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ПРИЛОЗИ ДОПУН>АВАН>У И ОСАВРЕМЕН>ИВАН>У НАШЕ

ПРАВОПИСНЕ НОРМЕ

ОщенедуКи да се не може дал>е одлагати стручки рад на

доради и осацремешивашу наше задедничке правописне норме,

приступили смо разматран>у назактуелнизих отворених право-

писних питаьа, у духу инищцативе покренуте априла 1986. на

меЪурепубличким разговорима у Загребу.

Сматрадупи то на]хитни]им задатком, усагласили смо и

формулисали предлоге правила о прилагоЬеном писааьу имена

из неколико ]езика необухвайених правописом из 1960. године,

а за зезИке обухвайене тим правописом ограничавамо се на ста-

вове о неким спорним питан>има ко,]а су се га^анила. Проблеми

неуреЬестог прилагоЬаног писан>а имена из ових ]езика ман>е

долазе до иэражада у СР ХрЕатско], с обзиром на распростра-

Нтвну праКсу иаворног писанка, али озбилдго погаЙа]'у ^езичку

културу у СР Орби]*и с покрадинама, у СР Црно] Гори и у СР

Босни и Херцеговини. Вадили смо на овим иредлозима у уз]е-

рен»у да би шихово друштвено прихвататье водило успоставл>а-

н»у реда у ово} матери}и и савлаЬивану хаотичне и произвол>не

праксе, кода де и досад нанидела доста штете нашод просвдети,

приручничкод литератури и уогапте дезичкод култури.

При овом раду узимамо постодейе обдавл>ене обраде и изда-

шньеаа као дио елаборациде, а посебно се ослааьамо на обимну

елаборациду извршену у оквиру одговарад'уйег програма у БиХ,

у кодод су суд]'еловали лингвисти из све четири наше истодезич-

не републике. Као дио елаборацид'е узимамо и обд'авл>ени „Пра

вописни приручник хрватскога или српскога дезипса" В. АниЙа

и I. СилиЬа.

У разматран>у оове проблематике судделовали су, поред пот-

писаних, и др Лосип БаотиЙ, др Мевлида Карапа-Гарий и др Ми

лан Шипка. Они су нам помогли у поправкама подединих фор-

мулацида, на чему им срдачно захвалудемо.
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Текст ко)и подносимо „

и редакцн_)ад1а Кн>ижевног у

шег ]езика и Iезика.

Др Павле Ивик

Др Зован ]ерковик

Др ]ован Кашик

Др Бронислав Осто1'ик

би" понудипемо за об)авл*ива1ье

са. Летописа Матице српске, На-

Др Асим Пецо

Др Митар Пешикан

Др ЖивО]'ин Стано^чик



ПРИЛАГОБЕНО ПИСАН>Е СТРАНИХ ВЛАСТИТИХ ИМЕНА

(ТРАНСКРИПЦША)

Скрайенице:

Прав. 1960 — Правопис српскохрватскога кшижевног ^езика (Н. Сад

1960) одн. Правопис хрватокосрпскога кшижавног ^езика (За

греб 1960);

А—С — Правописни приручник хрватскога или српокога ]езика

В. АниЬа и 3. Силийа (Загреб 1986);

ЕЛАБ. БиХ — елаборацща правопионе проблематике извршена у ок-

виру прожекта у БиХ (уз учешпе лингвиста из четири ^републи

ке), ЧИ1И су (резултати о^авдьени у Радовима III—VII |(Сара]еао

1976—80).

1. У писануу туЬих властитих имена у нашем стандардном

]езику равноправни су и подложни слободном избору извор

но писан* (ггрим]енл>иво у латиници) и прилагоБено пи

сане ( гтрим]енл>иво и у Йирилици и у латиници). У изварном

писан>у ман>е ]е спорних правописних проблема, док се у прила-

гоБеном писан>у, будупи да оно у Прав. 1960 ни]"е нормирано за

низ данас (и за нашу културу) важних ]езика, по}авио велики

бро] отворених питан>а.

Напомена. А—С одступа}у од Прав. 1960 и у неким иравилима прим-

^ене изворног писан>а, «ао ген. да. »МасЫауеШа« у»ц. МасЫауеПца, «Ма

ле Сипе« ум.|. Магце Сипе и сл. Ниомо се упуштали у разматранье ово-

га, сматра^уйи да оу ]езшсословки радници у СР Хрватско) позваниуи да

се на)при)е изгасне о оваме, с обоиром на распростральеност праксе из

ворног писан>а. А овакако »ще оправдано да се уводе дво;)ства и дубле-

тизам у само изворно писзн>е.

2. ПрилагоБено писане често се назива и фонетским,

што ни]е доволлю прецизно. Писане сатласно изворном изго-

вору преозвученом на наше на^ближе гласове само ]е полазно

м^ерило, од колега се лоста одступа у интересу системске до-

слтедности и у наслону на изворно писмо. Упадлтива су таква од-

ступан«а нпр. у тшсануу имена из рускот и еиглеског ]езика, али

и разних других, као Москва, Волгоград (а не „Масква", „Вал-

гаграт"), Н>у]орк (а не „гЬу]ок"), Лайпциг (а не „Ла^гщих")
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итд. Ово ни)е никакав недостатак кашег правописног система,

него рационалая поступак, ]ер ]е за нас на^важкиде да се извор

на графи]а што деднсставнщим ггастутпсом претвара у прилаго-

Ьени лик, ко]и Ье се посипано и у)едначено упоггребл>авати у

ПрилагоЪено писание, меЬутим, можемо иазвагги фонетским

у том смиелV да имена треба (у нашем ]езику) и изговарати

онако како их пишемо.

Напомена. Ипак ни]е никаква грешка ако се глас коуя транскри-

бу]емо са дз изговара сливено, као ]едан глас, познат и из наших ди]а-

леката (и у стандардном изговору ]ашьа се као псоициона варщанта у

додиру риуечи, нпр. у „Ота^ би дошао").

3. У прилагоЬеном писашу треба се, колико то допуигга^у

правооисне законитости и конкретне околности, гфидржавати

ових начела:

1° Не треба успоставллти нова дво]'ства или вишеструко-

сти. То значи да, потпуно по11ггу]упи насли^еЬене разлике (типа

Кипар—Ципар, Атина—Атена), не треба у наше доба да ства-

рамо нове. Довол»но ]е што имамо и пошту}'емо дво]ство из-

ворног и прилагоЬеног писан>а( а у оквиру самот прилагоЬеног

писан>а нема никаквог оправдана да се ствара]у нове разлике.

2° Правила ко]а се утврде не треба схватити као ретроа-

ктивну обавезу и мидеаьати ликове имена кода су вей. ушла у

поето]ани изражадни обича], а онда и у стручну и другу лите-

ратуру. То нпр. значи да не треба мщеяьати имена из (кинеског

|езика типа Пекинг, Сун 1ат Сен, Чанг /Са/ Шек, Куоминтанг,

или пак из португалског ]езика Рио де Жанеиро, Васко да Га

ма, Магелан (па и новите )анеш) — без обзира на нова правила.

Напомена. Ово ]е отпити правописни принцип, ко]ега се у вепо] или

манх>) мюри прндржава^у квалификовани нормапивисти и код нас и у

сви^епу. Прадржава^у га се и А—С („Такав какав ]е облик ушао у тра-

дивдчу у нчу и остане", стр. 146). Отворено )е, меБутнм, питан* ко.|а све

имена, нарочито у акгро110ннми]]и, сматрати традиционалним и непод-

ложним прооденама по каснирш правилима. Бар за географска имена

(с обзиром «а )ьихов трайни знача]) требало би за свако )«?ичко под-

руч]е утвршити што одреЬени)и списак имена ко)а су ушла у поето]ану

и у]едначену изража.)ну традищцу, те их не треба ми]ен>ати.

