
МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

"Без страних речи данас се не може, само их треба 

употребљавати с мером и са знањем, дaклe, нe прeтeрaно и нe 

нeзнaлaчки, кaо што сe често ради." 

Аутор текста: Весна Перић, школски библиотекар 

Пажљиво прочитати! 

Вислава Шимборска, пољска песникиња и преводилац, добитник Нобелове 

награде за књижевност, крајем шездесетих година почела је у рубрици „Необавезна 

лектира“ да пише фељтоне о књигама koје су у краковску редакцију „Књижевног 

живота“ пристизале из целе Пољске. Кратким, духовитим рецензијама, у којима нема 

препричавања, сувопарних критичких осврта и анализа, скретала је пажњу читалаца на 

суштинске ствари које вреде чути о књигама по темама мало коме интересантним.  

„Није лако писати о личности са којом се борави свакодневно од рођења, једе из 

истог тањира и носи пар заједничких ципела. Познаје ме толико добро да не узима у 

обзир моја усхићења. Међутим, и ја је прилично познајем и знам да од мене не очекује 

сувише строгу оцену.“ Тим речима почела је рецензију своје књиге „Необавезна 

лектира“. 

Вероватно се питате чему пост о пољској књижевници на Међународни дан 

матерњег језика. Разлог је једноставан. Сведоци смо да се са проблемом очувања 

матерњег језика и књижевне културе суочавају сви народи а она је управо на тој теми 

перо оштрила. Ако су језици нити који вековима повезују људе и цивилизације и 

најмоћнији инструмент за очување и развој материјалних и нематеријалних културних 

баштина  и, ако људи нису, а нису, тога у довољној мери свесни, забрињавајуће је 

сазнање да свакодневно један језик нестане, да се они који преживљавају мењају под 

утицајем других језика, одричу својих речи и реченичких конструкција и своде 

комуникацију на поруке за које је потребан све мањи фонд речи.  

„... Стил Шимборске заслужује пре свега пажњу због израза које избегава. 

'Контроверзан' за њу је још увек споран или сумњив израз, 'финалан' – крајњи или 

последњи, а 'спектакл' – једноставно је представа или приредба. Не због тога што има 

нешто против израза страног порекла. Сматра да једино треба да се замисли који је од 

тих израза стварно потребан. Сигурно је потребан израз 'телевизија', с тим што та 

телевизија не мора да 'емитује', довољно је да даје. Уосталом, нека чини и једно и друго, 

наизменично, мада она већ много више воли 'емисију' него давања, и чак не воли већ 

само 'преферира'. Већина речи те врсте, уместо да стану скромно поред оних које су 

досад коришћене, гура их у заборав, а према могућности пустоши синонимичне изразе, 

уништава тонације и нијансе створене током векова.“ 

 

Јесте ли пажљиво прочитали цитат? Да нисте на време упозорени ко је његов 

аутор и на ком језику размишља и пише, да ли бисте помислили да је реч о српском језику 

и проблему са којим се он суочава? Али ОК, не желим да испадне да хејтујем све што је 

ново и да вас смарам. Претпостављам да бисте радије да кулирате у неком фенси кафеу 



и спикате са френдовима него да размишљате о језику. Али шта вас кошта да га шерујете 

ако вам је лајк? Ако имате проблем са андестендовањем, а поред вас никога да ескујете, 

бриге без. Транслејтоваћу вам ја на олд сербиан ленгвиџ.  

 


