
„Карактерио je„/é
Пре неки дан, при прелиставању дневних но- 

вина, паде ми поглед на један параграф који je 
почињао речима: „Карактерно je y тој књизи...”

И не читајући даље, погодио сам (било je лако 
погодити) да je писац реч „карактерно” употребио 
место речи „карактеристично” , и да je то урадио 
с тога што je мислио да je тако лепше и правилније 
српски речено, Већ поодавно ое y нас понеки обли- 
ци страних придева скраћују; место „математички 
тачно” вели ce „математски тачно” , место „типич- 
но држање” „типско држање” , место „центрипета- 
лан”  вели ce „центрипетан” , — и чак „центропетан”.

Покрет je, колико ми je познато, почео пре 
једно четрдеоет година са речју „интересан” , којом 
су тада један или два писца узели замењивати 
облик „интересантан” , дотада једини y употреби.

Из којих узрока?
Увек из истих. У малим и младим народима 

језику никако не даду да мнрује. Сваки je рефор- 
матор; што по доброј логици значи да улогу ре- 
форматора узима!ју и они који немају спреме за 
тај посао. У нас посебице, где je сваки даровит, и 
то увек y врло виооком степену; и где сваки увек 
све зна најбоље; и где ое за  дисциплину зна само 
као за  реч; и где je в-оља за новачешем велика; 
и где још из сујете свак воли да ое — онде где не 
треба, и где je лако — издвеји од других, да би 
изгледао паметнији и ученији од других, — y нас 
поготову језик има да подноси ћуди сваког човека 
коме падне на памет да y нечему исправља свој 
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матерњи језик, који он буквално сматра као свој, 
то јест као само његов, а н е и  ваш и мој и свијунас.

Тако je и онај први к-оји je почео да пише „ин- 
тересан” место „интересантан” — знајући руски ви- 
ше или мање — одмах помислио да ту има прилике 
за реформу, и да би добро било завести и y на- 
шем језику тај руски облик.

При томе, он je умовао — на наш уобичајени 
начин, то јест површно, то јест задржавајући ce на 
првој мисли која му падне на памет, не проверава- 
јући je даље, не узимајући y обзир осталз окол- 
ности и разлоге — умовао да тај руски облик треба 
завести код нас зато што je придев „интересантан” 
(бар како je он мислио) постао од именице „инте- 
рес” , и да онда правилно српски треба придев 
начинити од те именице, додатком придевског на- 
ставка ан, као што je то y рачуници већ било ура- 
ђено y изразу „интересни рачун” .

Међутим, придев ,,интересантан” нијз постао 
од именице „интерзс” , ни y нак; ни y Француза. 
Француско intéressant постало je не од именице 
intérêt, но од глагола intéresser; a што ce тичз 
нас, ми смо ту реч — y њеном значењу „занимљив” 
— просто и непосредно позајмили y облику y коме 
смо je нашли y страном језику, француском или, 
вероватније, немачком. (Нзмачко intéressant — та- 
кође je непосредно и без измена позајмљено из 
француског). Како су наставци једна од каракте- 
ристичних особина нашега језика, ми смо позајмље- 
ном придеву додали придевски наставак ан, и ка- 
жемо „интересантан” . — Што ce тичз облика „инте- 
ресни” y изразу „интересни рачун” , ту смо тај облик 
заиста сами створили од речи „интерзс” , и тај облик 
je створен правилно, и ту тако и трзба да ce кажз-

Друга погрешка y умовању реформатора при- 
дева „интересантан” дошла je отуда што je пре- 
видео да je једно језичко правило y областп по- 
зајмица, да ce позајмљенз речи (са врло нззнатним 
бројем изузетака) увек примају са шиховим пуним



оригиналним обликом, то јест заједно са њиховим 
наставком за  основу; и да ce даље, према својству 
језика, томе пуном облику додају последњи на- 
ставци уобичајени y том језику. Тако радимо ми, 
тако раде Французи и Немци, и други народи. Ми 
кажемо „организовати” , не „органозати” ; то јест 
додајемо своје наставк-з „ов” и „ати” на грчки на- 
ставак за  основу — ,,iz". Исто тако као и ми, 
Французи, Немци, Шпанци, и т. д., кажу organiser, 
organisieren, orgmizsr, и тако даље, a не organer, 
organieren, organar. Чак и Енглези, који су погубили 
скоро све своје наставке, и који своје именице пр-з- 
тварају с највећом лакоћ-ом y глаголе, без додава- 
ња икаквог наставка, — задржавају грчки наставак, 
и кажу и они organize.

