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АДАПТАЦИЈА СРПСКОХРВАТСКИХ ГЕОГРАФСКИХ НАЗИВА

У РУСКОМ ЈЕЗИКУ

Питања адаптације српскохрватских географских назива у руском

језику нису у русистици ни теоријски расправљена, нити практично ре

шена, што се негативно одражава на све интензивнију двојезичну је

зичку праксу. Неопходност решавања ових питања свакодневно се осећа

у настави језика (и руског и српскохрватског) као страног, у преводи

лачкој, информативној, публицистичкој, журналистичкој, туристичкој и

бројним другим делатностима. Осећа ову неопходност сваки српскохрват

ско-руски или руско-српскохрватски билингв кад се нађе у ситуацији

да у тексту на руском језику (писаном или звучном) употреби српско

хрватски топоним.

Ако се и само летимично погледају информатори на руском језику

о Југославији (било да су издати у Југославији или у Совјетском Савезу),

постаје јасно колико је много дилема и недоследности код уношења

српскохрватских географских назива у руски текст. Дилеме, недослед

ности и неподударања испољавају се и у афирмисаним совјетским лекси

кографским остварењима“, која тиме знатно доприносе констатованој

конкретној језичкој пракси.

Шароликост код уношења српскохрватских топонима у руски текст

каткад је последица недовољне проучености ове проблематике, каткад

је последица интерференције као сталног пратиоца билингвизма, али се

у тој шароликости огледа и непоштовање правила преношења и адап

тирања страних имена и назива, која су током последњих година довољно

јасно дефинисана у руској лингвистичкој науци, лексикографији и карто

графији.

Полазећи од тих новијих лингвистичких разматрања и практичних

решења лексикографије и картографије, покушаћемо да изложимо прин

ципе, нормативна правила и новију праксу преношења и адаптације

* Исп.: И. И. Толстоћ, Сербскохорватско-русскии словари, изд. 3, Москва 1970;

Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва, Словари ударенић дла работников радио и телевиденин,

изд. 3, Москва 1970, Советскии знциклопедическии словар5, Москва 1980; С. Иванович,

И. Петранович, Русско-сербскохорватскии словарљ, изд. 5, Москва 1981.
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српскохрватских географских назива у руском језику, што значи да

ће бити размотрен низ конкретних питања, као што су: транскрипција,

превођење и традиционално преношење, изговор, акценат, правопис,

морфолошко и синтаксичко адаптирање.

1. Преношење транскрипцијом

Имена и називи одликују се, у односу на апелативе, специфичношћу

своје семантичке структуре. Њима се означавају појединачни објекти

директно, заобилажењем степена општег појма. Отуда се у процесу по

зајмљивања имена и назива, за разлику од осталих позајмљеница, тежи

максималном задржавању изворног звучног и графијског облика“.

Да би се поменута изворност сачувала колико је то максимално

могуће, примењују се следећа три начина укључивања страних имена

и назива: транскрипција, транслитерација и директно уношење у извор

ном графијском облику. Треба, међутим, увек имати на уму да се тачан

изговор имена и назива при њиховом укључивању у текст другог језика

не може сачувати без обзира на који је начин реч унета“.

Најчешћи начин преношења страних имена и назива у савремени

руски језик јесте транскрипција, или тачније — практична транскрипција.

Практична транскрипција је најчешћи начин преношења и српскохрват

ских географских назива.

У практичној транскрипцији, за разлику од фонетске и фонематске

транскрипције, употребљавају се само они знаци, односно слова, која

има азбука језика у који се страна имена и називи преносе“. Према томе,

у транскрибовању српскохрватских географских назива на руски језик

не излази се из оквира руске азбуке, а како се известан број српско

хрватских и руских фонема не подудара, то ће се овим транскрибовањем

само приближно сачувати изворни облик српскохрватског топонима.

