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РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА И ЈЕЗИК

Позив радио-телвизијских радника: спикера, репорте

ра, водилаца појединих емисија, редитеља и глумаца више—

струко је значајан и одгоеоран. Њихове су дужности да сво-

ју широку публику, многобројне овоје слушаоце и гледаоце

тачно, правилно И/ на најбољи начин обавештавају, да их

забављају и васпитавају. Те своје дужности они остварују

разним уметничким и другим средствима, међу којима језик

и овде, као и у животу човека и друштва уопште, заузима

изузетно и, свакако, најзначајније место. Стога није свејед-

но какав ћемо језик слушати у појединим емисијама радија

и телевизије. Тога су потпуно свесне и саме ове установе,

па се зато старају да тај језик буде што бољи и овоје сарад-

нике, у првоме реду спикере, бирају конкурсом, узимају

лекторе за језик, обучавају људе у језику итд. И језик на

нашим радио-станицама и телевизији углавном је кокретан,

у више случајева беопрекоран, а код нешто мањег броја

спикера и других сарадника — управо узоран. Али он у

свим случајевима ни-је такав, а било би пожелаю да увек

такав буде, пре света зато што се само у свему исправним

језиком могу дати потпуно тачна обавештења, што јенесум-

њиво основни задатак радиј а и телевизије. Ако, рецимо,

яеко нема потпуно одређен гласовни систем са свих 30 на

ших међусобно јасно "различних гласова, он неће свакад

моћи да тачно обавести своје слушаоце.

Ми смо ових дана чули у једној телевизијској репор

тажи где се говори да је „на састанку у Баћанима утвр—

ђено" . . .Репортер који у изговору не разликује гласове

ћ и ч оставио је у недоумици своје слушаоце да ли је го-

ворио о састанку у Баћанима или у Бачанима. На ово ће,

можда, когод рећи да је свеједно у коме је од ова два ме

ста био састанак о коме нам је у овој репортажи говорено.

А ако је то свеједно, онда је јамачно цела та емисија могла

да отпадне. Исто се тако и међуообним мешањем акдената
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различие природе и различних дужина каткада тгогрешно

обавештавазу слушаоци, па зе исправан акценат спикера и

репортера и са само овога гледишта од великог значаза.

Немап.е доволног осеЬагьа за разлике у системи акцената

и системи гласова нашега з'езика воде, дакле, каткад и у

сасвим недопуштено, т]. у дезинформацииу. А низ'е реч

само о томе да ли Не слушаоци свакад о свему добити тачна

обавештевьа него и у каквом Не их облику добити. Забавне

емиси^е и несумшивих уметничких квалитета дате неаде-

кватним ]езиком врло много тубе од праве своз'е вредности,

чак и код нас, где се з'езику уметничког дела з'ош увек, на

жалост, не поклагьа свакад доволно пажнъе. А ми~често на

радизу и телевизи^и (говоримо о овим зугословеноким ста-

ницама на српскохрватском з'езику) слушамо: у Беку, на

покетку, исклукимо, поукно, сликно, обикно, на коуи накин.

Ту, истина, немамо свакад, и управо назчешЬе немамо право

наще меко к место сугласнкха ч, него з'е таз глас нешто слич

или меком руском ч, али тек зе много више к него што з'е

ч нашег кнзижевног з'езика (па га зато и означавамо знаком

назсродниз'ега гласа). Слушамо опет на неким радио стани-

цама, односно телевизиз'ама: вруедна (место врщедна) заслуе-

пити (м. заслщепити), од)елити (м. одщелити), ощенити (м.

1*ци]епити), тип кррпити (м питкрщепити) итд. , чуземо често

изговор речи с «аглашеним унутарььим слогсвима под ак-

центима коз и У системи тзв. кн>ижевног зезика могу бити

само на првоме слогу (забележили смо: оставили м. остави-

лц, уметност м уметност, састанак м. састанак) или речи

страног порекла као што су: командант, шпекулант (м. ко-

мандант, шпекулант), козе су истина и у свакоднезном гово

ру ретке с друкчизим акцентом, али будуНи да су оне под

тим акцентом несагласне с природой акцената домаНих ре

чи, оне се моразу прилагодити овима, како то захтевазу

принципи употребе страних елемената у машем зезику уоп-

ште. ПоменуЬемо овде и зедан случаз упогреЗе меодговара-

ЗуКег акцента на унутар1ъем слогу неких страних, али и по-

козе домаЬе сложене речи, као у Аустралща, тф., и аудицща,

па затим Зугославща и купопродащ, на козе смо ми више

пута указивали као на одвеЬ распростран>ене с обележеним

акцентом. И баш зато што те речи оваки час чуземо с овим

акцентом, и на радизу и телевизизи, сматрамо да з'е потребно

и овде указати на недопустивост н>ихове употребее с тим

• И ове и све у овоме чланку наведене примере чули смо-на еми-

си]ама лонеке од наших радио-станица за последн>а три дана, а на

водимо их као карактериспичне за уобичазене недостатке зезика О

кодима говоримо.



