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Српској Академији Наука и Уметности и
аутору текста
ДА ЛИ СЕ КРИВАЦ ИЗВИЊАВА ИЛИ ИСПРИЧАВА?
Одличан је овај Ваш текст, по мом мишљењу. Зашто нема Вашег имена као
аутора?
Јесу ли се аутори речника САНУ извинили, јесу ли се покајали, јесу ли молили
за опроштај када Ви предлажете да им опростимо?
Је ли се САНУ извинила Србском народу што му је одрекла постојање
сопственог језика - Србског језика, што је прихватила да му Титова власт и КПЈ
наметну српскохрватски језик као матерњи и национални језик?
Није. Уместо тога, довела нас је под руководством Титове КПЈ/СКЈ у садашњу
ситуацију. То је један од разлога због ког сматрам да је цео сазив САНУ требало
одавно да се извини Србском народу, да се покаје тако што би се изборила да се
избрише уставна срамота коју је створила - да се избори да у Уставу Р. Србије
буде одређено да је званични и службени језик у Р. Србији - Србски језик са
својим правописом и јединствним писмом, те званично и службено писмо да
буде србска ћирилица, а не као сада што је по Уставу Р. Србије у њој званични
језик српскохрватски упркос и томе што је већ у СРЈ по њеном Уставу званични
језик био Србски језик.
За овакав кутурни и национални злочин и његове последице САНУ треба да
сноси одговорност. Она је обавезна или да одмах званично и јавно призна и
поштује постојање Србског језика и да буде на челу захтева да то буде признато
Уставом, како је напред објашњено, да се тако предаје од забавишта, кроз све
школе и факултете до саме САНУ, или да поднесе без одлагања неопозиву
колективну оставку. Са свим овим је САНУ званично била упозната још 1984.
године - пре више од 21 године.
Други разлог је што САНУ не само да штити већ и унапређује плагијатора лопова интелектуалних научних или уметничких дела, и плагијаторство - његов
лоповлук. То је други кутурни, научни, педагошки, морални и национални
злочин САНУ и за његове последице САНУ треба да сноси сву одговорност.
Или да искључи одмах из свог чланства све плагијаторе или да одмах поднесе
колективну оставку. Са свим овим је САНУ званично била упозната још 1986.
године - пре више од 19 година.
Нехришћански је и нечовечно опраштати злочине злочинцу који се не каје и не
моли за опроштај. Такво опраштање само подстрекује злочинца да слободно
настави са злочинима. Стварност то доказује.
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