Према сада важећим и широко прихваћеним правилима руске прак

тичне транскрипције српскохрватска слова и групе слова у географским

називима преносе се на следећи начин“:

а —? a : Алексинац — Алексинац

(после ђ, љ, њ ; a – а)

б — б : Бар, Добој — Бар, Добоћ

B —» B : Ваљево — Валево

Г. — Г : Гуча, Маглај – Гуча, Маглаћ

* Исп.: Р. С. Гиларевскић, Б. А. Старостин, Иностраннве имена и названин

в русском тексте. Справочник, изд. 2, Москва 1978, стр. 4.

* Исто, стр. 6.

* Исп.: А. А. Реформатскић, Введение влзикознание, изд. 4, Москва 1967, стр.

380.

* Правила транскрипције према: Р. С. Гиларевскић, Б. А. Старостин, нав. дело,

стр. 177—182. Примери према: КОгославин. Указатели географических названији, ГУГК,

Москва 1980.
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Д - Д

ђ — дж

ђа — джи

ђе — дже

ђи — джи

ђо — джé

ђу — джно

e —» е

— з (на почет. речи)

Ж —» Ж

З —» 3

И — И

— ј

ја — и (на почет. речи и после

вокала)

— љи (после сугласн.)

је — е (на почет. речи и после

вокала)

— ње (после сугласн.)

ји – и (после вокала)“

— њи (после сугласн.)

jo – ћо (на почет. речи и после

вокала)

– њо (после сугласн.)

ју — ко (на почет. речи и после

вокала)

— Био (после сугласн.)

К - К

Л - Л.

Љ —» ЛЊ

Љa — Луа.

ЉC -> Ле

ЛБИ —» ЛИ

ЉО — Ле

љу — лко

Делиград — Делиград

Ђаковица — Джиковица

Аранђеловац — Аранджеловац

Инђија — Инджии

Иђош — Иджеш

Ђунис — Джонис

Железник — Железник

Ердевик — Зрдевик

Жабљак, Књажевац - Жаблак,

Книжевац

Задар, Извор – Задар, Извор

Ибар, Чиово – Ибар, Чиово

Бегеј, Костајница — Бегећ, Кос

таћница

Јабланица, Криваја — Жбланица,

Криван
»k

Јелашница, Сарајево — Елашни

ца, Сараево

Бјеловар — Бњеловар

Крајина — Краина
х

Јовац, Жијово — Иовац, Жић

ОВО“.

+е

: Југославија — КОгославин

- k

Кукујевци — Кукуевци

Лесковац — Лесковац

Даљ, Кривељ. — Далв, Кривелв

Липљан – Липлин

Маљен — Мален

ЉИГ - Лиг

х

Љубовија – Љкобовиa

* Није нађен пример у поменутом „Регистру” (FОгославин. Указатели географи

ческих названић).

** На исти начин би се транскрибовало и на почетку речи ако би се нашао такав

српскохрватски географски назив.

*** У поменутом „Регистру” (КОгославиа. Указатели географических названић)

дато је неадекватно: „Жиево”.
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M - Mi : Мајданпек – Маиданпек

Н -> H : Неготин — Неготин

њ – не : Какањ — Каканљ

НЂа — НИ : Ђетиња — Джетина

Нbe – Не : Невесиње — Невесине

ЊИ —» НИ : Кањижа — Канижа

}њо — не : x

њу — но : Коњух – Конкох

О --> О : Обреновац – Обреновац

(после ђ, љ, њ: o – e)

П —» II : Прокупље – Прокупле

p - p : Ражањ, Параћин — Ражанњ, Па

рачин

С - С : Сисак — Сисак

T -> T : Титоград — Титоград

ћ — ч : Ћићевац, Ћуприја — Чичевац,

Чуприн

у — у : Улцињ – Улцинв

(после ђ, љ, њ, у — ко)