Свуда важи то правило. Чак и кад y неком 
језику већ постоји страна реч позајмљена, y рано 
доба, из оригиналног или посредничког језика. — 
доцније, кад ce та реч поново позајми, она ое, 
поред постојеће раније речи, ствара наново, Uo Горг 
поменутом правилу. Немци су од латинских речи 
ordinare, dictare, probare начинили прво своје 
старе речи ordnen, dichten, prüfen; кад су те ла- 
тинске речи доцније поново увели y употребу, 
они су их створили с наставком ieren, који je 
француског порекла, и рекли су ordinieren diktieren, 
probieren. Основин наставак ce позајмљује исто као и 
сама основа.

Према томе, употребљавати скраћене придевске 
облике „интер-есан, математски, типски, центрипе- 
тан” (и чак „центропетан” ) место „интересантан, 
математички, типичан, центрипеталан” — значи, по- 
ред неукусног ачења, грешити ce о основно пра- 
вило које важи за  позајмице из страних језика; 
да ce стране речи позајмљују заједно са њиховим 
страним наставком за основу. Изузетака има од 
сваког правила; али оно што броји, што je меро- 
давно, то je правило, не изузеци. Тако je и овде, 
Закони историјско-језички нису никад без своје



унутрашње логике, и онај који их не поштује, не 
поштује ни логику која je y њима.

Ho поред тога, и други разлози, не само зако- 
ни историјско-језмчки, противе ce тој новој навади 
наших новотара.

Доиста, ако су облици „интересантан, матема- 
тички, центрипеталан” , погрешни, онда морају бити 
погрешни и сви слични облици других страних при- 
дева који су код нас y употреби; и онда би и њих 
ваљало „реформисати” . Тако тражи логика.

И разуме ce, no тој логици ce и почело ради- 
ти, по нужности, јер сваки покрет наставља ce и 
јача и шири и даље. Док je y почетку само при- 
дев „интересантан” , доцније су придолазила скра- 
ћења нових придева, с почетка споро и ретко, доц- 
није све чешће, док ce напослетку није дошло до 
тога да ce каже „карактерно” место „карактери- 
стично” , и да радикални реформатори почињу пред- 
лагати, не више ни облик „систематски” (место 
„систематичан” ), но још већма скраћен облик „си- 
стемски” . To je, на путу којим ce пошло, било са- 
свим доследно, доследно обрасцу од кога ce по,- 
чело („интер-есан” мзсто „интересантан” ), и с истом 
претпоставком: да, наиме, позајмљени придев „си- 
стематичан” треба поправити према именици „си- 
стем” као „интересан” према именици „интерес”.

Ми смо видели да je такво умован>е погрешно, 
и противно законима о позајмицама из страних је- 
зика. Али, остављајући на страну правилност или 
неправилност умоваша, има још нешто друго. Je 
ли ce когод упитао куд би нас одвела доследна 
реформа коју нам предлажу и која ce, и без на- 
рочитог предлога, поодавно почела изводити y 
пракси?

Страни придеви које смо позајмили и које још 
позајмљујемо, долазе нам највећим делом преко 
немачког и француског језика, али су y ове до- 
спели највећим делом из латинског. (Чак и грчки 
придеви, с врло малим бројем изузетака, дошли су



Французима и Немцима, те и нама, преко латин- 
ског.) У латинском, наставци за  основу (и флек- 
сију), код придева које смо y највећем броју по- 
зајмили, најчешће су ови: — ic(us), al(is), os(us),
iv(us), ar(is); — y француском: ant Kao y већ наве- 
деним скраћеним придевима, тако и y свима осталим, 
y складу са започетим покретом, имали би ое из- 
бацити наставци за основу: ic, al, os, iv, ar.