Гкздещине ман>е корекци^е понекад уе оправдано уносити и у стара

имена, нарочито ако се тичу споредни]ег дощела имена, ко}н ]е мале

ушао у изра1жа]'ну навику. Нпр. може се традационатно ,Л1ип,'ел де Сер

вантес" коригирати у Мигел де Сервантес (М1С1Ш1. БЕ СЕЯУАМТЕ5

ЗААУЕБкА), зер ]е овд]е на^важтце да остауе непрелицегьено осношю

име Сервантес, ко]е се увршпу1е у алфабетски ред. а корекци]ом се по

стиже у]едначена транскрипци)а шпанског имена МЮТЕЬ.

3° Треба изб]егавати уиошен>е тешких и неприродних скло-

пова у наш изговор, као и ликова непотодних за нашу грама
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тичку пром^ену — ако посгсуе начелне моогуйности за избор

гфилагоЬеяизих ликова. Нпр. за ]едну кинеску провинцщу по

]елном од постс^еЬих транскрипционих предлога било би Нинг-

ха]—Вингха)а—кингха\ски, а по другом „Бхингхаи—Бхингхаи-

}&—Ьхиотхащски'' , а свакако нам ]е погодвдце изабрати прво р]е-

шеьье, и због изговора и због граматичке предене. Таквим оп

релоел>ен>има дадемо прилог и одбрани нашег ]езика од оиога

што га чини отуЬеним, изв]ештаченим и тешким.

4° Треба тежити да прилагоЬено писанье остане у деяом

односу према изворноме и да се од н>ега не удал>ава више нето

што ]е неопходно, што значи да не треба изб^егавати одступшьа

од 'извсрног изговора кад иду у правцу изворног писма. Овим

не само да се олакшава транскрипциони поступак у односу на

изворне ^езике, него се и школско] младежи и другим корисни-

цима олакшава напоредно служение нашом литературом и при-

ручницима, било (ко|и начин писатьа имена (изворни или при-

лагоЬени) био примщензе» у нлша.

5° Треба тежити таквим иравилима транскритвде ко]'а

може прим]енлшати шири круг образованих л»уди (лектори,

наставници, новинари и други), а не само зналци изворног ]е-

зика. Важни]а ]'е ]елноста1вно1сгг и досл>едност правила него теж-

на да се постигне максимална в]ерност изворном изговору и

гласовном (одн. фонолошком) систему.

6° Ако су се за имена неког ]езика у спонтано! пракси

створила постсуана правила, не треба их миденьати ради изго

вора ближег изворном ]езику. Тако су се одавно створила ста

билна правила писатьа имена из класичних ]езика, ко]а не треба

мидездати ради аутентичнидег изговора — типа ,Д]Соп" (Езоп),

„Кикерон" (Цицерон). У новите доба створила су се спонтана

правила ттисаььа ^апанских имена, ко]а исто тако не треба ми-

]ен>ати ради прециздац'ег изговора.

Нопомена. Начела преношеяьа класичних имена у наш ]език веома

добро фармулнсао пак. академик Велжо Гортан у посмртно об]ав.ъе-

ном члаику (.Гезик 32, стр. 145—146).

Све су ово начела хх>з& су и досад долааила до изражада у

нашоз транскрипционо] пракси, укл.учузуЬи и Прав. 1960, иако

нису изричито истицана.

4. Изни]епемо дал>е наш предлог транскршщиде за неколи-

ко у нашод пракси важнидих ]езика, за ко^е нема утврЬених

правила или су се подавила поцедина спорна питаньа.

Нопомена. А—С да^у траиакрипциона правила за 30 ]езика (према

13 у Прав. 1960), али <]е то материал медеднаке иримуешьивости. Тако за

кинеаки ^език дяуу дшще транскрипциуе (као дублетне), од «о^их се прва
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(„аспирирана") не може прихватити због тешкнх суглаоничких група, а

;1руга у3 неке поправке може бити добра основа рјешења; за португал

ски једик баъу оанову даје ЕЛАБ. БиХ (Иван Клајн); за албански и ру-

мунскл језик А—С дају углавном реална правила; новине које уносе за

пол>ска, чешка, словачка и фрамцуска имена писмо могли псдржати.

5. Као заједничко правило за имена (а и апелативне позај-

мице) из свих језика неопходно је поштовати правописне од-

редбе о писању међусамогласничког /, што значи да се пише

ща, ще, щу, а не „иа", ,,ие", „иу".

Напомена. А—С од овога одступају, прсписујући пиеан>е типа „ради

ус". И у штамли и литератури често срећемо одступање од овога пра

вила, али се оно мора одржати, јер би се иначе створнла велика помет

на и шароннло.

6. Исто тако је заједничко правило да се удвојенп сугла-

сници преносе у наше прилагођено пнса1ье као једноструки.

И од овог II од претходног правила може бити изузетака

само у додиру два дијела сложене ријечи (односно префикса н

основе).

Имена из албанског језика

7. Иако се албански гласовни систем доста разликује од

нашег — самогласници типа полутлаюгожа (у писму Е) и и (V),

међузубни оугласн1Щи (ТН, ОН) и др. — ипак се имена могу

погодно преносити у наш језик и ниоу се стварали знатниј и

спорни проблеми.

Напомена. Подробна и углавном пшгхват.ъива правила предложно

је Реџеп Исманљи у ЕЛАБ. БиХ, а и А—С се углавном држе њих, чиме је

и нама олакшано да формулишемо есновне препоруке.

8. Сложенији је проблем како преносити албанско ненагла-

шено Е 1на крају ријечи, које се или не изговара или се изго-

вара као редуцирани самоглаоник. Како албанска имена имају

напоредну одређену форму на -А, то се може она узети као по-

лаана и преносити као -а.

Напомена. Ово је предлог Р. Исмаиљија у ЕЛАБ. БиХ.

9. Имајући у виду прамоу и закоиитости трансофипције, као

и извршене елаборације, може се препоручити да се у албан-

ским именима преносе:

д као н: Чабеј (САВЕЈ), Корча (КОК^Е или КОК^А);

БН (међузубни сутласник) као д: Лимитер ФН1ШТЕК.);

Е (полугласник) (као е (изузетак в. ниже): Пермет (РЕКМЕТ);
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Е кра]н>е (явнаглашено) као а: Корча (КОКХ^Е или КОК^А),

Дщана Ф1АЫЁ);

С1 као Ь: БерЬ (СХЕКШ), ШенЬин (ЗНЁЖПШ);

I кра]н>е (у геотр. имвнима) као ща: Лзаберща (ЬАВЁК.1), Ма-

лесща или по традицией Малесща (МАЁЕ81);

Ь као л: Шала (ЗНАЬА), Исмаил (13МА1Ь, а тако и вар. 18-

МА1Ь);

IX као л: Аполонща (АР0ШЖ1), Леши (ЬЬЕ8Н1);

Ш као и>: Фрагьа (РКАША);

О као Н: Верим (СШШМ), Бафа (ОАРЕ или ОАРА, топ.);

КК. као р (тд. ]една1ко са К, иако су то посебни албански гла

сови): Рок (ККОК);

8Н као ш: Куштрим (1ШЗНТК1М), Шала (8НАЬЁ или ЗНАЬА);

ТН (меЬуэубни еугласник) као т: Стати (5ТАТН1);

X као дз: Дзодза (ХОХА), Дзани (ХАШ);

ХН као и: Хоца (НОХНА), Цоли (ХНОЫ);

У (самогласник типа й) као и: Имер (УМЕК), АвЬил (АУБУЬ);

2Н као ж: Жуби (2НШВ1).