ф - ф : Футог — Футог

X — Х. : Хан-Пијесак — Хан-Пиесак

ц - Ц : Цетиње — Цетине

Ч —» Ч : Чачак — Чачак

ци — дж : Илиџа — Илиджа

LII → ILI : Шибеник, Шћепан поље — Шибе

ник, Шчепан-Поле

У изложеним правилима и наведеним примерима лако се може уо

чити напред већ констатована приближност очувања изворног облика,

а што је истовремено и показатељ недовољног савршенства ових пра

вила. Несавршенство се најизразитије испољава у неиздиференцираном

преношењу неких српскохрватских слова и група слова (исп. у српско

хрватском: ћ-ч; ле-ље, ли-љи; не-ње, ни-њи, ђе-џе, ђи-џи преноси се у

руски текст као: ч; ле, ли; не, ни; дже, джи). Треба, међутим, истаћи

да је у изложеним правилима учињен, у односу на ранију праксу тран

скрибовања са српскохрватског, корак напред у диференцираном пре

ношењу словних група. Док су раније и групе: ђа-џа, ђo-џо, ђу-иу пре

ношене на један начин као: джа, джо, джу, по изложеним правилима

ће се преносити диференцирано као: джл-джа, дже-джо, джно-джу“.

* У савременој језичкој пракси овде се још увек испољава недоследност, па, на

пример, у Совјетском енциклопедијском речнику налазимо: Джлковица (од Ђако

вица), али и: Джакович (од Ђаковић).
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2. Превођење и традиционално преношење

Не мали број географских назива којим се означавају објекти са

подручја простирања српскохрватског језика употребљава се у руском

језику у неком традиционалном облику, који се не уклапа у изложена

правила транскрибовања са српскохрватског на руски нити у сада доми

нирајући принцип чувања изворности. Најчешће су то руски преводи

српскохрватских назива.

У преводном и традиционалном облику употребљавају се у руском

језику називи политичке географије, на пример: Социалистическал Фе

деративнал Республика КОгославил, Социалистическан Республика Боснил

и Герцeгoвинa, Социалистическић автономнии крај Воеводина.

Неки хидроними се не преносе по правилима транскрипције, већ се

употребљавају у преводном или традиционалном облику. Овде спадају

називи залива, мореуза, теснаца (морских канала) који се састоје од при

дева и номенклатурног термина, исп.: Ријечки залив – Риекскии залив,

Корчулански канал – Корчулскии пролив, Бока Которска — Которскал

бухтa. Исти је поступак и са називима језера, исп.: Скадарско језеро -

Скадарское озеро. (Обично: оз. Власинское, оз. Вранское).

У називима Јужна Морава, Западна Морава придеви се дају у рус

ком облику, па имамо: КОжнан Морава, Западнал Морава. Наспрам

српскохрватског Велика Морава у руском је само Морава.

Наспрам српскохрватских назива Јадранско море, Дунав у руском

су традиционални називи Адриатическое море, Дунаa.

Остали називи река и речних канала који у свом саставу садрже

придевe прeнoсе се у руски језик транскрипцијом“, исп.: Црни Тимок

— Црни-Тимок, Сврљишки Тимок — Свpлишки-Тимок, Биначка Морава -

Биначка-Морава, Дечанска Бистрица – Дечанска-Бистрица, Стари Бе

теј — Стари-Бетеа, Велики Струг — Велики-Струг, Мали Стру — Мали

-Струг, Велики канал – Велики-канал, Мали канал – Мали-канал.

Према називу Брионска острва у руском језику се употребљава пре

Водни облик Брионские острова. Називи других острва укључујући и

она која у свом саставу имају реч „свети” преносе се транскрипцијом уз

додавање номенклатурног термина остров, исп.: о. Корчула, о. Млет,

о. Дуји-Оток, о. Мали-Дрвеник, о. Велики-Дрвеник, о. Свети-Никола.

Традиционални називи у руском језику су: Истрин, Белград нас

прам српскохрватских назива Истра, Београд.

3. Изговор и акценат

Унесени у руски текст српскохрватски топоними постају позајм

љенице које се читају и изговарају по правилима руске изговорне норме.