1 Ь2 Наш кнк

акцентом, и поред све н>егове распростран»ености Ми ове

акценте сматрамо недопустивим зато што руше систему од

козе^ зеданпут начете, за кратко време не би много остало.

А рушен>ем системе и меЬусобним мешаььем акцента биле би

жртвоване не само музичка пргдност наших акцената веК

и н>ихове морфонолошке, односно семантичке функциз'е, као

у примеру радио-вести Морава /е наплавила велике повр-

шине засиуаних п>ива, ко^у по не знам кози пут слушамо,

а коза с означении акцентом значи да зе Морава у плаво

обо7мла Могугшост отклан.ан>а употребе ооначеног ак

цента у четири напред наведене речи двойка зе. Или?

се ти акценти, као сви силазни када се на1)у у средини

речи, помере за зедан слог према почетку, да се ту заве с

промен>еном природой, у виду .узлазних акцената: Аустра-

яиуа, аудицищ, Зугославща и кутшпрооЧ^а, свакако рег)е, или

пак на истом слогу промене природу свозу и изговараз'у се:

Аустралищ, аудйци)а (скоро зедино овако), Зугославща и

■купопрдда-]а — 'много чешЬе

У радио-телевизиз'ских радгожа среНемо и других зе-

зичких особина козима се моразу чинити замерке, често и

кад су уобича]ене, па и врло распростран>ене у говорном

З'езику наших културних центара, свих н>их или само оних

на чи]ем се ради]у и телвизи^и среЬемо с н>има. ^дна

од на]распростра1ьених и наз'чешЬих таквих особина сва

како ]е зеднакост облика акузатива заменице ко;и с гени

тивом и када се она односи на какав предмет као у примеру:

Лмсг к о г а су урезывали Ьаци ове гимназще растуран ^е

у граду и околини у некалико стотина примерака. Свим дру

гим заменичким и придевским речима у оваквом случазу

облик акузатива зеднак ]е с номинативом, па се и од ове

заменице та] облик мора употребл.авати у облику ко)и (да-

кле: Лист к о ] и су урезывали, а не ко г а су уре})ивали. . .)

Ми смо веК у зедноз прилици показали да се с много

лиягвйстичког оправданна у свакодневном говорном зезику

скоро уопштио глаголски потенциал с обликом помоНног

глагола би и у свим лицима множине, па и у радио-емисиза-т

ма и на телевизи^и сваки час слушамо: ми би желели, ей то

не би допустили, и само такве облике. Али и поред све

раопростран>ености употребе овога облика он низе, или бар

Зош низе, добио кшижевни карактер, него га веЬина писаца,

научника, белетриста и публициста употребл>ава у облици-

ма с одговаразуЬим завршецима: ми бисмо желели, ей не

бисте допустили итд. У емисизама телевизизе и радиз'а неких

наших станица чуз'емо гдекад безлични глагол требати. упо-

•требл>ен у личним облицима требам иКи, т р е б а т е ка
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зати, треба ј у доћи. А тај је глагол допуштено употребл>а-

вати само безлично, у облику треба. Када смо неким својим

познаницима скренули пажњу на недопустивост употребе

безличног глагола с личним наставцима, одговорили су нам

да знају за то правило, али га се, кажу, не могу држати јер

се безличним обликом глагола требати обезличава цела ре-

ченица. На нашу реплику да у оваквим случајевима лични

облик треба дати допунском делу и казати — треба да

идем, треба да кажете, треба да дођу, они су још

бранили своје личне облике глагола требати могућношћу на-

тюредне употребе инфинитива и презента у допуни. Таква ]ь

могућност, међутим, у овоме случају најчешће искључена.

