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У овој књи зи са ку пље но је осам де се так чла на ка об ја вље
них у НИНовој ру бри ци „Је зик“ у раз до бљу од 2006. до 2011. 
го ди не. По де ље ни су на пет де ло ва пре ма те ма ти ци. У пр вом 
(„Го во ри те ли бекаес?“) опи са не су за ни мљи во сти и па ра
док си ве за ни за хр ват ски и дру ге „је зи ке“ на ста ле рас па да њем 
оно га што смо не ка да на зи ва ли срп ско хр ват ским. У дру гом и 
тре ћем („Шта се се је, а шта са ди“ и „Ве слао сам ча мац“) об
ра ђу ју се не за о би ла зне те ме сва ке је зич ке ру бри ке: из бор ре
чи, тач но зна че ње, при хва тљи вост и (не)пра вил ност об ли ка 
ре чи и по је ди них гра ма тич ких кон струк ци ја. У че твр том де лу 
(„Тар ге ти ра ни ими џинг“) гру пи са ни су на пи си о да нас то ли ко 
ак ту ел ном пи та њу ан гли ци за ма у срп ском. Не ко ли ко чла на ка 
о срод ним те ма ма као што су „род на рав но прав ност“ у је зи ку, 
ло ши пре во ди, од нос те ле ви зи је и ра ди ја пре ма гле да о ци ма 
од но сно слу ша о ци ма, или не до вољ на ра зу мљи вост нат пи са и 
упут ста ва на про из во ди ма за ши ро ку по тро шњу, са ку пље ни 
су у за вр шном де лу књи ге.

И. К.





ГОВОРИТЕ ЛИ БЕ-КА-ЕС?





9

ЧАКАЈШТОКАВСКИ РИТМОДАЈНИК

Ни је пр ви пут, а на жа лост, ве ро ват но ни по след њи да ми 
из Хр ват ске сти же ано ним но пи смо. Очи глед но та мо има љу ди 
ко ји не же ле да се зна да чи та ју НИН и да се до пи су ју са Ср
би јом. Овог пу та, у ко вер ту без на зна ке по ши ља о ца на шла се 
фо то ко пи ја из за гре бач ких „Ли јеч нич ких но ви на“ од 15. мар та, 
са увод ним огле дом за књи гу Сто ма то ло шко на зи вље. Оглед 
но си на слов „Осје ћај за ри јеч“, а пи сао га је др Дра го Штам
бук. „Ви ки пе ди ја“ за ње га ка же да је у За гре бу спе ци ја ли зо вао 
ин тер ну ме ди ци ну, га стро ен те ро ло ги ју и хе па то ло ги ју, да је од 
1983. жи вео у Лон до ну, а по том је био ам ба са дор Хр ват ске у Ве
ли кој Бри та ни ји, Ин ди ји, Егип ту, Ја па ну и још петшест зе ма ља.

Већ на по чет ку тек ста он на гла ша ва да је још 1991. у свом 
род ном ме сту, Сел ци ма на Бра чу, осно вао „пје снич ку ма ни
фе ста ци ју Cro a tia re di vi va ко ја се је зич но – ње гу ју ћи хр ват ску 
лин гви стич ку ра зно ли кост (ча, кај, што) – има ла опи ра ти на
ме та њу су сјед но га нам срп ско га је зи ка“. На ме ра му је би ла, ка
же, „ча кав ским и кај кав ским… бо га ти ти стан дард ни хр ват ски 
је зик ко ји је што кав ски“. Та ко би за раз ли ку од срп ског, ко ји 
је са мо што кав ски, хр ват ски по стао „слу жбе на мје ша ви на ди
ја ле ка та“, ко ја „јед на ко ува жа ва све три хр ват ске лин гви стич ке 
ди о ни це у ко ји ма ча и кај и што јед на ко ми ло и то пло зво не“.