* Мала одступања од транскрипционих правила учињена су без разлога, основа

и оправдања у већ навођеном регистру географских назива Југославије код назива:

Пећка Бистрица, Вршачки канал, те су тамо дати неадекватно:„Печска-Бистрица”,

„Вршацкић канал” (треба: Печка-Бистрица, Вршачки-канал).
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Ако сучелимо напред наведена правила транскрибовања са правилима

изговора, одмах ће нам бити јасно где, у каквом облику и у којој мери

одступа руски изговор позајмљених топонима у односу на њихов изговор

у изворном — српскохрватском језику. Отуда није неопходно да се

Овде подробно задржавамо на опису изговора, сем што ћемо поменути

најкрупнија неподударања као што су:

а) диференцирани изговор група ле-ље, ли-љи, не-ње, ни-њи, ђе-џе,

ђи-џи у српскохрватском језику и њихово недиференцирано изговарање

у руском језику, исп.: Белегиш. Беље — Белегиш:Беле, Лим:Љиг — Лим:

Лиг; Невесиње:Његош — Невесине:Негош, Мионица:Кањижа — Миони

ца:Канижа, Аранђеловац: * - Аранджеловац, Инђија: * — Инджил;

б) диференцирање ћ-ч у српскохрватском језику и њихова замена

са ч у руском језику, исп.: Ћићевац:Читлук — Чичевац:Читлук,

в) одсуство диференцирања по „мекоћи” — „тврдоћи” у српско

хрватском и присуство оваквог диференцираног изговора у руском, исп.:

Топола:Тимок — Топола:Тимок, Дарувар:Делиград — Дарувар:Дели

Град;

г) пун изговор ненаглашених вокала у српскохрватском и њихов

редуцирани изговор у руском језику.

Акценатско адаптирање српскохрватских топонима у руском језику

је нешто сложеније и недовољно разјашњено питање, те ћемо се више

на њему задржати.

При одређивању места акцента код позајмљених имена и назива

у савременом руском језику доминира принцип изворности, па ће акце

нат у транскрибованим топонимима најчешће бити на оном слогу на

коме је и у изворном језику. Овај општеприхваћени принцип се, међутим,

Не примењује апсолутно, већ се води рачуна о законитостима и, наро

чито, о традицијама руског језика“.

Принцип изворности треба да је доминантан и код акцентовања

топонима пренетих транскрипцијом из српскохрватског у руски језик.

Има, међутим, доста случајева где се овај принцип не може применити

или се традиционално не примењује:

a) Топоними — сложенице који садрже елеменат град, као што су:

Биоград, Новиград, Титоград, Шаренград и сл., изговараће се у руском

језику са акцентом на последњем слогу: Биоград, Новиград, Титоград,

Шаренград. Овде принцип изворности не долази до израза из више раз

лога. Прво, у самом руском језику има топонима исте структуре у којима

је акценат на последњем слогу (исп.: Ленинград, Волгоград), па се поме

нуте српскохрватске позајмљенице акценатски управљају према њима.

Друго, наспрам српскохрватског Београд у руском се традиционално

употребљава Белград, те се и овде успоставља аналогија. Треће, српско

* Примери са групама џе, ши су ретки, али су могући, исп.: Џеп - Джет.

* Исп.: Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва, нав. дело, стр. 4; Р. С. Гиларевскић, Б. А.

Старостин, нав. дело, стр. 28.
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хрватски топоними овог творбеног ТИLIа имају акценатску дужину на

последњем слогу, а овакве речи за Русе звуче као да имају акценат на

том слогу“.
-

б) Известан број српскохрватских топонима има акценат на слогу

са слоготворним р, на пример: Врњачка Бања, Врдник, Вршац, Врбник,

Грмеч. У руском језику ће место акцента у транскрибованим топонимима

овог типа бити на вокалу иза р: Врначка-Бана, Врдник, Вршац, Врбник,

Грмеч.

в) Неки топоними који у изворном српскохрватском изговору имају

слог са акценатском дужином усталили су се у руском језику са акцен

том на том слогу. Тако наспрам Банат, Дубрбвник, Славбнија у руском

је нормативан изговор: Банат, Дубрбвник, Славонил.