Могу се, истина, употребити оба глагола, и управни и до-

пунски, у безличним облицима, али само када је на други

неки начин могуће означити на кога се односи оно што се

дотичном реченицом казује. Може се, нпр., рећи треба

ми џћи (јер је јасно да то значи дужност ми је ићи, морам

ићи), али не и треба вам казати, нити треба вам доћи јер ово

значи да треба вама нешто да се каже и да треба доКи к

вама. Једном речју — тамо где је могуће употребити енкли-

тични облик датива личне заменице да се њим означи кога

се тиче оно што се глаголом казује — уз безлични глагол

требати може се употебити и инфинитив као допуна. Али

ако допунски глагол иначе не допушта уза се именички об

лик датива, тј. ако он на било који начин може значити

какву намену или управљеност према чему, — онда као

једини облик глаголске допуне безличном глаголу требати

остаје презент с везником да.

И, да само још један једини пример наведемо, — с ра

дива и телевизије неких наших културних центара врло

често слушамо као временску ознаку израз овај пута у томе

немогућем облику. У српскохрватском језику, у добром је-

зику, мислимо, ни у једном другом случају нећемо наћи

именицу са својим атрибутом у два различна падежна об

лика, већ придев свакад мора бити искључиво у падежном

облику именице коју одређује. Й у овоме случају обе речи

могу бити или у облику акузатива (овај пут) или у облику

генитива (овога пута), а не придев у акузативу, а именица

у генитиву, како се често срећу употребљени у појединим

срединама.

Ово неколико на дохват узетих примера нисмо дали

с циљем да исцрпемо све што чиии слабу страну језика ра

дива и телевизије, него само да укажемо на карактеристичне

случајеве и да поводом њих покажемо како би се — уз

нешто бољу организацију службе која ће се старати в

6 Наш језјк
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коректности и лепоти језика радио-телевизијеких емисија,

уз повол>није услове, наравно, и боље кадровске могућности

пре свега — уклонили недостачи који се не могу порицати.

Ми тиме не поричемо и да се у овим великим култур-

но-просветним установама нашим не поклања потребна па-

жња језику. Нама је и лично познато да се предузимају

озбиљне мере (ми смо горе и означили те мере) да језик у

њима буде што бољи. Али се, свакако, може још и више

учинити, а мора се све учинити да се, пре света, гласовном

систему језика који се чује у емисијама радија и телевизије

не могу чинити никакви приговори. Ни у1 акценту тога је-

зика не треба да буде ничега што би нарушавало систем

који карактерише наш књижевни језик. А макар колико се

оба ова питања сматрала тешким за савлађивање, ми данас

имамо дела и приручника којима ће се успешно послужити

свако ко жели да их савлада. Још лакше ће се моћи откло-

нити остали недостачи језика радио-телевизијских радника,

како они на које смо указали, тако и други за које овде

нисмо навели ни један пример. Истина је да ти радници

морају, пре свега, имати добро осећање и практично позна

вайте језика. Али је, исто тако, потребно да стичу и стекну

и солидно језичко образовање.

Овим су установама зато неопходни језички стручњаци

високог ранга, одлични практични зналци и теоријски по-

знаваоци савременог језика, који ће пратити све емисије,

бележити све језичке недостатке у њима, и наставом посебне

врете отклањати их све док их сасвим нестане. То, дакако,

значи стварање В1Исоке школе за језик са специфично ква-

лификованим кадром, наравно у самим овим установама, у

'којима ће се усавршавати они што су сами учитељи језика

многобројних, тако рећи безбројних својих слушалаца. Ра

дио и телевизија су свакако најмасовније посећене школе,

поред осталога и за усавршавање матерњег језика. И уче-

ници најразноврснијих школа, од најнижих до највиших,

и радници и службеници, и домаћице и пензионери, и старо

и младо — сви су од реда слушаоци радија и телевизије. И

доиста је улога ових установа у изградњи културе језика

свих народних слојева од неоцењивог значаја. Некада се с

разлогом говорило да се језик практично најбоље научи чи-

тањем добрих писаца. Са још више разлога данас можелю

рећи да ће практичном усавршавању језика много више

допринети узоран језик радија и телевизије, јер је управо

незнатан број оних што највећи број часова забаве дневно

проводе над књигом према броју слушалаца радио-емисија,

односно гледалаца, гледалача и слушалаца телевизијских
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преноса. И као што се некада говорило, а и сада се с правом

каже да кн>иге мора]у бити написане узорним ]еэиком и због

васпитачке улоге гьихове — с ]ош више права морамо за-

хтевати од радива и телевизи]е, као на]масовни]их школа, да

]език у н>има по ]асности, правилности и лепоти буде на на]-

веКо] висини.

М. СтевановиН

:
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