
ЈЕЗИК НАШ НАСУШНИ

Не постоји ни један народ без свог језика, тако ни Срби не би били то што јесу
без српског језика и ћирилице.

Наш језик се кроз историју више пута мењао, а за данашњи облик треба да
захвалимо Вуку Стефановићу Караџићу. Он је у XIX веку реформисао српски језик,
сваком гласу доделио по једно слово и увео правило: „Пиши као што говориш, а читај
као што је написано“. Ни тада, па ни данас не постоји ни један дуги језик који има
нешто слично, што чини српски језик посебним, а по мом мишљењу, и генијалним.
Мали Енглез, када учи да чита, неће успети да прочита сваку реч, али српско дете које
зна азбуку са лакоћом чита и пише нове речи, јер је наш језик далеко једноставнији и
самим тим лепши.

Сликар, који слика свој рад, користи четкицу и боје, али пишчев једини алат је
језик. Српски језик је имао и има много писаца који су на прави начин знали да га
употребе у својим делима, међу њима је и наш једини нобеловац Иво Андрић. Право је
уживање читати песме Милана Ракића и Владислава Петковића Диса који су успели да
искористе сву лепоту и музикалност свог језика. Поред уметничке књижевности,
српски језик се може похвалити народним песмама и причама. Епске народне песме
сачувале су велики део српске историје од заборава, а лирске нас подсећају на веома
старе народне обичаје. Пословице нас уче, брзалице забављају, а загонетке развијају
вијуге. Ничега од тога не би било да нема српског језика. Нашем језику, иако је опстао
кроз векове, данас прети велика опасност. Све чешће чујемо како, посебно млади,
српске речи замењују страним и тиме кваре језик, а да су прочитали барем одломак из
Стеријине „Покондирене тикве“ вероватно би схватили како смешно звуче. Камо среће
да је то једини проблем. Језику прети и општа неписменост. Сваки дан на телевизији,
на интернету, у новинама или у најобичнијем разговору срећемо се са неправилно
написаним и изговореним речима. Дошли смо у ситуацију да сами себи пропастимо и
скрнавимо језик који су нам наши велики преци оставили у аманет.

Чувајмо и негујмо српски језик и српско писмо, јер једино тако Срби могу
опстати као народ где год да се у свету налазе.
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