г) И наспрам топонима Сарајево, у коме нема акценатске дужине,

усталио се као норма изговор са акцентом на другом слогу: Сараево.

Могу се у речницима нешто ранијег настанка наћи и други топо

ними у којима се обележава руски акценат на оном слогу који је у српско

хрватском под акценатском дужином, као на пример: Земун — Земун,

Ђердап - Джердап, Мостар — Мостар, Неретва — Неретва“. У овак

вом акцентовању одражава се констатована чињеница да акценатску

дужину Руси осећају као акценат. У свим наведеним случајевима новији

речници поштују принцип изворности, па обележавају акценат на првом

слогу, тј. тамо где је и у српскохрватском језику“.

Тенденција ка исправљању акцента по принципу изворности при

сутна је и код хидронима Мдрава. У српскохрватском изговору овај

назив нема акценатску дужину на другом слогу, али се у руском језику

традиционално усталио изговор на том слогу (исп.: Морава) и са таквим

акцентом се овај хидроним даје у речницима ранијег настанка. Међутим,

у најновијем енциклопедијском речнику акценат је обележен алтерна

тивно по традиционалном изговору и по принципу изворности, тј. и на

првом и на другом слогу (Морава)“. Пошто традиционални акценат

овог назива нема подршке ни у акценатској дужини изворног изговора,

нити у гласовној или творбеној структури, може се очекивати да изговор

са акцентом на првом слогу преовлада.

4. Уклапање српскохрватских топонима у руска правописна

правила

У напред изложеним правилима практичног транскрибовања са срп

скохрватског на руски језик у великој мери је обухваћена и проблематика

уклапања српскохрватских топонима у руска правописна правила. Остала

су, ипак, још нека правописна питања која треба овде расправити пре

* Исп.: Р. С. Гиларевскић, Б. А. Старостин, нав. дело, стр. 28.

*“ И. И. Толстоћ, Сербскохорватско-русскии словара, изд. 3, Москва 1970.

** Исп.: Советскии знциклопедическии словарљ, Москва 1980; Ф. Л. Агеенко,

М. В. Зарва, нав. дело.

** Советскии знциклопедическии словарљ, стр. 840.
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свега са конфронтационог аспекта, тј. са становишта односа српско

хрватске и руске правописне норме. Конфронтациони приступ има оп

равдања јер се у неким случајевима српскохрватска и руска правописна

норма не подударају, па се у пракси преношења српскохрватских топо

нима у руски језик јављају дилеме и нарушавања норме руског право

писа под утицајем изворног ортографског облика, а у условима дво

језичја нарушава се правописна норма и једног и другог језика. У овом

смислу заслужује пажњу писање географских назива од две и више

речи, и то са становишта писања великог и малог слова и употребе

цртице.

У пуним српскохрватским називима република и покрајина свака

реч се, осим везника, пише великим почетним словом“, исп.: Социјали

стичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Босна и Хер

цеговина, Социјалистичка Аутономна Покрајина Војводина. Ови називи,

како смо већ видели, преносе се у руски језик превођењем, али се ди

ференцирају у писању великог слова тако што се код назива република

свака реч, осим везника, пише почетним Великим словом, док код на

зива покрајина то није случај. Међутим, у руским правописним прави

лима није довољно експлицитно показано које се речи у оваквим нази

вима пишу великим словом, а које се речи пишу малим словом“. Отуда

се у конкретној језичкој пракси среће право шаренило између двеју

екстремности: од случаја када се почетним великим словом пишу све

речи у оваквим називима (исп.: Социалистическии Автономнија Крај

Воеводина, Социалистическии Автономнии Краи Косово)“, до случаја

када се у овим називима почетним великим словом пише једино реч

која је и сама географски назив (исп.: Суботица, г. в КОгославии, в

Социалистическоћ Республике Сербии, в социалистическом автономном

крае Воеводина)“. Ако се има у виду устаљени начин писања изворних

руских административно-територијалних назива (исп.: Краснодарскии

краћ, Адигејскан автономнал области, Горно-Алтаискал автономнал об

ласти, Уств-Ординскии Буратскиа автономнии округ), онда није тешко

закључити да је са становишта руске правописне норме и праксе нај

прихватљивије да се у преведеним називима покрајина почетним великим

словом пишу прва реч и реч која и сама представља географски назив:

Социалистическић автономнић крај Воеводина, Социалистическић авто

номнbни краи Косово“.

