
Кратак преглед ставова о ћирилици у одговорима на Скерлићеву 

„Анкету“ (1913. – 1914.) 

У расправи о положају ћирилице и латинице као неизоставан аргумент наводи се „Анкета“ 

Јована Скерлића из 1913-1914 године. Најпре ваља рећи да није реч о анкети у правом, 

данашњем смислу речи. Скерлић је у предавању одржаном 4. новембра 1913. године у 

Друштву за српски језик и књижевност, које је у два наставка објављено у Српском 

књижевном гласнику, изневши генезу и различите аспекте проблема, оценио да је 

источно (екавско) наречје подесније да постане заједнички књижевни стандард. Он 

наводи предности екавског (источног) над ијекавским (јужним) наречјем како су 

образложене у дебати која је током XIX века вођена о српском језику: 1) источним 

наречјем говори већи и културнији део српскога народа; 2) источно наречје је 

благогласније, простије, лакше; 3) источно наречје има за се традицију и општу употребу, 

оно је језик старе српске писмености и нове српске књижевности. То га, међутим, не 

спречава да пренесе мишљење Стојана Новаковића који се залаже за поптуну 

равноправност и који, тражећи неспречен, слободан ток природном развоју, узима време 

као коначног арбитра. И одлучује се да пружи аргументе којима би се то питање, у новим 

временима, решило у корист источног, екавског дијалекта. Он набраја следеће: 1) бројем 

већи и културом јачи део српско-хрватског народа говори источним наречјем; 2) екавско 

наречје је било књижевно наречје и раније и данас; 3) источно наречје је простије, 

једноставније, лакше, њиме без тешкоћа могу писати и јекавци и икавци 4) источно 

наречје најзгодније је за поезију 5) источно наречје је експанзивно, оно само собом 

побеђује и потискује јужно наречје. Поред тога, екавско наречје је заједничко са 

Словенцима и омогућава приближавање језика. Коначно, сличне идеје почеле су да 

бивају заступане и у Загребу.  

На основу Скерлићеве анкете није, међутим, могуће донети закључак да су се угледни 

јавни радници, који су одговорили, претежнио изјаснили за екавицу и латиничко писмо. 

То се јасно види из следеће табеле:   
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Број ИМЕ МЕСТО НАРЕЧЈЕ ПИСМО 

Књ. XXXII, бр. 2 
16. јануар 1914 

    

 Фран Илешић Љубљана Источно  
 Алекса Шантић Мостар Источно  
 Светозар Ћоровић Мостар Источно  
 Марко Цар Задар Источно латиница 
 М. Полит-Десанчић Нови Сад Источно  
 Јосип Смодлака Сплит Источно латиница 
 Владимир Ћоровић Сарајево источно  
Књ. XXXII, бр. 3  
01. фебруар 
1914 

    

 Франо Супило  Ријека јужно  
 Ђорђе Пејановић Сарајево источно  
 Стојан Новаковић Београд источно, природним 

током 
 

 Томислав Маретић Загреб staus quo, опрезна 
акција 

 

 Иван Крниц Загреб јужно  
 Боривоје Ј. Поповић Београд источно латиница 
 Милутин Ускоковић Београд источно  
Књ. XXXII, бр. 4  
16. фебруар 
1914 

    

 Милан Марјановић Загреб источно латиница 
 Иво Ћипико Сарајево источно  
 Иво Војновић Дубровник време; природним 

током 
партитетно 

 Владимир Черина Сплит источно  
 Владимир Скарић Бања Лука источно  
 Васа Стајић Панчево источно, условно   
 М. Старчевић Загреб јужно  
Књ. XXXII, бр. 5 
 1. март 1914 

    

 А. Белић Београд равноправност; време  
 Р. Каталинић Јеретов Опатија јужни латиница 
 Рикард Николић Задар неопредељен  
 Васо Глушац Тузла источно  
 Петар Скок Бања Лука staus quo  
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У двадесет и шест пристиглих одговора свега се шесторица испитаника одређују у корист 

латинице. Остали се нису изјашњавали. Због чега недостаје одговор на питање о писму? 

Зато што питање није постављено, већ је дописано.  

„У броју 308-310 Српског књижевног гласника почета је дискусија о питању: које наречје 

треба да постане опште у целој српско хрватској књижевности, јужно или источно?“i  

О том проблему изјаснили су се само они који су разумели, на основу последњег пасуса 

текста, да и о томе треба да дају мишљење. Говор има укупно тридесет и три стране, а  

питању ћирилице посвећен је само један пасус, на самом крају текста и очигледно 

накнадно додат, краћи од напомене којом се подупире.  

