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НЕПОТРЕБНИ ВАРВАРИЗМИ

За стране речи у српског саставу могло би се рећи

оно што пословица каже о ватри и води: да су добре слуге

али зли господари. Кад се употребл>авају тамо где су не-

опходне, оне су нам добродошле; али кад преузму маха и

кад се употребљавају у случајевима где имамо домаћих

речи за означавање односних појмова, оне прете да нам по-

кваре језик, и оне га заиста кваре. Понеки пут се питамо

неће ли наш језик изгубити свој народни карактер због пре-

теране употребе страних речи.

У најновије време, судећи по саставима неких писаца.

рекло би се да је дошао тај тренутак. Неки данашњи писци,

понајчешће критичари, стране речи употребљавају у толи-

ком броју да у неким реченицама оне износе и више од по

ловине целокупног броја речи, а у целом саставу читаву

осмину, и то ако се као речи рачунају и речце и свезице.

Ако тако наставимо, од нашег језика остаће у таквим са

ставима само наша синтакса, ако ти писци некако не нађу

начина да и њој смрсе конце. А можда би тако у своје списе

унели више склада него мешајући стране речи са српском

синтаксом. «

Питање употребе страних речи расправљено је одавно.

У многим стилистикама речено је када смеју да се употре

бе. али там нашим писцима изгледа да ово није довољно.

Или сматрају да за њих та правила не вреде?

Знамо да има свега два случаја када се страна реч

сме употребити:

прво, када она уствари и није више страна, јер је по-

стала саставни део нашег речника (кревет, боја, чаршав,

чарапа итд. ;
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друго, кад се не може замёнити домайом реч^у, какав

случае имамо с речима: гижназиуа, универзитет униформа

и све вейим бродем речи из науке, технике и спорта.

Овим случа^евима могао би се додати ^ош ^едан ко^и

нас овде нарочито занима. Има страних речи узетих за пой

мете за коде имамо и наше речи, али се обим н>иховог зна

чена не поклапа са значеньем односних страних речи, тако

да би наша реч значила само ^едан део онога што страна

реч значи. У таквим случаз"евима писац може да употреби

страну реч ако му ^е цело ньено значенье потребно; ме-

Йутим, ако ]е за н>егову мисао довольно и делимично значе

ние стране речи ко^е се може исказати домайом реч^у — онда

опет ову вал>а употребити. Ниже йемо се поново вратити на

ова] случа].

Свака употреба страних реча преко означених граница

претставла варваризам* Стране речи, и кад су неизбежне,

претставл>а]'у нешто туЪе мейу ерпским речима, те их треба

избегавати и из естетских разлога. Страна реч, дал.е, може

бити непозната вейини или бар великом бро^у читалаца — на

рочито данас када се ньихов круг оволико проширио — те оте-

жава разумевавье састава. Они писци ко]и данас употребл>а-

ва^у непотребне стране речи не воде рачуна ни о .^едном- од

ова два разлога. Нэима со саетав искийен страним речима,

вал.да, чини отменили, а мало им ^е стало до тога да што

вейи бро^ читалаца ньихов састав разуме.

Ни^е лако найи об]'ашвьен>е овоз' по]ави. А можда би се

могла наслутити три об^ашньеньа.

Прво би било: да писац не зна да у нашем ^езику по-

стод'и реч истог значеньа.

Други случа^ био би: да писац зна да посто^и и наша

реч за исти по^ам, али му страна изгледа лешпа, звучни]а,

Трейи случаз наговештен де горе: страна реч има зна

ченье шире него што га она у страной ]езику има.

Трейи случад наговештен де горе: страна реч има зна

ченье ко^е у целини нема ни^една наша реч.

Да прегледамо сва три случала.

Први случае, кад писац не зна да посто^и наша реч

истог значеньа као страна, бийе вероватно редак. Човек коди
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лише стекао де свакако вей доста богат речник свога д'ези-

ка. Али то ипак не исшьучуде могуйност да он неке под'мове

• стиче тек преко страног д'езика, а не труди се да за н>их найе

одговарад'уйе српске речи.