Називи планина који у свом саставу имају номенклатурни назив

(планина, гора, врх и сл.) пишу се у српскохрватском језику великим

словом само у почетној речи“, исп.: Сува планина, Фрушка гора, Црни

врх. Ови називи у руски језик се преносе транскрипцијом, пишу се као

* В.: Матица српска, Матица хрватска, Правопис српскохрватскога књижевнога

језика, Нови Сад, Загреб 1960, стр. 17.

* В.: Правила русској орфографии и пунктуации, Москва 1956, стр. 56—58.

15 С. Иванович, И. Петранович, нав. дело, стр. 707, 709.

** Совенскии знациклопедическии словарњ, стр. 1294.

** Овако се даје у досад више пута навођеном извору КОгославил. Указатељ

географических названић.

** Све констатације о писању великог слова у српскохрватском језику засноване

су на т. 12 и 13. Правописа српскохрватскога књижевнога језика.
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полусложенице са цртицом и великим почетним словом код обе речи“,

исп.: Сува-Планина, Фрушка-Гора, Црни-Врх.

Код назива насељених места у српскохрватском се пишу почетним

великим словом све речи, исп.: Банатско Ново Село, Бела Црква, Бијело

Поље, Велико Градиште, Врњачка Бања, Горња Тузла, Косово Поље,

Нови Пазар, Равна Река, Сремска Митровица, Црна Трава. Називи овог

типа преносе се у руски језик транскрипцијом и пишу се као полусло

женице са цртицом и са почетним великим словом код свих речи, исп.:

Банатско-Ново-Село, Бела-Црква, Биело-Поле, Велико-Градиште, Врнч

чка-Банл, Горна-Тузла, Косово-Поле, Нови-Пазар, Равна-Река, Сремска

-Митровица, Титово-Ужице, Црна-Трава“.

Називи географских области који у свом саставу имају реч поље

пишу се у српскохрватском језику великим словом само у првој речи,

исп.: Гламочко поље, Ливањско поље, Петрово поље, Книнско поље, Косово

поље. Ови називи се преносе у руски језик транскрипцијом, пишу се

као полусложенице са цртицом и почетним великим словом у речи поле,

исп.: Гламочко-Поле, Ливанњско-Поле, Петрово-Поле, Книнско-Поле. Изу

зетак је Косово Поле као назив географске области и историјског места

(битка на Косовом пољу), који се по традицији пише без цртице, а тако

се и разликује од истоветног назива за варошицу: Косово-Поле.

Номенклатурни термин канал у хидронимима пише се у руском

језику малим почетним словом, исп.: Мали-канал, Велики-канал, Вршачки

-канал, канал Брзава.

Српскохрватски хидроними који у свом саставу имају номенкла

турни термин река у картографској пракси на руском језику дају се без

номенклатурног термина, исп.: Крива река — Крива, Пуста река — Пуста,

Топоничка река — Топоничка.

Завршићемо разматрање правописне проблематике напоменом да се

у постојећим и тренутно доступним двојезичним речницама овој материји

приступа површно и противречно, те често тамо примењени начин пи

сања не одговара руској правописној норми и пракси, а у извесним слу

чајевима представља и нарушавање српскохрватске правописне норме“.

** Све констатације о писању великог слова у руском језику засноване су на

т. 100, прим. 4. Правила русској орфографии и пунктуации и на новијој картографској

пракси.