10. Остала слова (АВСВ ЕРОНПКММОРЯ8Т11

V 2) преносе се одговара]'угшм нашим словима. Посебно треба

имати у виду да албанско Ш остане и код нас д/, као и да гра-

фще 8Н и ТН у неким муслиманским именима представл^азу

сугласничке трупе, те их треба дословно преносити {18НАЫ =

= Исхан, ЕТНЕМ = Етхем, М1ТНАТ = Митхат).

Напомена. Имена Етхем и Миххат авако транокрибу]емо зато што

се у албанском ^езику пишу са Т и изгавара^у са I, а тиме се не пре]у-

дицира писаке наших с1ятовара^уIшx имена, якуе се уре&у)е правилима

о писан>у звучиих и безвучних сутласиика.

11. У текстовима на сх. ]езику (укл>учу)упи и преводе са

албанског) географска имена са тла 1угославизе не треба тран-

скрибовати са албанског лика нето их писати онако како гласе

у нашем ^езику (односно онако како их преузимамо из маке-

донског ]езика ако су са тла Македонще и ако у нашем ^езику

не посто^и друкчще традиционално име). Исто важи и за тра-

Аиционална имена са територи]'е Албакще, типа Скадар, Дран,

Балона, Дрим (Велики).

Имена из кинеског ]езика

12. Кинеска имена, будуйи да се кинески ]език служи иде-

ографским писмом (хизероглифима), примали смо раните на.)-

више посредством енглеске траискрипци]е, а последгьих година
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посредством латиничке транскрипцщ'е усво]ене у само] Кини

(као помопно писано, тзв. пин'рш), ко]у можемо узеш као по-

средно изворно писмо. Основна |е разлика у третману два реда

кинеских сугласника, ко_)и условно одговара]у нашим звучним

и беэвучним, али су по изговору оба реда ближа нашим без-

вучним сутласницима, а разликузу се по аспирацией и енерги]и

артикулаци)е; донекле ]е слично статье у ньемачком консонан

тизму.

Напомена. Некн синолози ипак опису1у сутласнике кор! одговара1У

нашим звучним као (факу.ттатнвно) полузвучне, али су они по аклстич-

ком утиску свакако ближи нашим беэвучним.

Енглеока транскрипци^а ]е, найме, оба реда означавала сло

вима за безвучне сутласнике (снгнализира]уИи апострофом ас

пиранту), па ]е и наша транскрипцииа била безвучна, док се

у пин |ину (кинеско]' латиници) та два реда представлюу овако:

В Б С 2 2Н 3

Р Т К С СН О (Р 5 5Н X)

Нпр. име ]еднют кинеског ]езера писало се енгл. Т1ЖС Т'ШС и

код «ас Тунг Тинг, док ]е у пин']ину ГХЖСТШС, одакле и на

ше «ови]е Дунгтинг.

13. Юинеске ри^ечи, меЬу шима и имена, састо^е се од свега

око 400 ]едиосложних структурних ^единица — морфема (само

што се броз* умножава због различитих акцената). Ти кинески

слогови уви^ек значе или ри]еч, или афикс, или дио сложенице,

и у идеографском писму сваки има засебаи хщероглиф. У

пин'^ну се често спаза]у у писальу по два или три слога, али

задржава]'у аугономноет и ]асну меЬусобну границу. Кал год

би било двоумице гд]е ]е та граница, она се означава апостро

фом, што се у неого] м^ери преноси и у нашу праксу (у сло-

бодно] прилцени према потреби, па тако пишемо и сам терми 1

пин']ин, да се не би н—/ читало као сутлаоник н>).

Напомена. Псдробну елаборацщу о книеским иманима нзвршио ]е

гюк. Де^ан Раэип у ЕЛАБ. БнХ, да]упи обшье важлкх података, али су

му нормативне сутесгоуе само дщелом употрвбллве. Он се иаце онреди-

]слио у погладу звучне или безвучне транскрипшц'е, веп )е понудао ал

тернативно два система, типа „Тунггхинг" или .Дунгтинг", што као дуб

летно р]ешен>е прихвата)у и А—С. Прей од тик предложених система, у

коме се аспирашп'а означава са х, води неприхват.ъиво.м нагомилаван>у

сугласника (пир. ,Дхенг ПхаГ или ,,Пхан Тх]еншоу"). Други пак онстсм

употреблив ]е као основа за нормирайте, нарочито у иктерпретаци )и

А—С, гаде су у Рааийеву раэраду унесвне неке бите и оправдане ко-

рекщце.
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ИзшцеЬемо главна питаньа у ко|има се треба охфедщелити,

као и наше преиоруке.

14. Дунгтинг или Тунгтинг (ВОМСТШС)? Има доваляно раз

лога да се прихвати транежршщща са звучним суглашицима

(т|. тип Дунгтинг) и у нашем писан>у. Такво писшье узело ]"е

веЬ доста маха, и тешко биемо се сада вратили на традиционал-

но; оно омогуйу]'е да се не затире разлика измеЬу различитих

кинеских слогова; ближи наслен на кинеску латиницу погодан

там ]"е и зато што се она у Хрватоко] веп пгяш]ен,у]е као (по-

средно) изворно писмо, па ^е добро да наша два начина писаяьа

буду меЬусобно ближа. — Према томе: Дунгтинг а не

„Тунгт(х)инг", Денг С]аогшнг фЕЖ} Х1АОРШС) а не „Тенг",

Суцоу (511211011) а не „Сучоу" — итд.

15. Мао Цедунг или Мао Дзедунг (МАО 2ЕБ0МС)? Питан>е

^е да ли да писан>е звучних сугласника прихватимо и за кине-

ско 2, гд]е немамо сво] звучни сугласник, него бисмо морали

приб]егавати групи дз; или да у овом случа^у идемо за изгово-

ром (т]\ да пишемо и), изб]егаШзуКи нама стране склонове.

БиЬе погодтгще за наш ^език да пишемо ц: Мао Цедунг, Ценг

Гуофан (2Е>1С С1ЮРАМ), а не „Дзенг" итд. Писан>е дз могло би

се оставили као резервна могуйност диференцираньа, рецимо

ако би (због неутрализаци^е кинеских 2—С) дошло до директног

иззедначен>а два кинеска имена.

Напомена. Раэий се ни]'е одреди]елио за писаьье дз, а А—С ]есу.

16. Хубе] или Хубеи (Н1ШЕ1), Тенг В]ао или Тенг Бщао

(СЕЫС В1А0)? Овд)е ]е у питан>у неслоговно и ( г)у дви)е певи

ците у копима се ]авл>а, на креуу слога и испред слоготворног

самогласника. Свакако ]е оправданите писати / него и, ]ер би

писание и водило тешкоЬама у иром]ени рщечи (први прим]ер)

и замаглливало ]едносложне структуре кинеских морфема (у

кнеском ]е В1А0 ]©дан слог).

Напомена. Предвохалско / пишу и Рааий (са неким одступашима)

и А—С (десъедно), док се на лсра)у слога Разий изгасено за и, а А—С за

/. У пракси ]е често писание типа .ДЗщао" или ваиправогаюног „Биао".