Да видимо сад какви би изгледали страни при- 
деви, и колики би ce број тих придева морао по- 
степено препначити, кад би ce послушали пред- 
лози и наставила пракса новотара.

Код придева на ic(us), — no примеру облика 
„математски” , „типски” , — имали бисмо постепено 
да претворимо „граматички” y „граматски” , „арома- 
тачан” y ,,ароматан” , или чак (према „оистемски”) 
y „аромски” . Место „трагичан” и „комичан” треба- 
ло би рећи „тражан” (или „трашки” ) и „коман” 
(или „комски” ). Место „лошчан” и „практичан” 
требало би рећи „ложан” и „практан” . Место „ци- 
нички, арихметички” , требало би рећи „цински, а- 
ритметски” (или „аритамски”). Место ,,физички, 
музички, механички” , требало би рећи „фискц, муски, 
механски” . (Облик „механски” место „механичан”, 
одговара савршено тачно облику „типски” место 
„типичан” ).

Код придева на al(is), који су врло много- 
бројни, — по примеру „центрипетан” , место „цен- 
трипеталан’” , ваљало би место „формалан, мора- 
лан, легалан, овалан, лојалан” рећи „форман, мо- 
ран, лежан, ован, лојан” . — Код придева на iv(us)
— место „федеративан, ексклузиван, сенси-шван, ак- 
тиван, пасиван, наиван” , требало би рећи „феде- 
ратан, ексклузан, сенситан, актан, пасан, најан(?)” .
— Код придева на ar(is) и ar(ius) — место „орди- 
наран, елементаран, легендаран, популаран, секун- 
даран” , требало би рећи ,уординан, елементан, ле- 
гендан, популан, секундан” . — Код француских при- 
дева на ant no примеру „интересан” место „инте-



ресантан” , — требало би, место „фрапантан, екла- 
тантан, шармантан, кулантан” рећи „фрапан, екла- 
тан, шарман, кулан” .

Исто тако код осталих страних придева. — 
Код оних на id us), место „морбидан” и „рагшдан” 
ваљало би рећи „морбан” и „рапан” . — Код оних 
на an(us), место „романски” и „хришћански” треба- 
ло би рећи „ромски” и „христовски” . — Код оних 
на or(ius), „илузоран” би добило облик „илузан” . 
— Код оних на il(is), место „фосилан” требало би 
рећи ,,фосан” , и место „цивилан” — „циван,”. — И 
најзад код оних са дЕОСтруким наставком, као ist- 
ic(usj, место „софистички, схилистички, фаталистич- 
ки, карактеристичан” , ваљало би рећи „софски, 
стилски, фаталан, карактеран” ; што, узгред буди 
речено, још чини да увгк кажемо кешто сасвим 
друго но што желимо рећи — исто онако као што 
ce то десило писцу чије речи „Карактзрно je...” 
чине наслов овога листића.

Ако би ce човек решио да стране наставке га- 
мењује нашим и y сргдини речи, као y примеру 
„центропетан” место „центрипетан” , онда бисмо да- 
ље морали променити речи „агрикултура” и „в-ер- 
сификација” y „агрокултура” и „версофикација”, a 
„цивилна униформа” имала би да гласи „цивна уно- 
форма” .

До таквих апсурда мора довести једна нераз- 
мишљено отпочета и настављена „реформа” . „Цив- 
на уноформа” место „цивилна униформа” , то 
би доиста био крајњи исход реформе која je 
започета скраћивањем страних придзва од „мате- 
матички” на „математски” и од „интзресантан” на 
„интересан” .

Могуће je да ни најрадикалнији реформатори 
не би отишли тако далеко, и да би ce морали зау- 
ставити и негде пре ових тако наказних облика. 
Али где? y ком тренутку? Покрет једном започет



неодољиво гони унапред1). Они подражавалачки ду- 
хови који за сваком новином потеку као река, који 
ce, као слабо отпорни, заразе одмах, примили су 
зло од прве, раширили га, и отерали даље. Од „ин- 
тересан” место „интересантан” дошли су до „ка- 
рактеран” место „карактеристичан” . Природно je 
да нови облици, ново створене навике чине да сви 
стари и правилни облици изгледају погрешни; и 
да ce с поправкама тера даље док ce напослетку — 
не удари главом о зид. Али зло je тада већ учи- 
њено. Сад га треба исправљати, правити нове ре- 
ф-орме, постављати н-ове прописе, по цену нових 
напора и по цену изгубљеног времена.