„То је природан процес који се не може зауставити. А пре а после источно наречје постаће 

опште наречје српско-хрватско, као што је извесно да ће кроз, четрдесет или педесет 

година када српско-хрватски народ буде национално обезбећен, као што је био случај код 

православних Румуна, латиница постати општа књижевна азбука.“ ii 

 У напомени уз тај пасус налазимо укупно две (sic!) референце у којим указује на идеју да 

Срби треба да пишу латиницом, једну из 1885. године објављену у Шабачком гласнику, 

другу из 1912. године, коју је објавио Боривоје Поповић у Звезди. Cледећи цитат 

преузимамо директно из Звезде, курзиом обележивши шта Скерлић не цитира и 

издвојивши шта цитату додаје: 

„Хрватскосрпски алманах за годину 1911  

Srpskohrvatski alamanah za godinu 1911  

Загреб-Београд Beograd-Zagreb 

Нарочито сам исписао, на овакав начин, пун натпис, да јасно види отежица, прилично 

незгодна, у извођењу здраве идеје о јединству књижевности Хрвата и Срба. А кад нам је, 

једнородној браћи, један језик, кад ће и књижевност бити једна, у дивној културној 

заједници, нашто онда ова мука са два правописа!  
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Ја се ни мало не устежем одмах рећи да сам за један правопис, и то за латиницу. Прво због 

тога, што тим правописом и иначе пише већи део нашега народа. Друго за то, што и 

ћирилица није ни српска, ни чисто словенска; него је грчкога порекла. И треће, латиница је 

правопис, који ће олакшати улаз нашега језика у књижевну заједницу целога културнога 

света. Нека се због тога ништа не брину предани поборници православља и одушевљени 

заточници национализма. Латиница све то не може ни ослабити, а још мање уништити. У 

почетку бу било критике због новачена и незгоде због прелаза у нове начине, као што су и 

Вук и његове присталице имали незгода и смеле, отпорне борбе за своје реформе. Још не 

треба заборавити да су данас погледи у свему напреднији. Али о томе другом приликом 

опширније и само о томе. Ово, за овај мах, само узгред, у колико и то иде у склад са 

општим смером културне заједнице Срба и Хрвата.“ iii  

Скерлић томе додаје:  

„Да би се још боље осетило колике има широкогрудости са Српске стране, треба поменути 

да је Г. Боривоје Поповић посланик националистичке – националне – странке.“  

Да је Скерлић јасно тенденциозан уочава се на претходној страни, када цитира чланак 

којег је 1911 године загребачком часопису Звоно објавио Милан Марјановић под 

насловом Хрватско-српски књижевни језик.  Заговарајући увођење екавског као 

књижевног стандарда Скерлић каже да се „гласови чују и не само са српске но и са 

хрватске стране“ и цитира: 

„Нити је латиница специфичко хрватско писмо, нити је екавштина специфично српско, пак 

не би требало да се код тога појаве икакове осјетљивости, или да буде какових посебних 

обзира.“iv 

Аргументација оних који су присталице увођења латинице као стандардног писма за 

заједнички екавски језик: 

Марко Цар, Задар: „Што се тиче питања графичког – ћирлице или латинице – ја сам по 

својим симпатијама одвећ изразити „латинаш“ а да уз лепо источно наречје не бих желео 

победу и лепој, двосветској латиници“ (стр 118.) 
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Јосип Смодлака, Сплит: „У том правцу (увођење источног наречја, прим. аут.) треба да се 

развије што живља пропаганда у нашим западним крајевима, а да успех буде сигурнији и 

бржи, имало би се истодобно покренути у источним крајевима акција за увођење опште-

европског писма (латинице) у наш књижевни језик. То ће, дакако, ићи много теже, али 

само да се покрене ствар, било би већ тим много добивено. Јер док би се у Србији појавио 

озбиљан порет за прихватање латинице, нестало би истим часом код Хрвата (и код 

највећих шовиниста) сваке противности против екавштине. Екавштина и латиница, то су 

елементи компромисне (и уједно најпрактичније) формуле за постигнуће потпуног 

књижевног јединства Срба и Хрвата, до којега се узалуд кушало доћи „посрбљавањем“ и 

„похрваћивањем“ – а које данас више него икад хита к решењу“ (стр. 122-123.) 

Боривоје Ј. Поповић: Поред тога што сам за источно, као једино наречје у језику српско-

хрватске књижевности, исто сам тако, са истога разлога јединства у српско-хрватској 

књизи, за једну азбуку, и то латиницу. Ја сам о томе и раније писао у београдској „Звезди“. 

Овде само то напомињем, колико да дам потпуну оцену, до душе делимице постављеног 

питања. (стр. 227.) 

