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У В О Д Н И К

¡NO PASARAN!

Поред многих других, у биомедицинском издаваштву постоји проблем који ће дуго, можда и увек
бити присутан – проблем језика којим пишемо. Суочени смо, без улажења у политичке и државне
аналогије, са проблемом застрашујућег језичког колонијализма.

За разлику од осталих врста колонијализaма где пружамо, макар и млак, отпор, кад је језик у
питању огроман број наших колега прихватио је улогу несвесних или свесних „домаћих издајника“,
„петоколонаша“, „квислинга“ и не знам ни сам који још погрдан израз да нађем. На сцени је предаја
без борбе и вођење за руку колонизатора, који углавном није много ни свестан да има ту улогу.

У српској медицини вазда је било склоности да се без икакве контроле уводе страни термини.
Познато је да је у прошлости доминирао француски језик. У западним деловима бивше нам отаџбине
– немачки. Латински, као lingua franca медицине, као ни грчки нису спорни. Споран је, наравно,
енглески.

Ситуација је у свим гранама биомедицине слична, али је најгора у најмлађој и најекспанзивнијој
науци – имунологији. Чак ни врсни познаваоци и писмени људи не показују никакву жељу да учине
нешто са терминологијом. Сви очекују да то неко уместо њих уради. Најгори су они који кажу:
„препустимо то језичким стручњацима...“ – као да има неких језичких стручњака који ће да се баве
баш медицинским проблемима. Они нису у стању да уреде ни сопствену струку, а некмоли област о
којој не знају ништа под милим Богом. Познато вам је колико имамо „важећих“ правописа! Пре седам
година сам, у пустој нади да ће ми решити муку, поставио питање једном од највећих имена српске
филологије у вези с неким принципијелним проблемом за који мора постојати правило. Одговор је био
такав, да сам од сличних питања заувек одустао.

Даме и господо, драге моје и паметне колеге – српска медицина нема никог сем нас. Немојте се
пуштати низ матицу, уколико она није Матица српска. Најцрње од свега је то што су међу главним
кривцима управо високи српски интелектуалци који, преко средстава јавног информисања (нећу их,
вала, звати медијима, па макар сви пукли) без икаквог зазора уносе праву недоношчад од речи.
Најновија, коју сам недавно чуо на угледном Б92 била је „хендловање“. Ако неко помисли да је реч о
обради крајева тканине или ти ‚ендлању‘, вара се. Радило се о handling-у, односно поступању. На истој
телевизији млади водитељ је више вечери најављивао долазак у Београд најзначајнијег америчког
„сингера – сонграјтера“. Могу се, донекле, оправдати људи који су године провели у иностранству, ако
им се, у жару дискусије, измакне по нека туђа или рогобатна реч, али у писаном облику је то
недопустиво, као и код припремљених усмених излагања. Сећам се како сам се, као гимназијалац,
подсмевао својој ујни која је, после годину дана у Аустралији, почела да говори о дајносаурусима, а и
мом покојном куму који је (додуше после више од десет година боравка по свету) оно што се овде
назива „скаламеријом“, звао контрапцијом (contraption).

Није прихватљиво оправдање да за неке болести нема нашег назива. А ко би то био кадар да
такав назив дâ? Нико други, но аутор који га је некритично прихватио јер „тако се каже“. Може у
лекарској и болесничкој соби да се користи жаргон, па и рогобатне изведенице из енглеског језика,
али не и на папиру. Лакше је, наравно, ићи линијом мањег отпора, али довољно је то што непријатељ
напада са ч е т и р и  колоне:

– средствима јавног информисања,

– техником и технологијом,

– информатиком и

– забављачким пословима.
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Није нам потребна и п е т а  колона. Уводите без страха и зазора нове термине. Подржите оне који
такве термине уводе и немојте се њима презриво и снобовски смејати. Ако не буде „францускога
бријега“ нашег знања и памети „аравијско“, читај америчко „море све потопи“. Ако се, пак, донесе
општенародна сагласност (или ти национални консензус) да се одричемо Вука, Саве Мркаља и Ђура
Даничића и прелазимо на енглески језик, можда ћу се и ја тада предати – но сумњам.

Можда је то и фенси и кул и ин, али ипак верујем да не желимо да нам деца на повратку са рејва
иду у Мек на снек, да у тинејџерском добу гледају на телевизији емисије ентертејнмент типа, увече
иду на фешн шоу, а ноћу планирају лаки петинг и како да реализују пројекте у шоу бизнису, па
макар и у бекстејџу.  Или да ја сваке друге седмице седим пред телевизором и гледам вормап пред
трку Формуле један (јер фудбал или ти ногомет не волим). Недавно је на дечјем програму један
стоматолог говорио о преемптивном деловању код каријеса. Ако биомедицинска популација и може
то да прогута – широко гледалиште сигурно не може.

Знам да нам је свима суђено да добро познајемо и користимо „језик пирата и трговаца“, како га
је пакосно назвао један високи француски интелектуалац, али не дозволимо да нам пирати и трговци
улазе у живот и загађују језик, трпезе и постеље.

Што се мене тиче, борићу се и даље, макар и као „сирак тужни без нигђе никога...“.

Као што су пре скоро седам деценија узвикивали браниоци Мадрида, бранећи га од сопствених и
плаћених варвара и тевтонаца извикујем и ја, у своје, а надам се и ваше име:

¡NO PASARAN! *

Др Владимир Тадић

−−−−−−−−−−

* Знајући да ће знак „¡“ да унесе забуну и можда се протумачи као мало латинично слово и, ево и
објашњења: у шпанском језику се знакови питања (?) и знакови узвика (!) стављају и на почетак
реченице или речи, али наглавце (¿¡). Nula dies sine linea!