To je трећа погрешка језичких реформатора y 
овом, и y свима другим сличним случајевима^.

Четврта, и можда највећа, то je нвред који ce 
y језик уноси неумесним, пренагљеним, излишним 
реформама. Кад језичке промен-е дођу природно, 
на редовне начине језичког развића (који су по- 
знати сваком језичару), оне ce примају без потреса, 
јер je ствар сазрела, јер смо ое постепено навикли 
на нове облике, или речи, или фразеолошке и син- 
тактичне склопове; и пропис онда само освештава 
навику. Али кад измене y језику дођу споља, о- 
дозго, од „ауторитета” , промева je нагла и смета 
освештаним навикама, језичком осећању и памћењу, 
другим речима, утврђеном знању нашег матерњег 
језика.

Међутим, треба знати и имати увек на уму да 
je то „осећаше и памћење” језика једино мерило 
за оцену правилности и чистоте језика. Оно je ра- 
зно код разних људи; код једних боље, код друшх 
rope; и они код којих je rope требало би — тео- 
ријски — да слушају оне код којих je боље. Али y 
сваком случају, оно остаје једино мерило; и пи-

!) Једап читалап; ме извештава да je пре неки даи папшао па 
облик „теорски ' (иесто „теоријски"). À сам еам чуо од једног про- 
фесора технпке да калсе „хорнзодатан“ иесто „хиркзоиталан". Кад 
ће доћи „вертцчан” место „вертикалаи“?



тања те врсте спадају y естетику језика, a не y 
језичку науку, чија je дужност, као свакој науци, 
само да посматра н објашн>ава. Лингвист који узима 
реч y тим питањима, чини то као књижевник, као 
стилист, не као лингвист. И, y том случају, његова 
реч вреди само онолико колико и ш-егова књижевна 
спрема и његово стилистичко осећање. Тако и код 
књижевника стилиста који има и лингвистичко о- 
бразовање, ово му може послужити само да по- 
нешто објасни, a не и да даје оцену о правилности 
и чистоти језика. Он ову даје, не као лингвист, но 
као књижевник, не по свом теоријском знању, но 
по свом осећању језика.

Кад ствари тако стоје, кад je осећање језика 
меродавно, онда пропис који то осећан>е вређа, 
вређа и оне који то осећање имају, вређа и језик, 
и уноси забуну, и са забуном неред, за  дуже време, 
све док ce људи напослетку не навикну на про- 
писане нове облике, правилне или неправилне; јер 
људи постепено свикну и п-огрешне облике. Под 
таквим околностима највише пате баш они који је- 
зик најбоље памте и осећају, то јест они који га 
најбоље знају. Они други, који су готови, „као бос 
y бару” , да пођу за реформом, наравно, уживају. 
Али, je ли циљ реформатора да учине по вољи 
оних који не знају шта je за опште добро кори- 
сно, или по вољи оних који знају?... Но и кад људи 
послушају, неред остаје; јер по новом пропису треба 
сад мењати читав низ облика и навика, дуже или 
дуго времена, и језик je за све то времз y стању 
немира, бар што ce тиче ново заведене реформе; 
a немир je најгоре што један језик може задесити.