17. Нормална ^е последица писан>а предеамогласничког ;

н>егово стапан>е с претходним Ь и N у л, н>: Л>аонинг, Ли С]ен-

н>ен.

Напомена. Тако ^е и код А—С, док се Рааий из)аснио за писан>е

„Лизаонинг" и сл.
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18. Ъ)уЬ)анг, Кунг Д/у или БуЬанг, Кунг Ну (ЛШ1АМС,

КОКС ОШ)? Питазье ]с заправо хоКемо ли горгье правило о пи-

сашу предсамоглас! п гчгког г као ; прим^езьивати дословно или

Ьемо испуштати / иза меккх сугласника бий. Има разлога за

ово друго: и у нашим рхи^ечима / испада иза Ь и Н (инстр. же-

Ьу, ноНу); задржавагье / води тешким сугласничким скуповима,

погаЬа^уЬи и слог ЛАЫС дицека', ко_)и врло чест у кинеско]

топонимики (било би „ЧантЬ^анг", ..ХемунтЬ^анг" итд.); исхту-

пггазьем /, опет, нипгга се не губи у диференцираности слогова,

^ер напорело са слоговима типа ЛАЫС не постове други типа

,ДАЖЗ", с ко|има би се они први из]едначили.

Ншюмсна. РазиЬ и А—С пишу / и у овакво] поэициуи.

19. С]анг, С)у, Шансщ или С']анг, С]у, Шанси (Х1АНС, XV,

5НАКХ1)? Изван спора ]е да у прва два случала кинеско X (са

мо или са наредним неслоговним I) треба преносити као с], ]ер

^е то глас сличай польском или нашем дизалекатском меком с

(з). МеЬутим, у Прав. 1960 ]е са доста разлога предвиЬено да се

такав полчзки глас испред и (слоговног) преноси код нас са с,

а не са с] као у другим положа.)има. Могли бисмо то, V инте

ресу лакшег изговора, предвид}ети и за кинеско X: Шанси,

БангСи (сагласно овом и претходном правилу, а без н»их би

било „Б}ангс]и" ) .

Напомена. А—С за кннеска имена да)у „с}и", а за потьска .дни".

20. Да ли кинеско и преносити као у или и? Ова) глас Ки-

нези пишу (у латиници) научените словом V (т]. као и обично

у, а на бо)у указу^е претходни мени сугласник) , а само иза Ь и

N означу}у помупеност надредним тачкама. У нашо] пракси

уобичауено ]е преношеае овога гласа са у, па то треба и задр-

жати, тим при]'е што се тако изб]егава]у неке транскрипционе

тешкопе.

Напомена. И А—С се из]аш№ава}у за у, док РазиН ни)'е дао прим1'ен-

;ьив предлог.

21. Без обэира на правила, треба иэузети из н>иховог д}е-

лованьа низ кинеских имена укори^езьених у нанку изража}но}

традицией. Ту долазе:

— Кина, Жуто море, Хонг Конг или Хонгконг, кор* би на

основу кинесжог стандарда био „С]ан(г)канг";

— рщеке Зангце, Жута рщека или Хуангхе (за Тангце ]е

стандардно име СНА>1СЛАМС „ЧангЬанг");
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— градови Пекинг (не ,$е}Ъмт"), Нанкинг (не „НанЬинг"),

Чун(г)кинг (не „Ч^унгЬинг"), Т]енцин (не „Т]енЬин"), па и Щан

га] (ради)е него прецизирано Шангха]);

— истори]С1ке личности чи]а оу имена ушла у изража]ни

обичащ и у обимшцу литературу, као Конфучще или Конфуцще,

Лао Це, Сун /ат Сен, Чанг Ка] Шек, а могло се ово цришценити

и на Мао Цедунга и Цоу Билата да низе веЬ поремеЬен ранщи

(изража^ни обича].

22. Дати списак свих имена не треба сматрати коначним.

Може се оставити и изв^есна слобода ауторима, ]ер нема знат

нее штете ако се неко врицеме буду укрштала традиционална

и нова стабилизована имена; штета долази од импровизащца

ко]е нема]у ни традици]'е ни услова да се прихвате као будуйа

норма. ;

23. Тек кад се агфедщелим© У изложеним спорикм пита-

Нзима, можемо препоручити Деловита прашила како да се ки-

нееке латиничке графите преносе у наше прилагоЬено писанье:

А као а: Анхуе] (АЫНШ, прс«инци]а); в. и слогове В1АМ, Б1АМ,

ЛАМ, ШАЫ, 1ЛАЫ, М1А]*, ЖАМ, Р1А1М, ОЛАгчГ, СШАЯ, Т1-

АМ, Х1АЫ, ХУЛЫ, УАЫ, УШИ.

В као б: Бас\ен (ВАХ1АМ, топ.);

В1АЫ као б/ен; ]енб\ен (УАЫВ1АЫ, топ.).

С као ц: Цао Цао (САО САО, ист. личност);

СОЫС као цунг;

СШ као цуе]: Цуе] Ве] (СШ глумац);

СШ .као цуен: Вен Сингцуен (01АЫ ХШССШ, кн,иж.).

СН као ч: Вучанг (\\ШСНАЫС, град);

СНОЫС као чунг: Ват Чунг ОМАЫС СЖЖС, ист.);

СНШ као чуе/.- Чен Ба]чуе] (СНЕИ ВА1СНШ, кнлгж.);

СН1Ш као чуен: Чангчуен (СНАМССНШ, град).

Б као д: Деиоу (БЕ2Н011, град);

ШАК као д]ен;

БОЫС као дунг: Мао Цедунг (МАО 2ЕГХЖС);

БШ као дуе]: Мавангдуе) (МАШАМОБШ, топ.);

БШ као дуен: Мао Цуен (МАО Б1Ж, кюиж.).

Е као е: Нзе Ер (ШЕ ЕК, композитор).

Р као ф: Ли Сифан (Ы Х1РАМ, ктиж.).

С 1као г: Гелешан (СЕЬЕЗНАЫ, планина);

СОКГС као гунг: Гунг Цицен (СЧЖС Ъ1ШШ, кгаиж.);

СШ као гуе]: Туещоу (ОШ2Н011, провинци}а);

С1ДО као гуен.
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Н као х: Хенан (НЕМА1М, провинщца);

Н(ЖС као хунг: Хунгху (НОМСН11, деэеро);

НШ као хуе]: Анхуе] (А>ШШ, провинщца);

НШ као хуен: Хуенчуен (НШСНШ, топ.).

I слотовно као и (иако се иза неких сугласника изговара му-

кло, глас типа „шва" или руског и полиског у): Чен 1и

(СНЕМ VI, пол.), Сичуан (51СН11АМ, провиншф);

I неслоговно, на краду слога, као /: Та]ван (ТА1\УАЫ);

I неслоговно, испред слототворног самогласника, као /: Т\енан-

мен (ПАИ АЙ МЕ!»1, трг); иза меких оутласника Н, Ь (О, I)

треба га испуштати; са претходним Ь, N слива се у л, н»;

са претходним X има с^едшьену зам]'ену с/; Денг С\аопиН1

(ОЕЫС Х1А0РШС).

Ъ као Ь: Бинан (ЛМАМ, град);

Л испред самогласника у истом слогу као Ь: БуЬанг (ЛШ1АМС,

ридека);

ЛАЫ као Ьгн: Ванг 1уенЫн (ШАЖ} УиАШ1АЫ, ктаиж.);

Л(ЖС 1као Ьунг;

^^АN као Ьуен: Жу ЦиЬуен (1Ш 2НШ1А1*, юьюк.).