Бра ни ти се тре ба, ме ђу тим, не са мо од по губ ног срп ског 
ути ца ја не го и од „гло ба ли за ци је и ан гли за ци је хр ват ско га је
зи ка“, по себ но у ме ди цин ској тер ми но ло ги ји. У том ци љу, ка
же док тор, „мо гу ће је ство ри ти из ра зе ко ји пре ци зно и точ но у 
хр ват ско ме опи су ју про блем… ус кри су ју ри је чи ар хе тип ских 
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при зи ва, те фор ми ра ју но ви стру ков ни је зик, као не ка да Бо
го слав Шу лек и дру ги кре а то ри хр ват ско га на зи вља“. Кад је 
рас пи сан кон курс за за ме ну хи рур шког ан гли ци зма стент, 
док тор Штам бук је сми слио хр ват ски на зив про шир ни ца или 
жил ни пот по рањ и до био пр ву на гра ду. Пејс меј кер је на хр
ват ски пре вео као рит мо дај ник, а за си ду или ти ејдс ство рио 
је на зив коп ни ца, при ме тив ши да „бо ле сни ци гу бе тје ле сну те
жи ну и коп не, по пут сни је га“. Он ка же да је скра ће ни ца AIDS 
не згод на за из го вор и за про ме ну по па де жи ма (што је тач но), 
док је њен фран цу ски екви ва лент SI DA „код нас де пла си ран 
јер исто бје и хр ват ско жен ско име; на и ме, та ко се зва ла пје
сни ки ња Си да (Си до ни ја) Ко шу тић“.

За не у пу ће не, на по ме ни мо да је Бо го слав Шу лек био хр
ват ски лек си ко граф (по ре клом Сло вак) и да је у по след њим 
де це ни ја ма 19. ве ка увео у упо тре бу до ста но вих ре чи ко је да
нас ко ри сте не са мо Хр ва ти не го и Ср би. Знао је, ме ђу тим, 
и да пре те ру је, па та ко ни су при хва ће не ње го ве ко ва ни це као 
„мје рак“ уме сто ме тар, „мје рић“ уме сто цен ти ме тар, „мје
ре ти на“ уме сто ки ло ме тар, „сла дор“ уме сто тур ци зма ше ћер 
и дру ге. Др Штам бук за сту па слич не ста во ве као Шу лек, чак и 
пи ше је зи ком де вет на е стог ве ка. У то вре ме још је би ло нор
мал но да се за аст му ка же „сип ња“ или „за ду ха“, за ту бер ку
ло зу „су ши ца“, за ди зен те ри ју „ср до бо ља“ и слич но. Да нас 
је ме ди ци на гло ба ли зо ва на (што је си гур но бо ље не го да је 
про вин ци јал на), па би „коп ни ца“, уме сто ин тер на ци о нал но 
при хва ће них скра ће ни ца ко је тач но опи су ју при ро ду бо ле сти, 
де ло ва ло нео збиљ но. Ан гли ци зам „ејдс“ ни је нам нео п хо дан, 
али „си да“ се ла ко из го ва ра и ме ња се као име ни ца жен ског 
ро да. По кој на пе сни ки ња Си до ни ја, као ни не ка да шње срп ске 
Пер си де ко је су из ми ло ште на зи ва ли Си да (но си ли још ко 
да нас то име?), си гур но се не ће увре ди ти због то га.
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ПРО ДА ВА ТЕ ЉИ И КУ ПИ ТЕ ЉИ

Је сте ли зна ли да се не ка же на гла ша ва ти не го на гла ши
ва ти, и да ни је до пу ња ва ти не го до пу њи ва ти? Је сте ли зна ли 
да се не сме ре ћи до бром при ја те љу и на на шем мо ру, не го 
са мо до бро му при ја те љу и на на ше му мо ру? Ако ка же те ње но 
ли це, по зна јем ње го вог оца, они су у мом ста ну а ја у њи хо вом, 
је сте ли све сни да гре ши те и да је тре ба ло ре ћи ње зи но ли це, 
по зна јем ње го ва оца, они су у мо је му ста ну а ја у њи хо ву? Зна
те ли да не сме те ре ћи то ли ки труд, ред во жње, раз го вор са 
че ти ри мла ди ћа, пи там се да ли сам до бро чуо, не го са мо то
лик труд, во зни ред, раз го вор с че ти ри ма мла ди ћи ма, пи там 
се је сам ли до бро чуо?