Додајте још ову невољу, која je знатна за оне 
који умеју да говоре и пишу: — док ce пропи- 
сана реформа потпуно не изврши и не заврши, за 
то време више ce не зна ко добро пише. Они који 
најбоље памте и осећају не могу лако да одобре 
пренагљену и често неоправдану реформу, и, на- 
равно, настављају писати као дотада. Око њих



други, они који не знају, почелк су одмах, y вели- 
ком броју, писати на нов начин. Сада имају два 
начина, две навике, две врсте препоручених или 
осуђених речи или облика, — два речника, две 
граматике, два правописа, и тако даље. И док тако, 
упоредо, једни пишу на један начин, други на дру- 
ги, нико добро не пшие; и једна од најважнијих 
ствари, правилност и чмстота језика, „лепота” је- 
зика, оно што одликује доброг писца од слабог, 
оно што ce y свима књижевностима, код свих на- 
рода, високо цени као основни услов добро пиеа- 
них дела — то, за  то време, — бар што ое тиче 
bobo уведених рефорама — не постоји. A y малим 
и младим народима, као што смо видели, реформе 
су честе, реформе ое Hienpe-стано заводе.

Немир y језику je једна од најкобнијих ствари 
које ce језику могу десити. Језик све може бити, 
само не усплахирен. На страну његова лзпота и 
поезија, - од тога би патила и његова мисао, — 
као што смо видели и на нашем случају са стра- 
ним придевима, где „фатаЈ-љстички” значи нешто са- 
свим друго но „фаталан” , „сатиричан” друго но s,ca- 
тирски” , „класичан” друго »о „класан”, „дипломат- 
ски” друго но „дипл-омски” , „карактеристичан” дру- 
ге но „карактеран” , и тако даље. У свима тим и 
сличним случајевима y питању je не само правилност 
и чистота језика, но наша мисао.

Зато je y питању језика (као и y другим озбиљ- 
ним. стварима) умесна само највећа обазривост. И 
зато je y језику (као и y понеким друшм при- 
ликама) прво правило: „quieta non тол^еге", „не по- 
кретати оно што je мирно” ; — без потрсбе, разуме 
ce, без праве потребе. Језик ce развија и сам, „из- 
нутра” , он je y сталном току; ниједан минут не 
прође, a да ce y њему »е учини нека инфините- 
зимална промена, која ce током времена сабира с о- 
сталима, и производи на крају корените измене је- 
зика. Баш y овом кашем случају, језик je створио 
изузетке, покоравајући ce унутрашњим законима,



под утицајем свога сопственог духа и практичних 
потреба, често под случајним утицајима; и ми ка- 
жемо „поетски, економски, астрономеки, анатом- 
ски” , и тако даље — то јест са скраћеним при- 
девским наставком. И то je тако правилно казано, 
и ако изгледа да je недоследно. To je дошло при- 
родно, као што je требало да дође. Погрешно je 
намерно реформисати; реформисати, не по осећању, 
но умујући. Умовање je досада — y свима каи- 
жевним језицима, кроз њихову целу историју, — 
било узрок многим наказним језичким појавама.

Једна дал>а и крупна заблуда оних који „у- 
МУЈУ”> та Је 21X0 мисле да ce језику могу постави- 
ти норме које треба да вреде за све случајеве, 
да ce језик може „уједначити” . Ништа ce y језику 
не може до краја правилно извести; ни y речнику, 
ни y граматици, ни y изговору, ни y правопису.

У малим и младим народима, као што сам рекао 
y почетку, та пуристичка реформисања на иодлозл 
умовања нарочито су честа; то je дечја болест. (И 
код већих и старијих народа она çe јавља само 
y младим епохама, кад после већих историјских 
немира почиње ново, још незрело интглектуално 
и културно доба). „Nur die Winkelnationen sind 
Puristen , — „Само cy буџаклијски народи пу-
ристи” , — рекао je син једног малог и младог на- 
рода, професор пештанског университета Ференц, 
даровит математичар и добар посматрач, о коме 
ми je мој покојни професор, Др. Јован Туроман, 
више пута говорио.

To, наравно, тако мора бити; јер све што бива, 
морало je бити. Али кад човзк зна болест од које 
пати, он ce лечи.

Н а п о м е п а .  — Нн y каводу проф. Ферепда лосрба.еЕа 
турека реч ле гласп y лас „буџадкп", но гласп „буракллјскл , — 
то јест са слогом „лп“, којл je (како мл каже иој колега Др. Ф. 
Бајрактаревпћ) y туреком језпку придевскп наставак за основу, п 
којп — u y orosr гдучају као п y осталлма — улазл y еаетав по- 
србл,еног обднка позајвљене страде речн.