** На карти и у прегледу географских назива који нам служе као извор грађе

за ово разматрање (FОпославин. Справочнал карта. Указатели географических названић,

ГУГК, Москва 1980) дато је „Црна Трава“, што се не може објаснити друкчије него

као омашка, јер су тамо остали топоними овакве структуре и у значењу насељеног

места дати са цртицом, на пример: Бела-Стена, Бели-Извор, Жута-Локва, Црни-Лут.

Такође је тамо дато без основа и недоследно: „Велика Капела”, „Мала Капела”.

Пошто су називи пренети транскрипцијом, требало их је написати са цртицом: Велика

Капела –- Велика-Капела, Мала Капела —- Мала-Капела. Без цртица би било: „Ве

ликан Капела”, „Малан Капела” (уп. са: КОжнан Морава, Западнан Морава).

** У једном истом речнику може се наћи: Нови-Сад, Нови-Пазар, али и читав

низ назива пренетих неадекватно: Бана Лука, Сремска Митровица, Сува Планина

и сл., а у називима на српскохрватском речи планина и гора одштампане су великим

почетним словом (в.: С. Иванович, И. Петранович, нав. дело, стр. 706—712). У

другом речнику налазимо: Банл-Лука, Нови-Сад, али и неадекватно правописној

норми — у руском: Титово Ужице, Фрушка гора, Косово поле; или у српскохрватском:

Дуги Оток (в.: И. И. Толстоћ, нав. дело, стр. 683-687).
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5. Уклапање у граматички систем и граматичку норму

Кад се транскрипцијом пренесе у руски текст, српскохрватски топо

ним добија граматички род и промену у складу са законима морфологије

руског језика, и уклапа се у руску реченицу у складу са синтаксичком

нормом.

Одређивање рода географског назива пренетог транскрипцијом ве

зано је за гласовну структуру назива и за род номенклатурног термина,

тј. за род оне заједничке именице којом се именује одговарајући гео

графски објекат (городм, село г, река, гора ж, бcтров м). Ако сагледамо

топониме транскрипцијом пренете из српскохрватског у руски језик,

закључићемо да се завршавају на тврде и меке сугласнике и на само

гласнике -a, -e, -и, -о. Одмах је јасно да ће топоними на тврд сугласник

бити мушког рода, а топоними на -а (у писању: -а или -л) женског рода.

Дилеме може бити код топонима на мек сугласник и на самогласнике

-е, -и, -o.

Међу топонимима на мек сугласник налазимо само назив Ртане

око чијег рода може бити дилеме. У изворном језику овај топоним је

мушког рода, али у руском ће бити женског рода јер је по гласовној

структури веома близак руским именицама које су женског рода (уп.:

портане), а уз то је и одговарајући номенклатурни термин (гора) женског

рода.

Називи на -е, -о углавном означавају насељено место (селениe c)

и биће у руском језику средњег рода“, тако да се у већини случајева

род поклапа са родом у изворном језику: Биело-Поле, Блаце, Вране,

Горажде, Градиште, Жепче, Прокупле, Титово-Ужице, Цетине, Жице;

Блато, Валево, Дуго-Село, Кралево, Рудо, Севојно, Сараево“. Неподу

дарање у роду се испољава тамо где топоним у изворном језику није у

средњем роду, исп.: Велике Ливаде ж — Велике-Ливаде с, Суви До

м — Суви-До с.

Топоним Слеме у српскохрватском је средњег рода, а у руском ће

бити женског рода према номенклатурном термину вершина.

Топоними на -и у српскохрватском језику су мушког рода и већина

их је плуралија тантум. Пошто ови називи означавају градове и села,

род ће се у руском језику одређивати према номенклатурним терминима

ióрод или селб, те ће мушког рода бити називи: Босански-Нови, Сремски

-Карловци, Херцегнови, док ће средњег рода бити: Иванковци, Кукуевци,

Мартинци, Наталинци, Ниемци, Печинци, Угриновци, Хртковци и сл.

** Исп.: АН СССР, Русскал грамматика I, Москва 1980, стр. 470.

** У конкретној пракси испољава се велико колебање, па се овакви називи

употребљавају и као именице мушког рода (према номенклатурном термину город).