До бро сте чу ли. Упра во та кви са ве ти и опо ме не да ју се у 
књи зи под на сло вом „Нор ма тив ност и ви ше функ ци о нал ност 
у хр ват ско ме стан дард ном је зи ку“, об ја вље ној у За гре бу, чи је 
су аутор ке Ан ђе ла Фран чић, Ла на Ху де чек и Ми ли ца Ми ха
ље вић. Хр ва ти ина че ка жу на гла ша ва ти, до бром при ја те љу, 
то ли ки труд и та ко да ље, све као и ми – али књи га твр ди да 
гре ше. Књи гу ни сам имао у ру ка ма (и не жа лим мно го због 
то га), али је њен са др жај ис црп но опи сан у при ка зу ко ји је у 
за гре бач ком ча со пи су „Књи жев на ре пу бли ка“ об ја ви ла Сње
жа на Кор дић.

Про фе сор ка Кор дић већ го ди на ма пре да је сла ви сти ку на 
не мач ким уни вер зи те ти ма, а у За гре бу је не по жељ на због не
до вољ ног „до мо љу бља“. Она за сту па мо дер но на уч но гле ди
ште по ко јем су пу ри зам и пре скрип ти ви зам пој мо ви су прот
ста вље ни лин гви сти ци. По ње ним ре чи ма, „стан дард ни је зик 
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је оно што је не у трал но, уоби ча је но у упо тре би код ве ћи не 
љу ди у Хр ват ској и што омо гу ћа ва над ре ги о нал но спо ра зу
ми је ва ње“. На су прот то ме, аутор ке по ме ну тог при руч ни ка на 
ви ше ме ста ис ти чу да „ни тко у Хр ват ској не зна стан дард ни 
је зик и да га сви мо ра ју учи ти“. Оне, ка же Кор ди ће ва, „же ле 
на пра ви ти илу зи ју да се стан дард ни је зик на ла зи не гдје из ван 
хр ват ских го вор ни ка и да са мо оне има ју спој с њим и мо гу га 
по сре до ва ти оста лим смрт ни ци ма“.

Мно ге њи хо ве по у ке за сно ва не су на дав но иш че злим раз
ли ка ма, ре ци мо она ко ја се мо гла чу ти и од на ших је зи ко сло
ва ца ста ре шко ле: не сме се, на вод но, ре ћи си па ти кад је реч 
о теч но сти ма, јер „си па ти се мо же са мо што сип ко (нпр. бра
шно, ше ћер), док се ли је ва што те ку ће (нпр. ка ва, во да)“, што 
би зна чи ло да ни је до бро „Си пај ми ви на у ча шу“ не го са мо 
„На лиј ми ви на у ча шу“. Или, не сме се ре ћи Идем код бра
та не го Идем к бра ту – иако је, при ме ћу је Сње жа на Кор дић, 
„при је длог код пот пу но уоби ча јен у та квим ре че ни ца ма, а био 
је то и про те клих сто ље ћа“.

У при ка зу се по ми њу и све моћ ни лек то ри по јав ним гла
си ли ма, је зич ка цен зу ра ко јој ни је из ма као ни је дан та ко угле
дан лин гви ста као што је Ду брав ко Шки љан. Про го не се сви
ма по зна те, уоби ча је не ре чи и за ме њу ју дру ги ма, „хр ват ски ји
ма“. Не сме би ти зу бар ка не го зу ба ри ца (ма да се ни у Хр ват
ској, на по ми ње С. Кор дић, не ка же но ви на ри ца или ули ча ри
ца), ни је рад но ври је ме не го дје лат но ври је ме, ни је цје нов ник, 
па чак ни цје ник ка ко се ра ни је го во ри ло, не го ко штов ник. Из 
ри јеч ког „Но вог ли ста“ Кор ди ће ва ци ти ра чла нак Ни вес Опа
чић под на сло вом „По ли тич ки страх дик ти ра је зич не нор ме“. 
„Ако на пи ше те мол ба, а не за мол ба“, ка же се ту, „пред мет вам 
не ће при ми ти. Као да је мол ба го ра ри јеч од за мол бе… Ме не 
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ни тко не мо же увје ри ти да је би ло ну жно про ми је ни ти нпр. 
до ма ћу за да ћу у до ма ћи ура дак, ни тко ми не мо же ре ћи ка ко 
је збор ни ца ло ша ри јеч те да се сми је ре ћи са мо ви јећ ни ца. Та 
је при ча по не кад ишла та ко да ле ко да су ме не ки про да ва чи из 
су сјед ства јед ном пи та ли за што се они ви ше не зо ву про да ва
чи а њи хо ве му ште ри је куп ци. Кад сам их пи та ла што су они 
са да, од го во ри ли су ми: про да ва те љи и ку пи те љи. А све се то 
до га ђа ло за то што је су фикс тељ про гла шен хр ват ски јим од 
свих дру гих…“

