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Dlaczego poprzednia władza tak zawzięcie narzucała wyrazy?
– Jej  językoznawcy  byli  spadkobiercami  pewnej  przebrzmiałej  filologii.  Nie 

wyczuwali  problemów  współczesnej  nauki  o  języku,  tylko  całą  filologię 

sprowadzali do wyboru wyrazów, na podstawie których będą się rozpoznawali i 

identyfikowali.  Taka  postawa  jest  bardzo  daleka  od  współczesnego 

doświadczania języka.

Ale jest i coś ważniejszego.

Na  przełomie  tysiącleci,  kiedy  robi  się  obrachunki,  te  osobiste  i  zawodowe, 

nieuniknione  jest  pytanie,  jaki  sens  ma  to,  co  robimy,  w  tym  wypadku 

językoznawstwo. Czy żyjemy w czasach kresu tej nauki, kresu językoznawstwa, czy 

też ma ono jakieś perspektywy? Jest ono niewatpliwie nauką minionych wieków. Nie 

jest to nauka dwudziestego wieku jak fizyka, ani też dwudziestego pierwszego wieku 

jak  biologia.  Skończyła  się  era  wielkich  odkryć.  Nie  można  dwa  razy  odkryć 

rozszerzania się wszechświata, kody genetyczne nie mogą zostać dwa razy odkryte, 

nie można dwa razy odkryć Ameryki,  nie można dwa razy odkryć Baščanskiej Pločy.1 

Choć ponownieod początku  ją  czytamy.  Co w takim razie  z  filologią?  Czas,  aby 

naukę o języku wyciągnąć z jałowego zarządzania,  co jest  poprawne,  a co nie  i 

łapania  ludzi  na  błędach  i  zwrócić  się  w  stronę  poznawania  mentalności,  która 

wyraża się w jednym, a niekiedy wielu językach. 

1 Baščanska ploča-kamienna płyta, jeden z najstarszych, napisanych głagolicą zabytków języka chorwackiego, 
pochodzący z około 1000 roku, znaleziony w pobliżu miejscowości Baška ( na Krku).



Czy zna pan ten przesąd, że garbaty człowiek przynosi szczęście? Funkcjonuje on w 

języku  chorwackim,  ale  jest   też  szerzej  rozpowszechniony  i  należy  do  świata 

śródziemnomorskiego. Tak samo, istnieją przesądy charakterystyczne tylko dla nas, 

które  można  wypowiedzieć  tylko  w  języku  chorwackim..  Sposób  doświadczania 

świata jest bezpośrednio powiązany z językiem, a to jest to, co, jak nam się wydaje, 

mogłoby w przyszłości zainteresować filologię. Trzeba poprzez język poświęcić się 

antropologii, psychologii społecznej, ogólnie psychologii i socjologii. Niestety, u nas 

wszystko to pozostało na boku, a wiedza o języku nierzadko sprowadzała się do 

normowania i odnajdywania wyrazów, po których my Chorwaci się rozpoznajemy.

Tak, Chorwaci są Chorwatami, ponieważ mówią „tisuća”(tysiąc)
-To  jest  bardzo  wymowny  przykład.  Ten,  kto  to  wymyślił,  na  końcu  doprowadził 

sprawę do absurdu, a kiedy zorientował się, co zrobił, stwierdził, że „hiljada” (tysiąc) jest 

chorwackim wyrazem, a wtedy Radoslav Katičić chcąc pomóc, powiedział, że hiljada 

stanowi 'stylistyczną rezerwę' w języku chorwackim. Ale nie objaśnił,  kim jest ten, 

który  zabrania  ludziom  posługiwać  się  stylistycznymi  rezerwami.  Tu  doszło  do 

podstawowego nieporozumienia językoznwstwa z samym sobą. A dlaczego  hiljada 

jest stylistyczną rezerwą słowa tisuća, a nie na odwrót ?
 Ten, kto twierdzi, że hiljada to stylistyczna rezerwa, powinien odpowiedzieć na 
to pytanie. 
-To  pseudonormowanie  decydujące,  który  wyraz  jest  poprawny,  a  który  nie, 

uniemożliwia  każde  poważne  badanie  języka.  Uniemożliwia  opracowanie  atlasu 

językoznawczego,  ponieważ  ten  wyraźnie  pokazywałby   jak  mają  się  sprawy  z 

prawdziwym językiem.   