Други случад, кад писац зна да постод'и наша реч, али

му се страна чини лепша или бол>а, обухвата можда четири

летине страних речи коде се данас употребл>аваду. Чини ми

се да су, као што сам рекао, критичари нарвите склони да ове

речи што више нагомилавад'у у сводим саставима. ^дан део

тих страних речи спада у усвод'ене стручне изразе, те Йе са-

гтав бити д'аснид'и ако се употреби страна реч, иако се многи

од стручних израза могу изразити и нашом речд'у. Ако ова

лоследша за стручаака, у нашем случаду кн>ижевног теоре-

тичара, ниде истог значен>а са страной речд'у, требало би да

има на уму да много зависи и од навике. Кад наш израз упо

требимо неколико пута у значеау у коме смо дотле упо-

требл>авалй страни, навийи йемо се на н>ега и мойи Йемо бити

и без стране речи.

У овим примерима покушайемо да открид'емо шта се

н.има мислило рейи.

.,Два велика романа . . . окренута су сводом тематиком

у дал.у прошлост". Тематика доскора ниде постод'ала у на

шем д'езику; као именица не постод'и ни у француском, ни

у немачком, ни у руском речнику. Значи да де можда у

Совд'етском Савезу направлена у новиде време ако смо де

оданде примили. Нама ниде потребна, дер се место нье може

тако исто добро употребити наша реч предмет.

,,Н>егове медитацще . . . хойе да се занесу и вечно не-

промен>ивим кааегорщама идеалистигке филозофиуе и фа

тализмом". Изузев медитацире, о кодод Йе бити говора

ниже, остале речи спададу у стручне термине. Оне, мейутим,

доказуду да употреба стране стручне речи не може речени-

ци дати смисао код'и она ни са српским речима не би имала.

,, . . . писац код'и де врло много у контемплацщама".

Примийемо и овде означену страну реч као стручни термин,

иако она то ниде увек. Ова реч, мейутим, у првом реду зна

чи исто што и наше пажл>иво посматралье, па тек у другом
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реду размиштьан>е. Могла се, дакле, замените дедном од две

српске речи, према пишчевоз мисли.

Реч евоиирати ушла ^е вей у нашу кн>ижевнотеори-

ску терминологиду, иако се може врло лепо заменити нашим

речима: догарати, оживити, изазвати (као што се каже и у

фотографики за изазиван>е слика на филму) или неком

сличном реч^у. Само, разуме се, не сме се уместо н>е упо-

требити реч ревоцирати, ко^а значи супротно и ко^а ]е два-

пут употреблена у истом чланку:

„Н. Н. ^е у сводим хроникама показао велику умегнич-

ку способност у ревоциран>у прошлости".

„Он може мадсторском уметничком пластиком да ре-

воцира ори)ентални амби^ент". Да ли се уместо пластика

ни]е могла употребити реч живост — или нека слична ? Ори-

уентални се могло заменити речду истогуьагки, а и реч

амбщент се тако^е могла заменити, макар описно.

Против страних речи — стручних Термина, као што су:

реалист, вариущще, анализирати (може: рашгланити), мо

тив (може: предмет),импресионисшгки, атмосфера, апстрак-

тан и сличних не може се ништа репи, ]ер их сваки обра

зовании човек зна, иако би се понекад могле заменити на

шим речима.

Поред оваквих стручних термина употребл>ене су дру

ге стране речи коде не спада^у ме^у ове, и уместо кодих се

могла употребити, без икакве штете по ^асност, наша реч

ко^а значи исто што и дотична страна. Ево неколико таквих

речи из истог чланка:

бестифигни егоизам, медитациуа, проблематиган, мен

талитет, изолован, на]интимни]е, рел>ефно, психа, монстру-

озан, манифестаци\уа, бизаран, прецизан, артистигки, ле-

жерно, квалитети, имагинацща) интенцще, деформисан, ре

номе, револт и друге.

Све те речи могле су бити замен>ене нашим речима у

истом значен>у:

животшьска себигност, размишлагье, сумн>ив, душев

но стаьье, усамлен, науприснще, живо (сликовито), душа,

гудовишан, испол>аван>е (израз и сл.), гудан (необиган),

таган (оштар, ]асан и сл.), уметнмгки, олако, свойства (вр
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лине), машта (уобразил>а), номере, унакажен, углед (глас,

слава), шобуна (узбуна).

Понеке од тих странах речи биле би с коришйу заме-

н>ене нашом речд'у ужега значен>а, кеде д'е одре^енизе од

ширег, страног. То д'е у вези с трепим случад'ем, о коме пе

се говорити ниже.

Овде вал>а само поставити питание: зашто су употребл>е-

не набродене стране речи кад за означаван>е истих под'мо-

ва имамо домапе. Не може се лако найи одговор. ^днно

остад'е обдашвьёвье да су се писцу учиниле лепше или звуч-

нид'е од наших.

