
Poštovani, ponajprije hvala vam na ideji da konačno i građane, korisnike lijepog nam 

hrvatskoga netko živ priupita što misli o temelju kulture svoga naroda. Čudo! Udovoljavam 

vašoj želji i dobroj namjeri te se kao "običan" građanin, samonikli ljubitelj, tihi, 

dobronamjerni i praktični promicatelj našega ugroženog materinskog i standardnog jezika. 

Povodom najnovije pravopisne inačice želim dati svoj prilog. Uvijek podupirem sva 

hvalevrijedna nastojanja koja idu u prilog njegovanja i poštivanja hrvatskoga jezika, koji ne 

smije biti "vlasništvo" samo nekih jezikoslovaca, već opće kulturno dobro. Stvarni problem 

hrvatskoga jezika nije jedino u pravopisu nego ukupnom razmatranju i općem prihvaćanju 

pravopisa, gramatike i rječnika za buduća vremena. To nije stvar samo stručnjaka i vlasti, 

nego i puka, naroda kojemu organski pripada. To je prastari hrvatski problem "rogova u 

vreći" ponajviše što su te probleme rješavali uglavnom političari i stručne, ali nesnošljive 

osobe. Sva tri važna dijela standardnog jezika može se i mora riješiti jedino istodobnim 

usuglašavanjem pravopisa, gramatike i rječnika, i to na jednom kompetentnom 

dobronamjernom tijelu. Čemu rasprava o jezičnim finesama bez obrane od najezde tuđica 

koje slobodno nagrizaju i uništavaju hrvatski naočigled svih "odgovornih" koji se skrivaju iza 

različitih emisijica koje ne slušaju oni kojima je to najpotrebnije. S jedne strane kratki i 

nekorisni jezični savjeti, a s druge strane cjelodnevni kršenje osnovnih jezičnih i naglasnih 

normi koje nisu upitne.To je tipično pretakanje iz šupljeg u prazno, a da to nitko ne 

primjećuje. Znanstveni se bave znanstvenošću. prosvjetari školama, a između je provalija i 

prepuštanje neobrazovanim i neodgovornim novinarima koji vladaju jezikom. Važno je u 

brojnim emisijama svih kuća izgovoriti bajnu riječ "konsenzus" a ne prostu dogovor, 

suglasje, pristanak, složnost i druge istoznačnice bliskoznačnice koje baš svi razumiju. Važno 

je kukurikati a ne hoće li svanuti! Čemu forsiranje tuđica rejting, brend, devastacija, sankcija, 

transparentno, senzibilizirati i mnoge druge kad za njih postoje naše vjekovne, materinske 

riječi. A anarhični naglasci? Dužnici, banka, zaštititi, naučiti, gospodarski Sramota i užas, a 

nitko ništa ne čini ?!, (novi "važan" pravopisni znak). Kupujmo hrvatsko, ako piše na 

engleskom! Quo vadis hrvatski?! S poštovanjem, M.J. 
 