Oprócz  tego w naszej  filologii  całkowicie  zaniedbana jest  pragmatyka językowa i 

badanie  tego,  jak  się  mówi  w  określonej  sytuacji.  Zajmowanie  się  ortografią  i 

pseudoortograficznymi kwestiami oddaliło nas od poważnych spraw. Czym jest u nas 

pragmatyka  językowa,  wiedzą  dobrze  poważni  językoznawcy  powiedzmy  Josip 

Jerniej i Pavao Tekavčić, a ja dzięki nim w swoich słownikach również dałem temu 

wyraz. Jednakże jest to dalekie od ogólnego stanu i stanowiska naszej kroatystyki. 

Ona wyczerpuje się zbytnio w codziennej praktyce doradztwa, a nawet i cenzury.

Standardowy język  chorwacki  nie  ma  w gruncie  rzeczy  swoich  “rodzimych 
użytkowników”. Czy to znaczy, że Chorwaci mówią niepoprawnie?



-  Istnieje  u  nas  wpółzidiotyzowana,  sztuczna  wersja  języka  stworzona  w  jakichś 

pokojach lektorskich.  Tam wyedukowani  ludzie wymyślają swoje zasady,  które są 

całkowicie sprzeczne ze wszystkim, co stwierdza się w poszczególnych  kwestiach 

językowych.  Narzuca  się  jeden  całkowicie  nieprawdziwy  język,  a  przykład  tego 

mieliśmy okazję usłyszeć nie tak dawno na prezydenckiej inauguracji. Mianowicie, 

prezydent  Stipe  Mesić  w  swojej  kampanii  przedwyborczej  posługiwał  się  bardzo 

dobrą potoczną bazą i naturalnym językiem. Cała jego kampania była pod względem 

językowym bez zarzutu, pozwolił jednak na korekty, względnie cenzurowanie mowy 

inauguracyjnej, przez co stracił spontaniczność i naturalność. Jeśli prezydent Mesić 

nie chce stracić na swym wizerunku, powinien w przyszłości zdecydowanie odrzucić 

tego typu 'usługi językowe'.

Niektórzy, jednakże, twierdzą, że niebezpiecznie jest zbliżać językową normę do 
mowy większości ludzi w Chorwacji...
-  Nauka nie  istnieje  już  tylko  po  to,  aby  odpowiadać  na pytania.  Coraz  bardziej 

otwarcie mówi się o hipokryzji  nauki,  mówi się np. że psychiatria i  psychoterapia 

przywdziewają  maski  nauki,  aby  mogły  funkcjonować  jako  forma  spowiedzi  albo 

technika  stwarzania  uzależnionych  od  psychiatrów  i  leków.  Nie  znam  się  na 

psychiatrii, abym mógł ją osądzać, ale nie można nie zauważyć hipokryzji nauki o 

języku. Ta hipokryzja dochodzi nawet do ukrywania pewnych książek ludzi, których 

uważamy  za  zasłużonych.  Np.  życiowym  dziełem  Ljudevita  Jonke’a  jest  książka 

„Język  literacki  w  teorii  i  praktyce.”  Dziś  istnieje  problem  jak  czcić  Jonke’a,  nie 

wydając jednocześnie nigdy więcej jego życiowego dzieła, ani nie trzymając się tego, 

co w tej książce pisze. Nasi korektorzy i lektorzy znaleźli by się w bardzo niezręcznej 

sytuacji, gdyby trzymali się Jonke’a. Oto pytanie o trwałość naszych dzieł, dla wielu: 

jak  nie  przeżyć  swojego  dzieła.  Niezależnie  od  tego  rodzimy  użytkownik  języka 

chorwackiego  doświadcza  tego,  jak  ogranicza  się  zaufanie  do  jego  językowej 

kreatywności.  Bardziej  wierzy  w  absolutną  wiedzę,   niż  zauważa  nieprzerwane 

skrępowanie „uczonego” wymaganiami ideologii. Włosi cieszą się mówiąc po włosku, 

tak samo jak Niemcy cieszą się mówiąc po niemiecku, a przyjemności z mówienia po 

chorwacku prawie nie ma.