К као к: Ка]фенг (КА1РЕЖ}, град);

КОМС као куш: Кунгфу (КОЫСР11, топ.);

КШ као куе]: Бы Ден{г)куе\ (Л ОЕМСКШ, пол.);

К1Ж као куен: Куенминг (К1ШМШС, град).

Ь као л: Яанцоу (ЬАМ2Н(Ш, град);

Ы испред самогласника у истом слогу као л>: Лзаонинг (ЫАО-

ЫШС, провинц^а);

ЫАЫ као лен: Дален фАЫАМ, град);

ЬОЫС као лунг: Лунгхщлу (1ХЖОНА1Ы1, топ.);

ИЗ као лу: Лу 1улан (Ы) УШАМ, пол.);

ПЖ као луен: Ца] Луен (СА1 ЫШ, ист.).

М као м: Ма'аншан (МА'АМ5НАМ, планина);

М1АЫ као м]ен: Бам]еншан (ВАМ1АЫ5НАЫ, планина).

N као н: НенЬанг (ЫЕШ1АЫС, рид'ека);

N1 испред самогласника у истом слогу као н>: Н>е Ер (ШЕ ЕК.,

муз.);

М(ЖС као нунг;

МОЕ као нуе.

N0 (задшонепчани наэал, код'и долази само на краду слога и у

коме де акустички елеменат „г" врло неизразит) као нг; ис

пред С и К замдена графике N0 своди се на н: Бужунгуан

СШКХЖССШАМ, топ.), в. и примдер под КШ, али се испред
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К (због традицизе) нг може и задржавати (|утт. Хонгконг

или Хонг Конг).

О као о: Оу ]енс)у ((Ш УАМХШ, кииж.); в. и СХЖС, СНОЫС,

ГХЖС, СОКС, Н(ЖС, Л01МС, КОКС, 1ХЖС, ЖЖС, РОЫС,

КОЫС, БОКТС, ТОКС, ХЮЖ}, УОМС, холе, гнож}.

Р као п: По]ангхх (РОУАЖШ11, зеэеро);

Р1АЫ као щен: Т1]ен Гуан (Р1АЫ ОЦАМ, град).

0 као Н: Ни Ба\ши (01 ВА15Н1, сликар);

01 испред самотласника у истом слоту као к: Цанг Банкао

(2НА1МС ВАЫ01АО, сликар);

01АМ аса© кен: Си Макен (51 МА01АКГ, кн*иж.);

ОЮЖ} као Нунг;

^^АN као куен: Баодукуен (ВАОВШШМ, |езеро).

К «а крщ'у слога као р (долаэи само у слогу ЕК, в. приодер под

Е);

К на почетку слога као ж: Женмин жибао (КЕЫМШ К1ВА0,

лист);

КОЖ} као жунг, в. прим^ер под N0;

КШ као жуе);

К1Ж као жуен. Чен Вингжуен (СНЕЫ ЛМСК1Ж, математичар).

5 као с: Санганхе (5АМССАЫНЕ, рщ'ека);

ЗОЫС као сунг: Сунг Винглинг (50ЫС ОШСЬШС, пол.);

8Ш као суе); Суе) ]ангди (5Ш УАЫСШ, ист.);

51ДО као суен: Суен Ци <5Ш>Г 21, ист.).

5Н као ш: Чангша (СНАЫСЗНА, град);

5НШ као шуе): Ханшуе] (НАЫ8НШ, рщека);

5Н1Ж као шуен: Лушуен (Ы13Н1Ж, град).

Т као т; С\ангтан (Х1АЫСТАЫ, град);

Т1АМ као т]ен: Т\енанмен (НАМ АМ МЕК, трг);

ТОМС као тунг: Тунгс\ен (ТОЖ)Х1АМ, округ);

ТШ као туе);

ТШ као туен: Санлинтуен (ЗАЫЬШТШ, топ.).

II као у (и кад неслоговно); в. и СШ, СШ, СНШ, СНШ,

ШЛ, БШ, СШ, СШ, НШ, НШ, КШ, КОМ, ШИ, КШ,

КШ, 5Ш, 8НШ, 8НШ, ТШ, ТШ, 2Ш, 2Ш, 2НШ,

2НШ; Ш, ШЕ.

Ш као в (уклтучуз'уйи и слог ДЛШ, иако се иэговара као у) : Тау

ван (ТАШАЫ).

X као с) (не „хе", оде потиче из енгл. транскртпцце): Лу С/ун

(ИЗ ХШ, кндгж.);
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X испред слоговног I као с: ШанРи (5НАЫХ1, провинци^а),

Синхуа (ХШН11А, агенщфО;

XI испред самотласпика у истом слогу као с/: Денг С\астинг

(БЕЖ} Х1АОРШС, пол.);

Х1АЫ као с]ен: НинС/ен (0ШХ1АМ, град);

ХЮЫС као с/унг: 1анг С)унг (УАЫС ХКЖС, кнлсж.);

Х11АМ као С]уен: Ни С\уенгунг (01 ХиАМСКЖС, антропоним).

V као /: Лу 1оу (Ш У00, кн>иж.);

УАМ као /ен: 1енан или 1ен'ан (УАМ'АЫ, град);

УСЖС као \унг: Азу 1унг (ЬГО УОЖ}, ааьиж.);

У11АЫ као \уен: ]уен Шика] (У1ГАМ 5Н1КА1, исторнчар), али

треба задржати традиционално ]уан (киноска монета).

2 као ц: Мао Цедунг (МАО 2Е1ЮМС);

2ОК0 као цунг: Танг Тщцунг (ТАКС ТА120МС, пол.);

2Ш као цуе\: Шицуе]шан (5Ш2Ш8НАЫ, град);

21Ш као цуен: Цуен'щ или Цуенщ, само што н—/ треба читати

одво]ено, ]ер припала]у разним функционалним слоговима

(21ЮТ1).

2Н као и: Цанг Шицао (2НАМС 5Н12НАО, антропоним);

2Н0Ж) као цунг: Луо Гуанцунг (ШО С11АЫ2НОМС, кндаж.);

2НШ као цуе\;

2НШ као цуен: Ли Цуен (Ы 2Н1Ж, юьиж.).

24. Из табеларног прегледа види се да кшюски латинички

систем има типизирана одступана од изговора, као -ОЖ}/чи1д,

-1АЫ/-1еп, -Ш/-ие1, -Оы/-иеп. Овоме се може додати да се и -ГО (у

слоговима ЭГО ЛII ЬГО МГО ЫГО ОГО ХГО) иэговара као -ню.

Из наше табеле проиэлази за ове слогове транскрипци]а д/у Ьу

лу м)у н>у Ну с]у< а прецизните би било Ь]оу Ьоу лоу м]Оу нюу

Ноу С)оу. Нисмо се одлучили на ово удал>ава№е од писма зато

што писайе типа -оу ни]е продрло у нашу праксу, а не пред-

лажу га ни разраде на ко]е се ослан>амо, али се и овакво пи-

сане може имати у виду као резервна могупност диференци-

грагьа.

Напомена. Разип ]е констатовао у тексту да се оки слогави изгова-

ра^у на -юи, али у табели шце сотровео такву транскрилцщу, као ни А—С

у аво]им"правилима, тце ]е дато д)у, ту, м|у нггд., Т). слично као и код

«ас.

Иначе се приближно 85'/о предложених иаших правила подударазу

са траякжзрипвдцам А—С (,дтеаапир!граном") , док остатак отпада на слу-

■ча^еве ко)е смо раамошрили у т. 15—19.