За нас све ово мо же би ти и не ка уте ха. Је сте да смо у лек
си ко гра фи ји сил но за о ста ли за Хр ва ти ма, да нам не до ста ју 
нај о снов ни ји јед но је зич ни и дво је зич ни реч ни ци, ка кве они 
има ју већ по о дав но. Је сте да је код нас у сред стви ма ин фор ми
са ња је зик пот пу но за пу штен, да ни ко не во ди ра чу на о је зич
кој нор ми. Али за то, хва ла бо гу, не ма мо ни та кве „са вет ни ке“ 
као Хр ва ти, ни ти на ши про фе со ри уни вер зи те та, кад на пи шу 
чла нак за не ки лист, стра ху ју да ће им лек тор из ме ни ти сва ку 
дру гу реч ка ко би је при ла го дио „стан дард ном је зи ку“.
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РЈЕ ЧО ПИ СНИ ГРО ЗНО КАЗ

Хва ла ано ним ном чи та о цу из За гре ба ко ји ми је, ма кар 
и са из ве сним за ка шње њем, по слао „Фо кус“, „хр ват ски тјед
ник“, број од 30. сеп тем бра про шле го ди не [2005]. На на слов
ној стра ни је ака де мик Пе тар Ши му но вић, оно ма сти чар и ди
ја лек то лог, ко га је ин тер вју и сао глав ни уред ник. Тај ин тер вју 
ни је на ро чи то за ни мљив за ши ро ку пу бли ку, ако не ра чу на мо 
пи та ња као „Ка ко очу ва ти хр ват ски је зик и за шти ти ти га од 
не пре ста них срп ских на ср та ја?“ или „Ко ји је раз лог стал но га 
ин зи сти ра ња на то ме да су хр ват ски и срп ски је дан је зик?“. 
Де се так стра ни ца да ље, ме ђу тим, на и шао сам на чла нак о но
вом хр ват ско–ру ском реч ни ку са око 28.000 од ред ни ца, из ко га 
се мо же мно го на у чи ти.

Са зна је мо ту да су у но во из да ње реч ни ка ушле мно го
број не ре чи ко је „ра ни је ни су би ле за сту пље не у хр ват ско–ру
ском рје чо пи су“. Ме ђу њи ма се на ро чи то ис ти чу „но во тво ре
ни це“, по де ље не на не ко ли ко гру па. „Оп ће је зич не но во тво ре
ни це“, о ко ји ма смо и ми ов де не што на чу ли, је су на при мер 
дра го во љац, ве ле по сла ник, пу тов ни ца, успје шни ца (бест се
лер), бо ји шни ца (фронт). У „вој но на зи вље“ спа да ју топ ни
штво, стре љи во, бој ник (ма јор), бит ни ца (ба те ри ја), роч ник, 
скуп ник – за по след ње две не мој те ме пи та ти шта зна че. „Ин
фор ма тич ке но во тво ре ни це“ су стро је ви на и на пуд би на (ве ро
ват но хар двер и софт вер), за тим пре бир ник, на знач ник, спре
жник, збир ник, о чи јем зна че њу мо же мо са мо на га ђа ти.

Ле ка ри увек го во ре да је смех здрав и ко ри стан за ор га
ни зам. За то ја оба ве зно про чи там ху мо ри стич ку ру бри ку у 
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на шим днев ним ли сто ви ма, али ре зул та ти су не што сла би. 
Хр ват ске „но во тво ре ни це“ су да ле ко успе шни је. Ту су ко ва
ни це Бо го сла ва Шу ле ка и дру гих пи са ца из ХIХ ве ка, за ко је 
сам аутор члан ка ка же да су „за стар је ле“, али ко је су све јед но 
ушле у но ви реч ник: звје здо зор, доб њак, мли је ко мјер, ги бо сло
вље, ли ко сло вље, си лар ство, ино каз, гро зно каз, жа ро пек, пје
ви и гра, скуп но вла да, му дрос бо ри ште… (Пр ве две озна ча ва ју 
те ле скоп од но сно ча сов ник, оста ле су ми сте ри ја.) Да на шње 
„аутор ске но во тво ре ни це“ су ли му ни ка (греј пфрут, по пред ло
гу Стје па на Ба би ћа), кур вов ни ца и пи ша о ник (за ове две ни је 
те шко на слу ти ти шта зна че), па он да плућ ни ца, ки пућ ник, сли
ко јав, под слов, ва ло плов, муњ ко, че стот ник, тр жар ник, су бе
сје да, кру го ток, ор јеч је, из ва нак, под ру бак, до мо пјев, коп ни ца, 
пр жа ча и дру ге. Шта зна че не зна мо, али нам ја сно по ка зу ју 
на шта би ли чио срп ски је зик кад би смо по слу ша ли са ве те на
ших ма ло број них пу ри ста и за бра ни ли ре чи стра ног по ре кла.