W szkole, praktycznie od pierwszej klasy, uczono nas, że literatura piękna jest 
źródłem dobrego języka. Czy jako dorośli ludzie możemy przed sobą przyznać, 
że to nieprawda?



-Chodzi  o  pedagogiczne  nieporozumienie  z  językoznawstwem.  Jak  na  przykład 

dobiera się dzieła na szkolne lektury? Nie wybiera się najlepszych książek, ani tych, 

które uczniowie zrozumieją. Uczniowie nie rozumieją „Córki złotnika” Šenoi, bo nie są 

w stanie pojąć organizacji  Monarchii  Habsburskiej,  podobnie jak nie byli  w stanie 

pojąć jej  do końca  ludzie,  którzy sami  w niej  żyli.  „Córkę złotnika”  czyta się na 

poziomie  marnej  opowiastki.  Błędem  jest  czytanie  tego  tekstu  jako  wzorca 

językowego, ponieważ jest to język, który istnieje tylko w szkolnej lekturze. Co dla 

dzieci oznaczają aorysty i imferfekty Šenoi? 

Gdyby ktoś używał aorystu, wszyscy by się z niego śmiali...
-Oczywiście.  Aoryst  ten  jest  manierą  literacką,  nawet  sam Šenoa  tak  nie  mówił. 

Tamten  język  nie  może  być  wzorem  dla  prawdziwego,  rzeczywistego  języka 

mówionego, język mówiony zaś jest  najmocniejszą i  najbardziej  żywotną warstwą 

języka. Ogólnie rzecz ujmując, literatura jest tylko jedną z działalności językowych( w 

języku i na języku). Bez mówienia nie da się nauczyć, ani też zrozumieć języka. I 

wtedy  dziwimy  się,  doskonałym  zresztą,  aktorom,  którzy  podczas  gry  w  filmie 

zatracają gdzieś swą naturalność.

Tak, i dlaczego w literaturze dramatycznej wydaje nam się , jakby rozmawiały 
książki, nie zaś postaci dramatu…

-Oczywiście, chodzi o zagrożenia, na jakie wystawiona jest literatura dramatyczna, 

ale też o wiele innych działań związanych z językiem. Ludzie ani nie uczą się mówić 

naturalnie, ani też nie wykazują ku temu chęci.

Czy chorwacki i serbski są tym samym językiem?
-To są dwie normy literackie,  a o  ich położeniu w świetle  językoznawstwa każdy 

może dowiedzieć się z „Deklaracji o języku”(Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog 

književnog jezika,  1967) O problemie tym napisano tam wystarczająco dużo, więc, 

jeśli  kogoś to  interesuje,  może przeczytać.  Poza tym,  temat  rozpatrywany jest  w 

innych opracowaniach, których autorzy polecają je studentom drugiego i trzeciego 

roku,  nie  występując  z  tymi  pracami  publicznie.  Zobaczymy,  czy  ich  autorzy 

opublikują dziś je na nowo.

Czy czasami wpadają panu w ręce serbskie gazety? W ostatnich kilku latach 
ma  miejsce  pewne  nietypowe  zjawisko.  W  Belgradzie  przyjmują  się  i  są 
wykorzystywane  pewne słowa,  których w Chorwacji  używa się  tylko  po  to, 
byśmy się odróżniali od Serbów. 



-Nie trafiają do mnie ani serbskie gazety, ani książki, ale to, o czym pan mówi, nie 

jest  dla  mnie  żadną  niespodzianką.  To,  że  Serbowie  przejmują  słowa,  które  my 

opatentowaliśmy, nie zgadza się z naszym związanym z tym narodem kompleksem, 

to  znaczy,  że  oni  tylko  narzucają  nam swoje  słowa,  a  my  zaś  walczymy z  tymi 

wyrażeniami. Serbowie do swojego języka mówionego zawsze wprowadzali słowa ze 

wszystkich stron. 