Скоро сни приацари и низ (других података узети су из ЕЛАБ. БиХ

(Д. РаэиЬ).
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Имена из португалског ]езика

25. Док нам тали}ански и шпански ]език не спвара^у ниг

какве теже транскришщоне проблеме, дотле ]е португалска

фонетика ]една од иа)рлажендив)№ епропоких, са гласонима ве-

ома различитим од наших и са великим вари]'ацИ)ама изговора

зависно од нагласка или ненаглашености, положа]а у ри]ечи,

гласовног сус^едСтва и додира ридечи у сложеним именима,

таосо да ни насложени]а правила не би осигурала да наш из

говор за португалско ухо звучи као близак и добро погоЬен.

С друге стране, у иисму португалски ]език оставл>а до^ам

структуралне ]едноставности, сличне шпанском или талщан-

ском ]еэику. 1едини начин да сачувамо ту ]едноставност и у на

шим правилима транюкрипци]е и створимо норму ко]а се може

лако и постегано одржавати ]ест одлучан ослонац на писмо,

слично као што преносимо руска имена, а то «еиэб1ежно знают

занемариваие низа позиционих и других вар^ащца изговора.

26. При таквом приступу довольна су ова правила прено-

шен>а португалских графика у наш ]еэик:

АЕ и АЕ (са знаком назалности) као аи (т]. ]еднако графищ

А1): Каитано (САЕТАШ), Мораис (М0КАЕ5), Гимараис (0Ш-

МАКАЕЗ);

АО као ао: Сао Пауло (ЗАО РА1ЛЮ), Фалкао (РАЬСАО).

С испред Е и I као с: Ресифе (К.ЕС1РЕ), тако и торсида (Т0К.С1-

С у другим положа^има као »с: Копакабана (СОРАСАВАЫА);

СН као ш: Шико (СН1С0), Фуншал (РШСНАЬ);

С као с; Лоренсо (ШШЕМСО), Браганса (ВКАСАМСА).

Е као е изузев у Аифоонзима АЕ, АЕ (в. горе), ОЕ (в. ниже).

С испред Е и I као ж: Минас Жераис (МША5 СЕКА13);

С у друтим положа^има као г: Мато ГроСо (МАТО СКО550);

011 испред Е и I као г: Мигел (МКлИЕЬ), Гимараис (СШМА-

КАЕ5);

СШ пред другим самогласницима као гв: Гварда (С11АК.ВА).

Н де нидемо и не преносимо га: Енрике (НЕЫК.Ю11Е), Бело

Оризонте (ВЕЮ Н0К12ОМТЕ); в. и СН, ЬН, КН.

I измеЬу самогласника као /; Корено (СОК.К.ЕЮ), Ку]аба (СШ-

АВА);

I у) друтим положа]има (и кад ]е неслоговно) као и: Рио де

Жанеиро (К10 ЪЕ 1ШЕШ0), Кариока (САР.ЮСА), крузе

йро (0РШЕ1КО, новац).
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3 као ж: Жоаким (ГОАОШМ), Жордао (ГО1ША0).

Ш као л: Решало (КАМАЬНО). Коело (СОЕЬНО);

као н>: Кунмл (С1ШНАЕ), Агостшьо <АСО5ТШН0).

ОЕ као ои (т). ^еднако графики 01): Камоис (САМ0Е5);

011 као о: Доро (ГЮШО), Лоренсо (ЦОШЕПОО);

О у другим положа]има (укл»учу)упи оне у копима се изговара

као у) као о: Порто (РОКТО), Зико (2100).

011 иотгред Е и I као к: Кентал (ОИЕМТАЬ), Жоаким (ГОА011-

Ш);

011 испред других самогласника као кв: Квадрос (011АБКО5).

8 измеЬу самогласника као з (али 85 као с): Кардозо (САКГЮ-

80), али Мато ТроСо (МАТО СК0880);

8 испред эвучних суглаоника као з (у уиут^рашшасти ри|ечи):

Деуэдадо (ОЕ118БАОО), Дщарио де Лизбоа (Б1АК.16 ЭЕ

Ы8В0А, али оста]е Лисабон као име града);

8 у другим положа^има (укл»учу]'упи оне у копима га Порту

галци, за разлику од Браэилаца, изговара]у као ш) као с:

Васко да Гама (УА8СО БА САМА), Сотое {5АЫТ08), Дос

Сантос (ГЮ8 8АЫТ08), ескудо (Е8С1ЛХ»;

8С испред Е и I као с: НаСименто (МА8С1МЕМТ0).

II као у, изузев у графи)и 011 (в. горе).

X (обично) као ш: Пеишото (РЕ1Х0Т0), Баиша (ВА1ХА).

2 испред беэвучног сутлаоника као с: ВаРкез (УА201Ш2);

2 у другим положа.)има као з (без позициоиог претваран>а у ж

односно ш): Азеведо (А2ЕУЕТХ)), Круз (СКШ).

27. Предложена транскригщи]а утлавном ]е сагласна са

Аосадаипьим изража]ним обичащем, док се у посггсуеЬим разра-

дама тражило да се наше писан* у вегю] м]ери равна према го-

говору.

Ншюмена. Садржа}»а обрада проблематике дата )е у ЕЛАБ. БиХ

(Иван Кла.)н), док су правила ко)а. да^у А—С знатно непрецизни)а (нпр.

не прецизира се кад да се О зашеньу^е са о а кад са у, не предвиЬа се

за 011 случа] типа Квадрос и сл.).

28. За самогласничке зам]ене узели смо оне ко^е одгова-

ра]у изговору под иагласком , занемару}угш ванакценаггеке про-

м^ене самогласничке беде, нпр. Порто Алегре а не „Порту Але-

гри" или сл.
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Напомена. Тако предлаже и Клајн, док А—С уносс у транскрипциј у

и позиционе промјвне.

29. Занемарили омо и назалност означену у изворном пи-

сму надредним знаком, нпр. Гимараис а не „Гимараине" или

сл., Сао Пауло а не „Сан Пауло" (евент. „Саун Пауло") итд.

Напомена. Назалност у првом случају занемарује и Клајн, док А—С

дају .Јимарајнш". У другом случају А—С имају неназално „Сау" (одн.

„Жоау"), док је Клајн овдје предложно извјеону етимолюшку рекон-

струкцију {„Сан", „Жоан", .ЈТион" за ЬЕАО и сл.), али би се то у праксн

тешко могло прихватити.

30. Поштујући нормативно језичко и правописно јединство

португалског језика, иисмо у погледу преношења 3, 2 пред

вид]ели разлику за португалска и бразилска имена (Сантош:

Сантос), нето предлажемо једно рјешвње, ослоњено на писмо

и бразилски изговор.

Напомена. Не треба мисяити да ће.мо погодити португалски изговор

ако пишемо нпр. ,Дош Сантош" или ,Душ Сангуш" ф08 8АМТ05). Ово

често име, свеједно да ли му је носилац из Португалије, Бразила, Анголе

или Мозамбика, Португалци изговарају приближно ,Ду-Сантуш", а Бра

зилци ,Ду-Сантус". Слично томе ће СЮМЕЗ Т)А С1Ш2 у бразилском из-

говору бити „Гомиз-яа-Крус", а у поргугалском „Гомиж-да-Круш".

Треба се, дакле, одлучиши за транскрипцију нешто ближу поргугалском

или бразилском 8 и Ъ у одрећеним позицијама, а не за обје, јер би то

било као кад би неко у свијету за наше источни.је топониме увео тран-

скрипцију „Ковачевићи", .ЈБијело Поље", а за западније „Коваћевићи" или

,ЈСовачевичи", „Бјело Поље". За бразилски изговор опредјељујемо се не

толико због величине и значаја Бразила, него зато шго је ближи писму.