До дај мо да су у реч ник уне те и „по ви је сне но во тво ре ни
це, осо би то из раз до бља 1941–1945“, као хр ват ка, кру го вал, 
кру го вал ни чар, ду ха нар, му њо воз, са мо во зар, уре дов ни ца и 
дру ге. Очи глед но се стал ни чи та о ци „Фо ку са“ с но стал ги јом и 
не жно шћу се ћа ју хр ват ске др жа ве од 1941. до 1945, па за што 
он да не са чу ва ти „по ви је сне“ из ра зе из тог срећ ног до ба?

Нај за бав ни ји у овом бро ју „Фо ку са“ ипак је чла нак „Ода
кле име Хр ват?“ у ру бри ци „Пу то сит ни це“, чи ји је аутор „Ма
ти ја По крив ка, хр ват ски сли ко пу то пи сац“. Ту са зна је мо да су 
Хр ва ти ма име да ли ста ри Ри мља ни, у вре ме кад су осва ја ли 
„Ли је пу На шу“. (Хр ват ски ро до љу би, баш као ни на ши, не 
при зна ју ту ђин ску те о ри ју по ко јој су се Сло ве ни до се ли ли на 
Бал кан тек у сед мом ве ку, не го ка жу да су Хр ва ти „пра ста ра 
ов да шња пле ме на“.) Бра не ћи се од осва ја ча, Хр ва ти су „ма
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сов но на па да ли рим ске вој не ло го ре“, ви чу ћи „У рат! У рат!“, 
од че га је на стао вој нич ки уз вик „ху ра“, по знат и да нас. По 
том уз ви ку Ри мља ни су их про зва ли Ху ра ти, а то је да ло да на
шње Хр ва ти. Кри стал но ја сно, зар не?

Исти на, ма ло је не при јат но при зна ти да су Хр ва ти име до
би ли од стра на ца, али аутор нас под се ћа да „име на уви јек да је 
не тко дру ги“, па су та ко и Ср би ма Ри мља ни да ли име: на зва ли 
су их Ser vi, то јест слу ге. Хр ва ти су, да кле, рат ни ци, а Ср би 
слу ге. А зна те ли за што се ре ка Са ва та ко зо ве? Ма ти ја По
крив ка вас под се ћа да sa ve (изг. сејв) на ен гле ском зна чи спа
сти, а Са ва је за Хр ва те би ла „ри је ка спа са“, јер су пре ко ње и 
Ду на ва мо гли сти ћи све до Цр ног мо ра и Кар па та. Исто ри ча ри 
ен гле ског је зи ка, до ду ше, твр де да он у ста ром ве ку ни је ни 
по сто јао, а да је реч sa ve тек у ка сном сред њем ве ку сти гла из 
фран цу ског, али ма ни те то. Ко ме ће те ве ро ва ти: не ким та мо 
Ен гле зи ма или „хр ват ском сли ко пу то пи сцу“?



17

СИ РО ТИ ДОК ТО РИ

У ме ди ци ни се обо ље ња де ле на акут на и хро нич на. Је
зич ке бољ ке су све хро нич не, и за то ни је тра ге ди ја што тек 
сад сти жем да пре не сем за ни мљи ви исе чак из „Сло бод не Дал
ма ци је“ ко ји ми је ано ним на чи та тељ ка из Кра гу јев ца по сла ла 
још по чет ком ав гу ста. Из КБЦа Ри је ка, ка же се у сплит ском 
ли сту, по те као је пред лог „да се све љеч нич ке ди јаг но зе од
ско ра поч ну пи са ти на хр ват ском умје сто на ла тин ском“, и „по 
све му су де ћи, при је длог би бр зо мо гао би ти и оза ко њен на др
жав ној ра зи ни“. Књи жев ник Ре на то Ба ре тић то је про пра тио 
иро нич ним ко мен та ром:

