су гра ђа ни јед не зе мље оку пље ни око истог књи жев ног 
је зи ка са чвр стом и ра зум но ела стич ном нор мом, он да то иде на 
ру ку оку пља њу гра ђа на ви ше на ци о нал не др жа ве око ма ње или 
ви ше истог си сте ма вред но сти, за јед нич ке кул тур не тра ди ци је и 
за јед нич ких ци ље ва. На по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма од Хри сто вог 
ро ђе ња про це си тра же ња осло на ца ста бил но сти са вре ме не срп ске 
др жа ве има ју и свој је зич ки лик, за ви се ћи и од то га ка кво ме сто 
има ју у њој срп ски је зик и срп ска сло ве сност.1 

1 В.: „О зна ча ју срп ске и сло вен ске фи ло ло ги је у пе ри о ди ма по су ста ја ња 
на ци о нал не кул ту ре”, у: Пре драг Пи пер, Срп ски из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка, 
Бе о град ска књи га, Бе о град 2003, 276–279.
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Сва ком чо ве ку је ње гов ма тер њи је зик нај ве ћи и нај зна чај ни
ји. Љу бав пре ма свом је зи ку је јед но ли це љу ба ви пре ма свом 
на ро ду, а љу бав пре ма свом на ро ду јед но је од ли ца љу ба ви пре ма 
свом бли жњем, на че му сто ји јед на од две нај ве ће за по ве сти Го
спод ње. Али љу бав пре ма свом је зи ку та ко ђе сто ји на по што ва њу 
Је зи ка с ве ли ким по чет ним сло вом, Је зи ка ко ји је чо век бла го дат но 
до био да њи ме мо же ства ра ти сво је сло ве сне све то ве и за хва љи
ва ти Оно ме кроз Ко јег је све по ста ло. То је основ на слу жба је зи ка, 
из че га су из ве де не све дру ге тзв. је зич ке функ ци је па и она ко му
ни ка тив на, у уо би ча је ном, школ ском сми слу. 

Упо тре ба је зи ка има оправ да ње и сми сао са мо оно ли ко ко ли ко 
је на дах ну та, ма о че му го во ри ли. Ако у го во ру не ма бар ма лог 
од сја ја бо го по што ва ња, а по го то ву ако је го вор за га ђен рђа вим 
ми сли ма, ре чи ма и на ме ра ма, то је за пра во скр на вље ње и зло у по
тре ба је зи ка, че га је да нас тра гич но мно го, и све ви ше, што је је дан 
од зна ко ва оп ште кри зе, ко ја пла не тар но ра сте, а ко ја ни је са мо 
еко ном ска, по ли тич ка, вој на, ме диј ска, еко ло шка итд. не го је то, 
пре све га, мо рал ноду хов на кри за. 

Због то га, на рав но, не ће мо оча ја ва ти, ни ти роп та ти, ни ти се 
пре да ва ти, не го ће мо упр кос све му ис тра ја ва ти у до брим ми сли ма, 
на ме ра ма и де ли ма, узда ју ћи се да нас не ће оста ви ти Онај ко ји 
сво је не оста вља.

Пи та ња не го ва ња је зич ке нор ме и кул ту ре је сту пи та ња кул
ти ви са ња је зи ка. Пре ма ис ка зу ру ског ака де ми ка Ди ми три ја Ли
ха чо ва кул ту ра је оно с чи ме је дан на род мо же да ста не пред Бо га. 
Да кле, оно нај бо ље што је тај на род ство рио и што је бо го на дах
ну то. За то и је зик тра жи да се око ње га не пре ста но тру ди мо и да 
га опле ме њу је мо ка ко би био што леп ши, бо га ти ји и тач ни ји.

Јед на од глав них од ли ка ци ви ли за ци је је сте, по ред уре ђе них 
гра до ва, др жа ва и уре ђе ног прав ног си сте ма – уре ђе на пи сме ност, 
уре ђе ни књи жев ни је зик, и за да так свих ко ји се је зи ком слу же 
је сте да и они ње му слу же, ка ко би ред у је зи ку био не пре ста но 
ускла ђи ван са оправ да ним про ме на ма у је зи ку, али и са на че ли ма 
до бра, исти не и ле по те, јер са мо та ко тво рач ко на че ло у је зи ку 
мо же од ра жа ва ти за ми сао ње го вог Тво р ца. На то нас под се ћа и по
зна та ми сао апо сто ла Па вла „Бог ни је Бог не ре да, не го ре да” (Кор. 
1, 14, 33).

Уо ста лом, и Све ти Са ва, с ко јег не сме мо ни ка да да ски да мо 
по глед, чи ји пра зник и ве че рас у Ма ти ци срп ској све ча но обе ле
жа ва мо, био је очи глед но ти ме ру ко во ђен ка да је пре осам ве ко ва 
са ста вио За ко но пра ви ло, нај ве ћу срп ску књи гу, ко ју је он сâм та ко 
на звао, пр ви срп ски збо р ник цр кве них пра ви ла и гра ђан ских про
пи са, ко ји је по сле сти ца ња ау то ке фал но сти Срп ске цр кве, до би је не 



92

та ко ђе ње го вом за слу гом, Све ти Са ва дао на Жич ком са бо ру сва
ком но во по ста вље ном епи ско пу. Ако се има у ви ду да Mag na car ta 
li ber ta tum, на ста ла у Ен гле ској че ти ри го ди не ра ни је (1215), има 
са мо че ти ри стра ни це, од но сно са мо 63 чла на, он да је За ко но пра ви
ло Све то га Са ве, са сво је 72 гла ве, пр ви европ ски књи жев но прав ни 
спо ме ник то га оби ма, те струк ту ре и те на ме не. 

По ку ша вао сам и по ку ша вам са мно гим сво јим ко ле га ма да 
и сâм не што учи ним на по љу уре ђи ва ња и не го ва ња срп ске књи
жев но је зич ке нор ме, а ако не што и је сам учи нио, то је сва ка ко ма ње 
од оно га што сам же лео. Дру ги су оце ни ли да то ипак за вре ђу је 
да бу де овим при зна њем и по хва ље но, за шта искре но бла го да рим, 
на да ју ћи се да ће на ра шта ји ко ји иду за на ма та ко би ти под стак
ну ти да ура де још ви ше и још бо ље.

Хва ла Ма ти ци срп ској, хва ла Од бо ру за до де лу по ве ље, хва ла 
проф. др Вељ ку Бр бо ри ћу на бла го на кло ним ре чи ма обра зло же ња 
и хва ла сви ма ва ма што сте да нас ов де.*

* Реч на тра ди ци о нал ној Све то сав ској бе се ди при ли ком при ма ња По ве ље 
Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре за 2017. го ди ну, у у Све ча ној 
са ли Ма ти це срп ске, 25. ја ну а ра 2019. го ди не.




