
Poštovani, 

ne smatram se stručnjakom za jezik, ali kao građanin možda ipak imam nešto o istome kazati. 

Isključujući bilo kakvu povezanost ili utjecaj kulturološke, ideološke, nacionalne ili vjerske 

„ograničenosti“ na sagledavanje potrebe i problema pravopisa, muči me jedno, vrijeme u 

kojem donosimo pravopis. 

Vraćajući se godinu dana unatrag primjećujem; IHJJ siječnja 2012. oštro napada Vladu, 

Nemojte mijenjati riječ šport u sport u nazivu Ministarstva, niti Ministarstvo zdravstva 

nazivati Ministarstvo zdravlja! O čemu se dosta kritično izrazila Vaša kolegica Dunja 

Brozović Rončević, koje sada nema u radnoj skupini. Zašto? Vjerujem da ste kao radna 

skupina uložili veliki i napravili veliki posao, ali sam prema onome što ste napravili 

(pravopis) svejedno sumnjičav i nitko me neće uvjeriti da je to baš ono što nam treba. 

Razlog je jedne druge naravi i može se svesti u tri bitna detalja. 

1. Nemam povjerenja u pravopis radi imenovanja novog ravnatelja IHJJ prošle godine – što 

je u svakom slučaju političko imenovanje. 

2. Premda će ovo možda loše zvučati, ali podrška ministra Jovanovića radnoj skupini i 

izrađivačima i načelno pravopisu – za mene je znak da to nije dobro. Pomirio sam se s 

činjenicom da imamo ministra takvog, kakav je. Nemojte me krivo shvatiti njegove namjere 

ne izgledaju mi iskrene, on je u prvom redu čovjek ideologije koju želi nametnuti i na jezik 

(dovoljno mi je njegovo nasilje nad jezikom kad jedan zakon mijenja isključivo radi jedne 

riječi u kojoj samo on prepoznaje „jezik druge ideologije“ 

3. Ne vjerujem u pravopis, jer u radnoj skupini nema nekih Vaših kolega npr. D. Brozović 

Rončević, nemate suradnike ili savjetnike među izrađivačima postojećih pravopisa, niti 

uvaženih profesora sa ostalih hrvatskih sveučilišta koji su meritorni o istom raspravljati i 

sudjelovati (nemojte se opravdavati na javnu raspravu). 

Želim Vam svako dobro, i volio bi da se pravopis donese konsenzusom svih relevantnih 

stručnjaka, a bojim se da će nakon javne rasprave u kojoj će se veći dio prijedloga i primjedbi 

odbaciti, dogoditi upravo donošenje (ozakonjenje) novog pravopisa isključivo političkom 

odlukom. 

Srdačan pozdrav 
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