„Уисти ну – ред би био да па ци јент до зна што му је и при
је но што му ли јеч ник оп ће прак се пре ве де спе ци ја ли стич ки 
на лаз с јед ног, бо же ме про сти, мр твог је зи ка.“ Ипак, при ме ћу
је Ба ре тић, ле ка ри би мо ра ли у до го во ру с је зи ко слов ци ма да 
са ста ве ком плет ну тер ми но ло ги ју, „да све бу де исто од Ре бра 
до Ду на ва и Пре вла ке“. А по што „и је зи ко слов ци има ју пра во 
на љет ни пре дах“, Ба ре тић је ве ли ко ду шно из нео свој спи сак 
пред ло га.

Та ко би, ка же он, брон хи тис мо гао убу ду ће да се зо ве „те
же ди шник“, ар три тис „згрч ник“, хе мо ро и ди „не сје ди“, иши јас 
„кич ма но вић“, им по тен ци ја би би ла „обје шен ство“, де пре си ја 
„то нид ба“, схи зо фре ни ја „рас ци је пље“, ним фо ма ни ја „удо жу
ђе“, фри гид ност „не дра жи ца“, а стрес – „на пре гу ља“. Ане ми
ја, с об зи ром на не до ста так гво жђа у кр ви, мо гла би се зва ти 
„бе же ље зје“, Пар кин со но ва бо лест би се по хр ва ти ла у „Тре
сићПа ви чи ће ву бо лест“ (сва ка ко не по књи жев ни ку и по ли ти
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ча ру Ан ти Тре си ћуПа ви чи ћу, не го по ру ка ма, но га ма и гла ви 
ко је се тре су), а Ал цхај ме ро ва бо лест би леп ше зву ча ла под 
на зи вом „Гу би ши ће ва бо лест“.

Вре ди на ве сти и сле де ћи по да так: „Др Жељ ко Рај нер, рав
на тељ за гре бач ко га КБЦа и је дан ме ђу за го вор ни ци ма ри јеч
ке ини ци ја ти ве, из ја вио је про шлог тјед на за но ви не ка ко се 
он, као бив ши ђак кла сич не гим на зи је, че сто згра жа над по
гре шном упо ра бом ве зни ка у ла тин ским ди јаг но за ма сво јих 
ко ле га.“ Ба ре тић на то при ме ћу је: „Си ро ти док тор још ни не 
слу ти што га све, кла си ча ра, тек че ка с хр ват ским ве зни ци ма, 
па де жи ма, при је дло зи ма, при ло зи ма, при ло шким озна ка ма и 
иним стра хот ним иза зо ви ма за ко је се, зла не слу те ћи, за ла же! 
У зе мљи гдје се вла сти тим је зи ком осред ње слу же чак и они 
ко ји жи ве од пи са ња и го во ре ња на ње му, до и ста је пре оп ти
ми стич но оче ки ва ти нат про сјеч ну пи сме ност од љу ди ко ји су 
се го ди на ма спе ци ја ли зи ра ли за не што са свим де се то…“

За ни мљи во би би ло чу ти шта о ри јеч ком пред ло гу ми сле 
на ши ле ка ри. Ла тин ски на зи ви бо ле сти, на рав но, ни су сми
шље ни за то да би се па ци јент за ди вио уче но шћу, не го што је 
то је ди на пре ци зна и ме ђу на род но ра зу мљи ва тер ми но ло ги ја 
ко ја омо гу ћа ва да се ја сно раз ли ку је јед на ди јаг но за од дру ге. 
На исти на чин, још од Кар ла Ли неа у XVI II ве ку, у зо о ло ги ји 
и бо та ни ци усво је на је ла тин ска дво чла на но мен кла ту ра. Она 
је нео п ход на, јер до ма ћи на зи ви као „ку на“, „орао“ или „де
те ли на“ по пра ви лу об у хва та ју по два де се так ра зних вр ста, а 
оне се мо гу раз гра ни чи ти је ди но упо тре бом ла тин ских на зи ва. 
Тач но име но ва ње у на у ци је да ле ко ва жни је не го бри га о „чи
сто ти“ је зи ка.