А—С дају транскрипцију типа .ЈСантуш", „Франсишку" (РКАМС13-

СО), а за бразилска имена не помињу ништа пссебно.

31. Као што је већ речено, треба задржати без измјене

таква традиционална имена као пгго су Магелан, Лисабон, иако

би се по правилима транскрипције друкчије писала. Ипак, рали

досл>елности, предлажемо двије корекције изражајних навика

— за Бело Оризонте (а не „Бело Хоризонгге", будући да је пор

тугалско Н нијемо, као француско и шпанско) и Сао Пауло

(јер „Сао Паоло" не одговара ни изговору ни писму). (У шпан-

ским пак именима треба задржати традиционално Хондурас,

као и Мексико, Венецуела и сл.)

Имена из румунског језика

32. Поред неких проблема у вокализму (румунски дифтон-

зи, затим мукли самогласници који се пипгу као А и I), про

блематично је преношење румунских сутласника који су по из
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говору измеЬу наших Й, Ь и ч, и. Сагласно извивано] створено]

традиции, определяемо се за м]ешовито щешеае ч, Ъ (ана

логию писанку талиба/неких имена), а у транскрипцщи вокализма

долази до нзража]а ослонац на писмо.

33. У складу с тим, румунске графи]е треба по правилу

овако пренооити:

А (врста полуглаоника) као а: Балческу (ВАЬСЕ5С11).

С кад ни)е испред Е и I асао к: Клошка (СЬО^СА);

С испред Е и I као ч: Чернауци (СЕ1ША1Щ), Банчила (ВАКС1-

ЬА); али испред I као »с: Кимпулунг (СШРШДЖС);

СЕА као ча: Мирча (М1КСЕА), Сучава (51)СЕАУА);

С1 испред самогласкика (СЮ, СШ) као ч: Чок (С10С, топ.), Ка

чулата (САСШЬАТА);

СН као к: КоСтаке (С05ТАСНЕ), Хурмузаки (Н1ЖМ112АСН1).

Е кра]ие у именима типа КЕАСОЕ, ШСОЬАЕ као /е; }Ъаго\е,

Николщг (ген. -/л);

ЕА као еа: Креанга (СКЕАЯСА), Четатеа (СЕТАТЕА), осим у

СЕА, СЕА, ЬЕА, ЫЕА (в.).

С кад щф испред Е и I као г: Григореску (СК.1СОК.Е5С11);

С испред Е и I као Ь: АрЬеш (АКСЕ$), БучеЪи (В1ГСЕС1), Бе-

орЬе (СЕОКСЕ);

СЕА као Ьа: КараЬа (САКАСЕА), ДоброЬану (ЕЮВКОСЕАЬШ);

С1 испред самогласкика (СЮ, СШ) као Ъ: ВурЬу (СШК.СШ,

топ.);

СН као г: Георге (СНЕСЖСНЕ), Сигишоара (51СН1?0АКА).

I измеЬу самогласника и иза других самаглаоника на кра^у ри-

]ечи као /: Кракова (СКАЮУА), Миха} (М1НА1), Штирбе]

($ТШВЕ1), Васлу] (УАЗЬШ);

I почетно испред самогласника као /: /ашм (1А$1), /он {ЮЮ;

1А, 1Е, Ш ван почетка ри)ечи као и/о, ще, и/у: Брати]ану (ВКА

ЦАШ), Мунтенща (МШТЕША), Гргу Жщу (Т1КСИ ЛЩ,

осим у СШ, СШ (в. С1, С1).

I као и: Димбовица (01МВ0У1ТА), или по традицией као а:

Скантещ (5СШТЕ1А);

1К. измеЬу сутласника као р: Трговиште (Т1КСОУ1$ТЕ), Трнова

(ТНШОУА).

1 као ж: Клуж (СЬШ), Деж (БЕЛ.

ЬЕА као ла: Вала (УАЬЕА), Жебе/ьану (ТЕВЕЬЕАШ);

ЫЕА као нм: Нммц (КЕАМТ), Аого/е (ЫЕАСОЕ).

$ као ш: Караш (САКА§).
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Т као ц: Цепеш (ТЕРЕ5).

X као кс: Александреску (АЬЕХАКОК.Б5С11).

34. Остало се по правилу преноси како пише. Изуаима}у се

традиционално усво]ени облици, као Темишвар (Т1М150АКА),

Букурешт (В11СШЕ§Т1), Добруца (ЕЮВК.ООЕА), Кучук Каинар-

ци (по овоме кучук-каинарцщски мир, сад румунско м]есто

СиСШС-САШАКСЕА).

Напомена. И «од А—С ]е за африкате узето ч и Ь, а и иначе су нл-

хова правила углавном саглаона с «ашима. У ЕЛАБ. БиХ )е гфоблема-

тику румуиских имена, приказао Б. Дабий, што нам )е такоЬе било од

користи. Посебно захвал>у]емо за помоп романистима Р. Флори и М. Са-

По]единачни транскрипциони проблеми у другим }езицима

35. Овд|е су обухваЬени наки ]езици за ко]е ^е Прав. 1960

нормирао писан>е имена, али су се по]авили по]елини проблеми

и нови предлози; а такоЬе запаноки ]език, за чи]а се имена

створила доста поето]ана обича]на норма, иако писане ни]е

нормирано у Прав. 1960.

36. У француским именима постсцано ]е правило да

се лифтонзи 01 и ОШ преносе као оа и оен: Лоара, Воа]е,

Антоан, Поенкаре итд., па нще прихватл>иво увоЬене дублетног

„уа" и „уек", што би унижело неиав]есност у алфабетоки елце-

штаз имена у приручницима и казалима.

Напомена. А—С уводе дублетно „Актуан", .Дуенкаре".

37. За ]апанске сугласнике ко^и се изговаразу слично

као наши И, Ь и додал. 3 — а енглеска им ]е транскрипцида

СН, I, 8Н — створило се код нас обича]но правило да се пре

носе као н, и, ш (а не „п", „Ь", ,/о]"): Хитачи (енгл. транежр.

Н1ТАСН1), Хачинохе {НАСНШОНЕ), Фуци (РИЛ) или Фуци)а-

ма (гд^е ]е у име уклуучена и ри]еч УАМА лланина'), Иво Цима

(1\ЛГО ЛМА), Хирошима (Н1КОЗН1МА) итд.; уп. и апелативе

цудо, ци]у-щщу. Нема погребе да се одступа од овота правила

и да се у }апанюка имена уводи Н и Ь, тим прице што ^е в]еро-

ватно да пе и убуду!1е ]апанска имена долазити до нас на]'више

посредством енглеаког ]езика.

Напомена. А—С ове гласове залценеду са „Ь", .3", .ди".

38. За ]апаивко I на кра]у ри]"ечи иза самотласника погод-

ни}а нам ]е зам^ена / него и (ради лакше промзене и дерива
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шце): Сенда) (ЗЕЫБА1), Сака; (5АКА1); ул. преседан у апела-

тиву самура]'.

39. За чешке и словачке умекшане сутлаонике нема

потребе да се мидегаазу одредбе Драв. 1960 (као ни за словачке

дифтонге 1А, 1Е): чешко Ках\а (КАТ'А), Щаблице ф'АВЫСЕ),

Раковтьик (КАКОУЫ1*К); словачко Щанова ф'АШУА), Щееин

(ЭЕУШ), Треков (ТЕКОУ), Дивщки (БМАКУ), Щешт\ани (Р1Е-

5ГАМУ), Штигюик (5Т1ТШК), СиТнмнСки (81ТШАЫЗКУ), Же-

.ъезовце (2ЕЫЕ20УСЕ).