Charakterystycznym dla  mowy belgradzkiej jest absolutny brak selektywności, więc 

właśnie  dlatego  ich  język  mówiony  jest  tak  wiarygodny.  Ze  środowiska 

językoznawczego zasługi  w tym zakresie  miał  Belić,  ale i  bez niego sytuacja nie 

uległaby większym zmianom. Dlatego też Zvonimir Berković zauważy, że Serbowie 

mają film bardziej naturalny, a my będziemy się zamartwiać z powodu nienaturalnych 

aktorów. W Serbii mowa jest bardziej elastyczna, a u nas ciągle się ją  ogranicza i 

hamuje  jej  rozwój.  Wymyślamy słowa,  a  zamiast  filologów mamy filologizujących 

literatów, którzy ani filologii, ani też literaturze specjalnie nie pomogli. Np.Vjekoslav 

Kaleb był  takim typowym chorwackim filologizującym  literatem. Wymyślanie słów 

wywołujących śmiech jest  postępowaniem, które u nas wciąż jeszcze nazywa się 

„troską o język”, a tak  naprawdę odpowiada poziomowi dojrzewającej inteligencji. 

Z czego wypływa chorwacki wstręt do turcyzmów  i orientalizmów? Wydaje mi 
się, że jest on o wiele starszy niż rządy HDZ2 .
-  Musielibyśmy  się  trochę  cofnąć  w  czasie.  Profesjonalne  zajmowanie  się 

językoznawstwem trwa u nas od czasów Stjepana Ivšića i lat 20-tych XX wieku, ale w 

tym też  czasie  doszło  do  jego zderzenia  z  dyletantyzmem Nikoli  Andrića,  autora 

książki „Obrońca języka chorwackiego”, ortodoksyjnego vukovca3i ojca histerycznego 

tonu w polemice chorwackiej,  którego to argumenty uznane zostały  po prostu za 

śmieszne. Przykładowo, mówił, że należy mówić  točka4,  a nie  tačka,  ponieważ, w 

przeciwnym wypadku, byłoby spar, a nie spor5.

Dopiero wraz z Ljudevitem Jonke rozpoczyna się prawdziwe, wielkie, specjalistyczne 

zajęcie się współczesnym językiem chorwackim. Zbyt dużo dyletantów i literackich 

impresjonistów miesza  się  do  języka.  Zamieniają  pewien  wypracowany  szkolny  i 

sceniczny  sposób  wyrazu  z  językiem  jako  całość,  co  jest  nieporozumieniem 

2 HDZ- Hrvatska demokratska zajednica- Chorwackie Stronnictwo Demokratyczne
3 vokovci- propagatorzy reformy językowej przeprowadzonej przez Vuka Karadžića
4 točka (chorw.)- kropka
5 spor (chorw.)- powolny



językoznawstwa  z  samym sobą.  Pomija  się  tez  jedną  wyjątkowo ważną  kwestię 

cywilizacyjną. Chorwaci są jedynym narodem słowiańskim, który w przeszłości miał 

bezpośrednia  styczność  z  orientalną,  niemiecko-  germańską  i  włosko-  romańską 

kulturą.  Być ślepym na ten  fakt  to  straszne.  Tak więc nowa literatura chorwacka 

zaczyna  się  wraz  z  orientalnym  słownikiem  i  Ðulabijami6 Vraza!  Tak  samo,nie 

dostrzegamy lub też nie chcemy przyjąć do wiadomości faktu, że słowo alkohol, które 

w językach europejskich istnieje od wieków, jest w rzeczywistości arabizmem, który 

przywędrował  przez  Hiszpanię.  Chodzi  o  niezrozumienie  kulturowych  układów, 

czemu  jesteśmy  winni  i  my,  filolodzy,  wykształceni  tradycyjnie:  jednostronnie  i 

europocentrycznie. Filolog wie, ze dobrze jest znać łacinę i niemiecki, ale późno i 

głównie jako samoucy dostrzegliśmy wartość języków orientalnych. 