По сто ји, уоста лом, цео низ обо ље ња и симп то ма ко је се 
да нас и у сва ко днев ном го во ру, а не са мо ме ђу ле ка ри ма, озна
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ча ва ју ла тин ским од но сно грч ким на зи ви ма: аст ма, ди зен те
ри ја, ек цем, иши јас, кон јунк ти ви тис, ле у ке ми ја, лум ба го, ра
хи тис, си фи лис, те та нус, тра хом, хер пес, це лу ли тис, ган гре на, 
де ку би тус, ин фаркт, спон ди ло за, тром бо за… Њи хо во пре во ђе
ње на „чи сти на род ни је зик“, у хр ват ском као и у срп ском, мо
гло би са мо да уне се за бу ну. Ако убу ду ће хр ват ски па ци јен ти, 
по си ли за ко на, бу ду до би ја ли на ла зе с ди јаг но за ма у сти лу 
„овап ње ње сти јен ки жи ла ку ца ви ца“, мо ра ће сва ки пут да по
тра же још по јед ног ле ка ра да им то пре ве де на грч ко, али сви
ма зна но – ар те ри о скле ро за.

Што се ти че др Рај не ро ве за мер ке ко ле га ма (у ко јој је ве
ро ват но ми слио на ла тин ске пред ло ге и па де же, а не на ве
зни ке) и Ба ре ти ће вог упо зо ре ња „си ро том док то ру“, обо је би 
мо гло да ва жи и код нас. На ши ле ка ри та ко ђе че сто гре ше у 
ла тин ској ор то гра фи ји и гра ма ти ци, али, за уте ху, ви ди мо да 
Ср би ја ни је је ди на зе мља у ко јој се „вла сти тим је зи ком осред
ње слу же чак и они ко ји жи ве од пи са ња и го во ре ња на ње му“.
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ВЕ ЛЕ ЗГО ДИТ ЊАК

Осно ван сре ди ном про шлог ве ка, за гре бач ки ча со пис „Је
зик“ био је за Хр ват ску оно што је Бе ли ћев „Наш је зик“ био 
за Ср би ју. То ком го ди на у ње му је об ја вље но до ста зна чај них 
ра до ва ко је су ко ри сти ли и ци ти ра ли, из ме ђу оста лих, и бе о
град ски лин гви сти. По сле рас па да др жа ве и срп ско хр ват ског 
је зи ка ни сам ви ше имао при ли ке да пра тим шта се пи ше у „Је
зи ку“. Са да опет не што са зна јем о ње му за хва љу ју ћи Ин тер
не ту, од но сно чи та о цу Рат ку Ста ни ћу, ко ји је на сај ту „Вје сни
ка“ про на шао и по слао ми чла нак под на сло вом „За нај бо љу 
хр ват ску ри јеч нов ча на на гра да“.

У члан ку се ка же да је уред ни штво „Је зи ка“ об ја ви ло „на
тје чај за нај бо љу но ву хр ват ску ри јеч“, то јест ону ко ја „до 
са да ни је за би ље же на ни у јед ном хр ват ском рјеч ни ку“. За 
три нај бо ље ре чи до де ли ће се на гра де од 2.000, 1.500 од но
сно 1.000 ку на. Глав на уред ни ца „Је зи ка“, Сан да Хам, ре кла је 
но ви нар ки „Вје сни ка“ да пред ност на кон кур су има ју за ме не 
за ан гли ци зме. „Хр ват ском ри јеч ју мо же мо ре ћи све што и ан
гли змом, па чак и бо ље и јед но став ни је“, из ја вљу је Сан да Хам 
и до да је да је глав ни циљ кон кур са „ство ри ти та кво озрач је 
ко је ће осло бо ди ти рје чо твор бе не спо соб но сти ко је су у сва
ком од нас“.

Ова кве иде је си гур но ће се до па сти оној чи та тељ ки 
НИНа из Ка на де ко ја ми је у прет про шлом бро ју, у пи сму 
уред ни штву, за ме ри ла што са мо „успоставља[м] ди јаг но зу“ 
је зич ке ан гло ма ни је а „не преписује[м] ни ка кав лек“. Не во
ља је што „рје чо твор бе не спо соб но сти“ код нас си гур но ни су 