Милан Марјановић: Али, сем наречја, има једно много значајније питање за које ми је 

особито драго да сте га и Ви и некоји учасници анкете набацили: питање о писму. Питање 

о наречју ће се све то бржим ширењем источнога решити само од себе, али питање о 

писму треба решити јаком вољом и мучним послом. У ствари би било посве свеједно, да 

ли да се опћенито приме латиница или ћирилица, јер није једно или друго писмо ни једној 

ни другој страни није више или мање симпатично или антипатично. Па већ је Гај хтео да 

уведе ћирилицу, али му је то забранила цензура! Невоља је у двописмености, а 

непрактичност и неекономичност у том да се често једне те исге књиге морају штампати 

два пута, и да странци морају да уче два писма, и да од тога настају збрке, и да због те 

двописменосш страда уједначавање литературе, публике и ширење књига! 

Знам да има великих тешкоћа у том погледу, али нису биле мање ни оне, које је брзо 

савладао Гај, уводећи штокавштину међу кајкавце и чакавце, Вук уводећи чист народни 

говор и нови правопис. Данас су времена друга, погледи шири, конзервативизми слабији и 

- најпосле - врховна потреба унутрашњег уједињења читавог нашег народа, хрватског, 

српског и словеначког дела, толико је свима евндентна, да баш онај српски елеменат, који 

је народној целини повратио, спасао и придобавио, жртвовањем својих синова, два 
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милиона народне принове у Старој Србији и Македонији, дело културнога уједињења 

могао да дефинитивно омогући узимајућ у питању писма иницијативу у своје руке и 

чинећи у том питању формалну концесију практичности и јединству, асимилирао 

националној целини више него четири милиона културнога света западних страна нашега 

народа. Свакако је, због прилика у којима живе и због утицаја којима су изложени ти 

западни делови народа, њима, и поред најбоље воље, много непристодобно теже 

опћенито примити у целокупном животу ћирилицу, него слободним Србијанцима 

латиницу. Чврсто држање ћирилице код православних Срба имало је у ранијим 

временима, пуним опасности и заседе, голему вредност за народни интегритет и одбрану. 

Данас тих опасности нема и преостаје још само навика и пијетет. Али конзервативност и 

сентименталитет нису мане трезвених људи источног дела народа. Западни делови пак, а 

то ваља имати на памети, не могу та питања решити посвема мимо власти и против ње. А 

та власт неће погодовати уједињавању у ћирилици. Ваља, дакле, због садржине и ствари 

жртвовати форму. За Србе то данас не би било више концедирање, него једна победа, за 

Хрвате и Словенце ојачање и можда спас, за дело јединства један од највећих успеха. 

Источно наречје и западно писмо! (стр 286-287) 

Иво Војновић, Дубровник: „Цијеним да питање о промјени ијекавшине у екавштину није 

актуелно, а ни тако важно како се мисли. Много је важније, дапаче држим да је донекле 

неодгодљиво ријешење питања о уведењу свјетског Грегоријанског Коледара и паритетна 

упораба латинице у источним крајевима народа нашега. () Уведењем светскога коледара 

и писма, она ће de facto санкцијонисати јединство српско-хрватске нације.“  (стр. 288) 

Рикард Каталинић Јеретов, Опатија: „Мислим, да нарјечје није на путу нашој заједници, 

данас већ проведеној у души и срву сваког свијесног Хрвата и Србина; на путу нам је 

писмо. Требало би свакако да сви Хрвати и Срби поприме латиницу, тај прави мост до 

јединства наше књиге.“ (стр. 385.) 

Будући да се и Поповић и Марјановић одраније јављају као заговорници увођења 

латинице и екавице те да је трећи међу присталицама латинице (не и екавице) Иво 

Војновић исте 1912. објављивао у „Звезди“, као и да се кроз одоговоре да наслутути лично 

познанство са извесним бројем анкетираних, Скерлићеву анкету ваља примити cum grano 
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sali, пре као извор којем тек треба да се приступи него као готов податак од којег може да 

се пође.  

Извори: 

Ј. Скерлић, Источно или јужно наречје?, Српски књижевни гласник, Књ. XXXI, бр. 11-12, 1 и 
16. децембар 1913., стр. 872. 

Ј. Скерлић, Анкета о јужном или источном наречју у српско хрватској књижевности, Српски 
књижевни гласник, Књ. XXXII, бр. 2, 16. јануар 1914. 

Ј. Скерлић, Анкета о јужном или источном наречју у српско хрватској књижевности, Српски 
књижевни гласник,Књ. XXXII, бр. 3, 01. фебруар 1914. 

Ј. Скерлић, Анкета о јужном или источном наречју у српско хрватској књижевности, Српски 
књижевни гласник,Књ. XXXII, бр. 4, 16. фебруар 1914. 

Ј. Скерлић, Анкета о јужном или источном наречју у српско хрватској књижевности, Српски 
књижевни гласник,Књ. XXXII, бр. 5, 1. март 1914. 

 

(Грађу је за потребе пројекта „Преглед положаја српске ћирилице у култури и јавној 

комуникацији с прелогом мера за његово поправљање“ приредио и коментарисао 

Синиша Стефановић) 
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