Orientalizmy do języka chorwackiego przenikają często za pośrednictwem języków 

zachodnich, jak wspomniany alkohol, a przykładowo, słowo kismet- jeśli ktoś go nie 

używał, z całą pewnością będzie, ponieważ można już znaleźć je w słowniku języka 

niemieckiego jako słowo zaadaptowane.

W szkole uczono nas, że zanieczyszczającymi język są ludzie, którzy często 
korzystają z zapożyczeń. Kto, według pana, jest takim zanieczyszczającym? 
-  To  są  ludzie,  którzy  przeciwstawiają  się  praktyce  językowej.  Żaden  język  nie 

przyjmuje zapożyczeń, jeśli nie są mu potrzebne. Tak, jak przyjęliśmy słowa kajak i 

kanu za pośrednictwem języków europejskich z dalekich kontynentów, tak samo nie 

możemy się obejść bez pojęć takich, jak  Gesamtkunstwerk.  Takich pojęć lepiej nie 

tłumaczyć, gdyż takim postępowaniem izolowalibyśmy się od wszystkich ludzi, którzy 

używają  tych  pojęć.  Nasze  językoznawstwo  prowadzi  ciągłą  walkę  przeciwko 

zapożyczeniom, a tych jest coraz więcej. Znaczy to, nauka jest w stanie konfliktu z 

praktyką  językową  i  częściowo  z  samym  sobą.  Zrozumiałą  była  walka  z 

zapożyczeniami w czasie, kiedy w Zagrzebiu używano ogromnej ilości germanizmów 

i kiedy trzeba było mówić ludziom, że nie ma nic złego w tym, by tramwaj  cvajer 

nazwać po prostu dwójką, ale dziś nie ma to żadnego sensu.

6 Ðulabije- tytuł cyklu wierszy chorwackiego poety słoweńskiego pochodzenia, Stanka Vraza, widoczne są w 
nim językowe wpływy orientalne, sam tytuł pochodzi z języka tureckiego i oznacza jabłka.



Z każdym nowym słowem jest po trosze tak, że wybucha przed nami niczym 
armatni  pocisk  z  kreskówek.  Na  przykład,  irytujący  prijam,  który  zastąpił 
tradycyjny prijem. Jaki sens miała ta zmiana?
-Rzeczywiście,  żaden.  Ktoś  przypomniał  sobie  etymologię oraz  to,  że  prijem jest 

rusycyzmem, co będzie nam przeszkadzać tylko wtedy, jeśli tak postanowimy i jeśli 

zdecydujemy o tym właśnie na przykładzie słowa  prijem.  Jeśli  natomiast mowa o 

słowie točka, zupełnie nie przeszkadza nam, że to również rusycyzm oraz, na nasze 

ziemie dotarł on, przynajmniej częściowo, za pośrednictwem pieśni Njegoša  Luča 

mikrokozma.  Jednak,  dopóki  poprzez  media  zwyciężać  będą  takie  samowole  i 

reetymologizacje, co jest bezsensowne, wszystko inne, co dotyczy języka, zostanie 

odsunięte na drugi plan. Zastanówmy się nad sytuacją, kiedy cudzoziemiec słucha 

chorwackiej telewizji, pytanie: na ile jest się w stanie nauczyć języka chorwackiego. 

Na przykład, telewizja zniosła różnicę pomiędzy dopełniaczami, jak  otoka (l. poj.) i 

otokâ  (  l.  mn.).  Nieprawdziwe sytuacje  poszukują nieprawdziwego języka,  którym 

zniszczony zostaje autorski  i  prywatny charakter. Dlatego, bez tej  przyjemności w 

mówieniu,  znajdujemy się  przed problemem zwykłego porozumiewania się.  Znów 

przeciwko paranaukowemu myśleniu,  kultury  języka nie  ma bez  kultury  w ogóle. 

Językoznawstwo mogłoby o tym pouczyć, jeśli w ogóle jest ktoś, kto by posłuchał…

   