У ред ових речи иду и: морбидан, флуидан, студиозно,

ингениозно, принципщелан, минуи/иозан, контемплаци^а,.

медитацща, манифестовати, интенци)е, инкомпатибилан и

друге, употребл>ене у саставима код'и су дали повод овом

чланку.

Од н»их неке имад'у исто значенье као и наше одговара-

дупе речи, али им писци код'и их употребл>авад'у свакако до-

Да.ЗУ дош покоде значение коде се чини да недостаче нашим

речима. Тако, флуидан на француском (Пшйе) значи исто

што и наше теган; студиозан значи она] код'и воли да учи,

код'и се удубл>уд'е у ствари; манифестовати значи исполити;

антенцща — намера, жел>а да се нешто учини; принципи)е~

лан д'е начивьено од немачке речи ргтггргеЫ, а значи нагелан.

Поред тих речи с д е д н и м значением, имамо страних

речи са више значен>а за коде немамо у нашем д'езику д е д н у

реч за сва значевьа. Страно значенье зе у том случад'у шире

од нашег. Ако д'е писцу потребно цело страно значенье да

би изразио своду мисао, не остад'е му ништа друго него да

употреби страну реч, било то коме право или не. Срепом,

ти пе случад'еви бити изванредно ретки, и писац пе с мало

труда мопи скоро увек да рашчлавьаваньем своде мнели

утврди кодом нашом речд'у пе то страно значенье мопп да

изрази. Да разгледамо неколико таквих страних речи упо-

требл>ених у чланцима код'и су дали повод овом чланку.

Наводийемо редом реченице или саме речи.

„У Н. Н. имамо, и поред минуциозности у раду, плод-

ног писца". Минуциозан значи: 1) ко]и се бави ситницама;



192 Св. 5—6Наш ј е з и к

2) ситнигарски, цепидлагки. Значење не мора, дакле, бита

похвално за писца о коме се пише. А да ли су се сва та свой

ства хтела приписати писцу о коме се пише? Свакако не,

пошто је еастав за њега похвалан. Онда би писац чланка

своју мисао јасније изразио нашим изразом — до ситница

брижљив у раду, и српски читалац имао би одмах јасну

претставу о! приказаном писцу. Према своме изгледа да се

речи минуциозност даје и значењз које она у језику из кога

је узета нема.

,, . . . не расила узалуд нити лежерно свбју мисао". Ле-

жеран има много значења (у једном француско - немачком

речнику осам), али је писац чланка с том речју био у срећ-

ном положају, јер она и код нас има сва та значења, те се

я поред њиховог великог броја поклапа с нашом речју олако,

тако да страна реч није морала да се $шотреби.

Демонстрирати значи: 1) доказати, показати;. 2) у

днатомији, физици итд. практигно објаснити; 3) као и код

нас — изводити демонстрације, на што ће гећина читалаца у

први мах и помислити. Реч се могла превести или нашом

речју приказати или неком јачом од ове.

Проблематиган значи: 1) неизвестан; 2) споран; 3)

двосмислен. Писцу свакако нису била потребна сва три зна

чена, те би с ј е д н и м одређеним значењем цела мисао била

потпуније исказана.

Именица проблематика, данас тако често употребљава-

на са својом сестром тематикам, у немачком постоји' са

значењем РгадюйгсНдкеИ, ЈЈпдеКатеИ. Код нас би се могла

без штете заменити речима: питања, скуп питаььа, или не-

како слично.

Тематика такође не постоји као именица ни у немач

ком, ни француском ни руском речнику, него само као при-

,дев у музици за тематски.

Медитација значи размишл>ан>е, пажљиво посматра-

њем, побожно размииСљање. Значења су врло блиска, а по-

.следње је најчешће. Ако је писац хтео њега да нагласи или

да их све обухвата, "имао је разлог да употреби ту реч ;

ако је мислио само на размигПљање, довољна је и наша реч.
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Сугестивна игрека спадала би у исти ред, јер за речи су-

гестија, сугестиван и сугерирати немамо речи које би обу-

хватиле цело њихово значење, али се за свако од њихових

значења може наћи наша реч: за сугестиван овде — убедљив,

за сугестију има значење: потстицај, навођење на нетто,

или слично; сугерирати значи: дати идеју, шанути да уги-

ни, наложити, навести на — доред других значења. Пошто

се реч често употребљава и за оно што она ни у ком случају

не значи, бол>е је избегайЬти је и дати потребно значење

нашом речју.

