
ФИЛОЛОШКИ ДОГМАТИЧАРИ

И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

Г. Јован Живановић, у 3-4 броју Бран-

кова Еола од ове године, сетио се историј-

ске улоге коју му је Провиђење наменило, и

по стоти пут, ваљда, у своме животу устао

је да од најезде књижевних варвара спаеава

српеки језик. Повод за то дала му је моја

књига Омладина и њена књиокевност.

Г. Живановић био је лојалан, одвојио је

садржину књиге, за коју је имао неколико

лаекавих рени, и доштено навео .је два овећа

навода, где се налазе моје јеретинно мишљење

о фидолозима који спутавају и гуше књи-

жевни језик. Али његова филолошка догма-

тинноет и нетрпљивоет заслужују да се забе-

леже као један од последњих трзаја старе фи-

лолошке школе на умору, која је била тако

кобна по развој нашег књижевног језика. Данас

је прошло доба „бранина српскога језика“,



154 ПИСЦП И КЊПГЕ

„паљетковања“ и „филологичког пверја“, када

се мееецима водпле страсне преппрке по ча-

сописима треба ли пиеатп „ватрогасац“ тт.ти

„ватрогаша“, када ее једна књига песама пдп

приповедака судила према томе да ли је ре-

чено „способан“ место ,,подобан“, п када се пз

књпжевног језика прогонпле „туђинске“ речи:

прпрода, пскрен, едово, горак, п њпма елпнне.

Т. Жпвановпћ прппада једном добу, једном

нараштају п једној школи којп су тако далеко

од нас п које нам је тешко разуметп. Мп смо

данас израслп пз бесциљних празнпх п беспо-

сличарскпх фшолошких зановетања и зацеп-

љивања. Данас се не прпзнаје впше један

апсолутан граматпчарскп кривични законик,

ми не верујемо више у филодошке догме, нити

прпзнајемо догматичну ортографпју. Мп др-

жимо да је језпк жив органпзам, да је у веч-

ном ностојању, у беспрекпдној еволуцпјп. Је-

зик никада нису стваралп филолозп по некпм

апсолутнпм правплима а рпоп: њега је ства-

рао народ, како је умео п могао, најкраћим

п најнепосреднпјим путевима. п зато су сви

језпцп пуни јучерашњнх грешака које су по-

стале правша, пзузетака, ндпотпзама, нозај-

мица са свију страна. варварпзма, провпн-

цпалпзма п архапзама. Граматпчарн пмају само

да бележе оно што цостоји, а не да одређују

правац којпм сам језик пде.
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Код нас Срба, смешно је мислити да ће

језик Вука Караџића и Ђуре Даничића, језик

једнога тренутка и којим су се могле скуп-

љати народне приче и писати филолошки

трактати, остати за вечита времена светиња

у коју профане руку не емеју дирати. Да-

нашњи књижевнп нараштај, који је тако очајно

јеретичан, готово даје за право Вуковим про-

тивницима који су писали да књижевни је-

зик стварају не филолози но књижевници,

они који њиме пишу. За шездесет година

култура и књижевноет у српеком народу знатно

еу се кренуле напред, духовни видици су се

проширили, душе су постале сложеније, и за

нове идеје и за нова осећања ствара ее и

нови, развијенији, виши књижевни језик.

Ми тако мислимо и радимо, док нам Г. Жи-

вановић, заклети чувар еветиња Вукових и

Даничићевих, поручује: „народни ће се језик

развијати п даље, али књижевни не ће,

нгсти се смије раввијати. него ће остати

како је сад углављенТако могу гово-

рити само филолошки фанатици или људи који

су двадесет година просоавали и ништа не виде

око еебе. Најзад, то може и да буде тако, али

само за Г. Живановића, који, како изгледа, за

свој духовни видик и душевни живот не потре-

бује више од хиљаду речи. Бушмани живе са

тако мало речи да се без помоћних гестова. не
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могу споразумевати, и у мраку не могу се

разговарати. Хтео ијпт не хтео Г. Жива-

новић, српеки књижевни језик се мењао

п мења, то јеет усавршава, п треба ба-

цатп и најповршнпјп поглед на језпк којпм ее

данас пише и поредитп га са језиком којим

се некада пиеазо, па впдетп како је велпкп

напредак учињен. Те се с-тварп не дпскутују,

оне јесу п бпвају, па ма ко о њнма макако

мпслио.

Нпје без занпмљивостп видети какав бп

српски језик изгледао, када бп се још слу-

шале пресуде, забране п анатеме Г. Жпва-

новића! Он ме оптужује што сам употребпо

ове неерпске п неправплне речп: пмаовпна,

ревносно, незавпсно, учаснпк, званпчно,

земљорадник, забелешка, сопствен, неопхо-

дан, ошговљавати, наслов, поборник, услов,

II тако даље. Г. Жпвановпћ ми наређује да

од сада не смем ппсати месеца јуна но

меееца „јунија“, не невероватан но „не-

веројетан“, не жрец но „жарац“, не пре-

столонаследник но „нашљеднпк пријестола“!

Исто тако, пре двадесет годпна, Г. Жпвано-

впћ је наређивао да ее не сме ппсатп дверп но

„дварл“, не неоспорно но „бездвојбе“, нестрог

(правилно, велп, бпло бп ,,сраг“,) но оштар, не

поноћ но „поноће“, не казна но „казан“! Ко бп

се озбпљно држао тих фшолошкпх зановетања
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Г. Живановића био би изложен опасноети да

буде предмет општега подсмеха. Као и сви

данашњи писци, и ја се не осврћем на ста-

рачка и беспосличарека причања разних фи-

долошких мумија. Ја не знам да ли је мој језик

„ћосћбегМзсћ“ и да ли тако „ћифте“ говоре,

али поуздано знам да тим језиком код нае

пише и говори цео паметан и писмен евет, и

када имам да бирам између полузнаља и ћуди

догматичних филолога и „ћифта“, ја сам за

„ћифте“, за „Пбиб“, за оно што ,је Волтер

називао „Господин Цео Свет“.

Водити икакве препирке о овако јаеним

и природним стварима било би потпуно без-

предметно, и излишно, и пршшчно емешно.

То што Г. Живановић ради код нас радили

су у Француској филолози у XVI веку. И био

би више но смешан онај који би данашњим

Французима, под изговором да су етраног по-

рекла, забрањивао речи као: 1е баћге, §'аг-

(1ег, Гаићег§-е. 1а ^иегге, 1а 1о§’е, ћ1еи,

ћ1апс, 1е сатагаЈе, 1е сарКаше, 1е 1аћас,

1е сапоп, Габбавт, 1е ћоићоп, саћие, и тако

даље. И када би у Енглеској још било фило-

лога кова Г. Живановића, шта би остало од

језика Шекспирова и Бајронова!

Г. Живановић је „последњи Мохиканац“

старе полунаучне филолошке школе, која срећом

припада прошлости. Он је остао сам, као „у
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Српјему Рајко“, да се немоћно ставља на су-

прот језику којп ее развија езојим прпродним

током. Г. Живановпћ је стар новек, пензл-

онар п живи у Сремеким Карповцима, а то

ће рећи: да је склон подетпљавању, да пма

много доколице и да не зна ннме да убпје

дуго време. Зато ее он ставља на „бранпн срп-

екога језика“ и баца анатеме које не прелазе

преко карлованког Магарневог Брда. И нашто

му спорити ту безопасну забаву којом он

испуњава евоје празне дане?

ИЗ КЊИГА Г

ВСЈИСЛАВА М,

ЈОВАНОВИЋА .