Напомена. Према правшшма А—С не показухе се умекшаност сугла-

Ш1ка А, I у горн>им 1юэици)ама, док се умекшаван.е п и словачки днф-

томэи и не поминьу. Насупрот овоме, у ЕЛАБ. БиХ (Б. ДабиЬ) подржана

су р]ешен>а из Прав. 1960.

40. За п о л> с к е гласове 4 пред самотласницима ( у овом

положа^у се пишу у поллком са 5, 2 или 81, 21) нема потребе

да се мщенйуу одредбе Прав. 1960, т}.: 81, 21 (кад ]е I слого-

творно) си, зи: КраСицки (ККА81СК1), Казим\еж (КА2Ш1-

ЕК.2); 81, 21 испред самоглаеника -> с/, з/: С]енк]евич (81ЕЫ-

К1ЕШС2), С)емирацки (81ЕМНШЭ2К1), 3]елшьски (21Е1ЛЙ-

8К1).

41. За исте гласове испред сугласника и на щкуу ри^ечи

(тада се у польском пишу са 5, 2) Прав. 1960 предвиЬа да се

преносе као с, з, изузев у групама 8С, §Ь, 2Ь, ^е се прекосе

као шк, шл, жл. У ово правило треба уетицети неке поправке:

(1) нема потребе да се иэузткуу групе ЗХ и 2Ь, него и у

нлма треба писати с, з (са изузетком Шлонск = 5ЫД5К, пол>-

ско име за Шлеску или Шлезщу);

(2) као шк преноси се не само графика 5С, него и исто-

эначна графика 8С(1);

(3) кра^нье 3 треба преносити као ш (и 2 као ж ако би се

нашли такви пртцери).

Приацери: Осв\енким (ОЗШЕСШ), Кгьазььин (КША2ШЫ,

Лесник), Пшемисл (РК2ЕМУ5Ь), Томисл (ТОМУбЬ), Козле

(К02ЬЕ), ЗамошН (2АМ08С), Свиноу\шке (ЗШЫОШЙСЛЕ),

КошНан (К08С1АМ), Пшибош (РК2УВ05), Лубаш (ЦПВАЗ).

Напомена. Поправке су сагласне са сугестщама у ЕЛАБ. БиХ (Н. Ву-

ковий). А—С генвраливу)у залцену гласа й са ш у овим положа]1ша (и

испред самогласника), а транскрипыизу гласа г не пошльу.

42. Полуско ЪЪ преноси се као дэ (осим у графой VII и

кад се ]едначи по звучности), само што ]е Прав. 1960 иэузео ТО.

на кра|у рщечи, препоручу]уКи зам]ему ц: ТруЬонц (СКХШ-

21ДБ2). Оправданите зе не изузимати ни ову позивдцу, него пи
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сати ТруЪондз, КС]ондз (К81ДБ2), ]ер се у падежиим облицима

Т>Ъ више не налази на кра]'у ридечи, па писанье Ц туби оправ

данье.

43. По.ьоко О ггрема Прав. 1960 преноси се некад као о а

некад као у (зависно од тога одржава ли се у эависним паде-

жима или се сэденоде са О). Оправдано }ъ упростити ова] по-

ступак и замденьивати 0 редовно са о (чиме се обнавл>а извор-

ни]а структура рщечи): Гора (СОКА), Новогродек (МСЛЛГОСК.О-

ОЕК).

Напомена. Заодену о генарализу]у и А—С.

44. Руска двочлана имена са ирид]евом, ако се први дио

и на основу нашег ^езичког ос]епа1ьа може идентификовати као

прид]'евски, преносе се (у основном, номинативном облику)

дво]ако у наш ]език:

или са не само гласовним него и граматичким прилагоЬа-

ваньем (са сажетим прид]'евоким наставцима): Царско Село

(Царское Село), Криви Рог (Крывой Рог), Московска правда

(Московская правда),

или, ради аутентични]'ег преношегаа имена (нарочито често

кад се руски продев теже доводи у везу са нашим), са грама-

тички неприлагоЬеним, несажетим придзевским наставцима:

Красната Пресса Орегон Москве), Краснове Село (град), Ве-

ликще Луки (град), Рабочщ пут, Ра6оче]е дело, Нова]а жизн>,

Ново]е врем\а (листови и чаоописи) иггд.

45. И у овом другом случа|у, кад номинатив остане грама-

тички неприлагоЬен, моту се у зависним падежима ттрш^егаи-

вати прилатоЬени облици, ако су у складу с нашим деэичким

ос^епаньем: до КраСнога Села, у Великим Лукама, у „Рабочо]

газети", из „Иове окизгьи", у „Новом времену" (овд]'е ]е и име-

ница прилагоЬена или преведена) — а не „Нова]е жизвъи", „Ра-

бочадом газетом" итд. Оваква комбинована употреба изузетно

}е могупа и према неприлагоЬеним облицима на -о/: Бол>шо]

театар — гостовагъе „Бо/ъшог театра" (или без наводника).

Ако се не примирени оваква иром]ена, реченица се мора

стилизовати тако да назив остане непром]енлтИв, нпр. у листу

,,Рабоче]е дело" и сл.

46. Наша прид]евска пром]ена обавезна ]е и у мушким пре-

зименима (или надимцима) на -ый и женским на -ая, било како

да се наш аутор или преводилац одлучио да их пише у номи

нативу. Дакле: Чорног(а), Крупске (ген. према Черный, Круп

ская) — било да ]'е у номинативу Чорни, КрупРка или Чорни],

Крупска]а.



158 Наш ) език

Напомспа. Оиш се предлогом долутьу^е и донекле моднфикл ]е од-

редба Прав. 1960 (т. 183), чн]л приадена нзазива лягаге тешкойе.

47. Треба задржати правило Прав. 1960 да се руско л, н ис-

пред е, ияе претвара^у у л, н (осим кад се по структури и

смислу повезу^у с нашим л, н): Нева, Лена, )енцсе], Смоленск,

Никита, Вознесенски, Ботвшшк иггд., али пошту^упи уобича]ена

одступака. Одступааьа нису само у конкретним именима (Дне-

пар, Лзермонтов, Он>егин и сл.), него и у неким системскнм,

структуралннм елементима. Тако ]е створено обичало правило

да се руско -нин у преэименима .редовно преноси лсао -н>ин:

Минфин, Сусанин, Бакунин, Лен>ин, Папан>ин, Воронин, Добры

нин итд., те га треба и дал>е прим]ен,ивати. Исто тако ^е умек-

шавагье редовно и испред форманта -ев- (гд]е се ослака и на

наше односе -нов/-нее, -лов/-лев): Срезневски, Ковалевска,

Тургенев, Конев, Туполев итд.

Напоменси Сугеспца да се уэме као правило писана л>, н> изнесена

^е у ЕЛАБ. БиХ (Б. Дабип), али ]'е бсоье као начелмо правило узети не-

умекшавшье, |ер би у по]единим именима дошло до непогодног нагоми-

лава}ьа меких сутлаюника (нпр. „Сгаьел>н»иково", ,ДЬеокидов" , .ДЬиъьнк"

итд.).

Не може се прихватили ни сугести^а да се ум^есто шч у руским

именима пише ,дпп", ]ер би се тиме нарушио зедан посочвани обичащ.
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