У изразу суптилно психолошки анализирано, реч суп-

тилан по речницима значи: 1) фин, танан, нежан, ситан; 2)

продоран, оштар; 3) изванредно вешт; 4) цепидлагки, сит-

нигарски; 5) лушв, препреден. Ако су била потребна сва

та значења, реч се могла употребити, иако би добар део био

обухваћен нашом речју оштроуман.

Израз унутрашњи рудименти његове психе не види се

јасно шта треба да значи, те нећемо улазити у његово раш-

члањавање.

У реченици ,^акорагу)у на ширу друштвену платфор

му" реч платформа) по француском речнику значи: 1) ра-

ван кров; 2) део трамваја или омнибуса где путници стоје.

У енглеском језику та реч значи још : перон на железничкој

станици, заравњено место за топ, говорнигка трибина и,

отуда — програм који говорник излаже с ње. Пошто сва та

разноврсна значења писцу нису могла бити потребна, мо-

гао је бол»е да се изрази нашом речју са ј е д н и м значењем.

На једном месту имамо реч штимунг. Колико Срба

знају шта она значи?

У изразу на терену Босне, као и у другом чланку

истог писца „на терену издавачке активности", имамо израз

који се данас много употребл»ава у канцелариском језику

да означи послове изван канцеларије. Терен значи земљи-

ште, те се та реч могла изразити речима: у области Босне,

или просто у Босни, а у другом случају изразом на пољу

издавачке итд., или и још простије.

Реч егоцентриган, свакако позната малом броју чи-

талаца, употреблена је више пута; егоцентригно сладо

13
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страшКе се можда могло простое изразити без те стране

речи.

У чланку другог критичара имамо ову речешщу:

„Разви]'а]'упи широко сво^ активитет, Н. Н. ]*е после

рата своз' поливалентны, таленат манифестовао у више обла

сти кн>ижевног ствараньа". Не би ли српском читаоцу било

Засните да су употребл>ене српске речи рад, многоструки,

дар, исполио ?

Дал>е имамо:' „

„ . . . осмшшъен ^едном сублимном функцщом' одре-

1)ен ]е интенцщама писца". Шта треба та гомила страних

речи да значи — писац ни]е рекао.

,, . . . духовит облик критике извесних негативности и

на то^ линией он ]е крцат матерщалом коух. ^е пластигно, на

основу праве реалистигке спсервацще итд."

,, . . . у знаку афирмиран>а позитивных л>удских вред

ности ..."

„Нэихов хумор ^е л>удски интониран."

Овакав стил потсепа на начин изражаван>а Мол^еро-

вих прециоза.

Све што з'е наведено само ^е ^едан део страних речи у

два чланка, али ^е и то довол>но да покаже како данас пишу

баш они чи^а ]е дужност да такве по^аве осуде код писаца

о кодима пишу*.

Поред рашце наведених обзашн>ен>а ове по^аве, можда

би се могло найи ;]'ош з'едно. Као што з'е Г. Крклец навео за

песнике, може се наслутити и за прозне писце да свозе са-

ставе ша^ьу у штампаризу без последн>ег, строгог прегледа,

чид'а би дедна тачка морала бити и брисавье излишних стра

них речи. Да з'е такав преглед вршен, не би код ^едног писца

била обзавл>ена и оваква места:

,,н>ен животворан дах";

„Н- Н. као писац уме да свирепост прикаже у >ьеговим

злим и дивл>ачким манифестаци]'ама и да га изрази и у по-

ступцима деце;

мимогред тога итд.

Ако ^е нашим! писцима, у првом реду критичарима,

стало не само да пишу него и да покажу како ' треба
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пасати, онда су у првом.реду дужни да престану са злоупо-

требом страних речи. Замена стране речи нашом неЬе

увек бити лака, али се баш ту кн>ижевницима отвара широко

пол>е рада да стекну заслуге за наш дезик. Ако не могу одмах

да наЪу тачан израз за страну реч, нека испита^у сва н=ена

значен>а и виде к о ] е ^е потребно за израз н>ине мисли, па

нека за то значение наЬу ерпеку реч. Каткад йе то чинити

дода^уйи значен>има наше речи и нова значен.а. То ^е обичан

пут богаЬен>а ^езика, и од аихове вештине зависипе да ли

йе та нова значен>а бити примл>ена. Ако то буде случа], они

Не мопи с поносом да кажу:-,,У огромно^ згради нашег ре

зина зедна опека ^е мо]'а."

Св. Предик
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