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nik. Pisao sam disertaciju još do raspada druge 
Jugoslavije. Na koncu konca nakon obrane 
disertacije morao sam odabrati što dalje, tj. 
u kojem smjeru moram ići dalje. Odabrao 
sam kroatistiku, jer nismo imali strukovnjaka 
za hrvatski jezik. Imali smo strukovnjaka za 
hrvatsku književnost, a baš za hrvatski jezik 
nije bilo. Godine 2004. napisao sam i objavio u 
Moskvi na ruskom jeziku monografiju Hrvat-
ski književni jezik druge polovice 20. stoljeća. 
Iza knjige slijedi nekoliko hrvatsko-ruskih 
rječnika, gramatika, udžbenik za početnike i 

slično, odnosno ono što je potrebno za samo-
stalno izučavanje upravo hrvatskoga jezika. To 
posve ne znači da samo ja pišem priručnike za 
hrvatski, imamo i pišu još nekoliko autora: A. 
Ju. Kalinin, G. G. Tjapko. 

Ako ste pak doktorirali na razlikama 
između hrvatskog i srpskog jezika, napisali 
razlikovnik, sigurno smatrate da je riječ o 
dvama različitim standardnim jezicima, a 
ne umjetno stvorenim razlikama kako to 
neki tvrde?

– Neprijeporno je da su standardni jezici 
četiriju naroda srodni, bliski i izrađeni 
umnogome na novoštokavskoj osnovici, ali 
su i dovoljno različiti što se tiče na primjer 
povijesti, ovladanosti… Je li sveučilištarac 
pa i profesor u inozemstvu jednako, pri-
mjerice, govori, piše ili prevodi na hrvat-
ski, bošnjački, crnogorski ili srpski? Kažu 
nam neprestano o sporazumijevanju. Danci, 
Norvežani i Šveđani dobro se sporazumije-
vaju, isto možemo reći i o Česima i Slovaci-
ma. Njemačkim nešvicarskim govornicima, 
s druge pak strane, švicarska inačica nje-
mačkoga standardnoga jezika vrlo je teško 
razumljiva, moramo li tada zbog nerazu-
mljivosti ili slabe razumljivosti stvarati neke 
nove nazive za jezik ili odvojene katedre? 
Zašto prema njima jedan kriterij i pristup, 
a prema hrvatskome drugi? Takav pristup 
prema jezicima Hrvata, Bošnjaka, Crno-
goraca i Srba podsjeća donekle na jezičnu 
politiku Austro-Ugarske. Ponovno se poku-
šava umjesto tih naroda rješavati koji naziv 
jezika ti narodi moraju imati. Ako jedna 
strana ne poštuje ili ne priznaje drugu stra-
nu, tada valjda druga ima isto pravo barem 
se jednako jezično ophoditi. U jezikoslovlju 
nema općeprihvaćenoga kriterija što je 
jedan, a što su dva ili tri jezika. Prema moje-
mu mišljenju, riječ je o dvama srodnim, ali 
ipak različitim standardnim jezicima. Treba 

Artur Bagdasarov hrvatskoj 
stručnoj javnosti nije nepo-
znat, osim objavljenih knjiga i 
priručnika, posljednjih godina 
zapaženi su njegovi mnogi 

članci o pitanjima hrvatskoga jezikoslovlja 
(među ostalim, i u Školskim novinama) ali 
i znanstveno-popularni članci o povijesti i 
kulturi Armenije. Bagdasarov je jedan od 
rijetkih inozemnih kroatista koji kontinui-
rano pišu i objavljuju tekstove na hrvatskom 
jeziku. Dobitnik je godišnje nagrade Ine za 
promicanje hrvatske kulture u svijetu (2009.), 
ponajviše zbog afirmacije hrvatskoga jezika 
u Rusiji. Surađuje u više hrvatskih časopi-
sa, tjednika i portala. Živi i radi u Moskvi, 
gdje na više fakulteta predaje hrvatski jezik i 
sociolingvistiku. Biografsko-bibliografsku na-
tuknicu o njemu ima Hrvatska enciklopedija 
Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža”, 
hrvatska i armenska Wikipedija. 

Zbog čega ste se posvetili kroatistici?
– Obranio sam 1992. godine disertaciju o ra-

zlikama između hrvatskoga i srpskoga jezika, 
sastavio 1998. godine kratki školski rusko-hr-
vatsko-srpski/hrvatsko-srpsko-ruski razlikov-
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PravoPis bez oPće strukovne 
sloge i volje ne rješava ništa. 
objavljivanjem ‘jedinstvenoga 
PravoPisa’ nije došlo, nažalost, 
ni do Pomirbe, ni do PravoPisnoga 
jedinstva... što se mene tiče, mislim 
da se Politika ne treba miješati u 
jezikoslovlje
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