Колебања се могу срести и у истом тексту истог аутора, исп.: . . . Сараево било сперва

областним центром, а потом стало главним городом „Дринскоћ БановинЊи” . . .

В ХV веке Сараево бил одним из первљих городов Европља, получивших водопровод;

Несмотри на то что Сараево почти полностњко усвоил кулњTypнвић и внешнић образ

жизни мусулиманскоћ Турции . . . (О. С. Гребенициков, Жемчужини КОгославиш.

Етнодњи о породах, Москва 1978, стр. 72–74).



Српскохрватски географски називи у руском језику 155

У спорним случајевима одређивања рода транскрипцијом унетих

топонима врло често ће се у руском језику прибећи уношењу номенкла

турног термина у текст, те се тако избегава експлицитно одређивање

рода, на пример: красивое село Бачки-Виногради, знаменитоe село Црквице,

курортнић городок Сутоморе.

Топоними пренети из српскохрватског језика транскрипцијом раз

личито подлежу промени по падежима — једни се мењају, други се не

мењају.

РНе мењају се по падежима:

а) топоними на -е, -и: Титово-Ужице, Вране, Прокупле; Сремски

—Карловци, Херцегнови, Печинци и сл. ;

б) топоними на -о (изузев на -ово, -ево): Рудо, Севоћно, Брчко, Високо,

Ново-Село и сл.:

в) топоними настали од имена познатих личности иако се завршавају

на -ово, -ево: Карделево, Пуцарево и сл. *“;

г) обично се не мењају топоними на -а који означавају мало позната

насељена места: Бела-Паланка, Рибница и сл.“

Мењају се по падежима:

а) топоними на сугласник: Нови-Сад, Славонски-Брод, Ниш, Аран

джеловац, Бечеја, Улцине, Ртанb и сл.;

б) топоними на -а — у писању: -а или -л (изузев оних који означа

вају мало позната насељена места): Авала, Морава, Сава, Неретва, Риека,

Шумадил, Сува-Планина, Фрушка-Гора, Врначка-Банл и сл.;

в) топоними на -ово, -ево (изузев оних који су настали од имена

познатих личности): Лапово, Ластово, Опово, Валево, Кралево, Сараево

и сл.

Напомена 1. Код топонима од више речи написаних са цртицом

мења се само последња реч, исп.: Нови-Сад, Нови-Сада, Нови-Саду,

Нови-Сад, Нови-Садом, в Нови-Саде. На исти начин мењаће се и топо

ним Косово-Поле (у значењу варошице), док ће се у топониму Косово

Поле (у значењу географске области и историјског места) мењати обе

речи: Косово Поле, Косова Пола, Косову Полно, Косово Поле, Косовим

Полем, на Косовом Поле.

Напомена 2. Треба обратити пажњу на непостојане вокале, пошто

се руски и српскохрватски језик у томе не подударају. Наиме, код чи

тавог низа топонима у српскохрватској парадигми имамо непостојано а

које у руској парадигми није непостојано, исп.: Крагуевац, -ваца, Шабац,

-баца, Аранджеловац, -ваца, Лесковац, -ваца и сл. Једино топоними на

-ец имају непостојано е у оба језика: Кумровец, -вца, Чаковец, -вца и сл.

Посебан проблем за савремену норму руског језика представља про

мена топонима кад су употребљени заједно са номенклатурним термином.

** Исп.: АН СССР, Русскан грамматика I, стр. 505—506.

** Исто, стр. 506.
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Полазећи од новијих кодификаторских предлога и решења“, можемо

навести следећа правила под која би требало подводити топониме пре

нете из српскохрватског у руски језик.

Мењају се:

а) прости називи крупних или познатих градова и река ако се не

завршавају на самогласнике -е, -и, -о, исп.: в столице КОгославии Белграде,

из порода Загреба, к реке Саве, на реке Дрине и сл.;

б) у споју с термином республика мењају се само називи на -ин,

исп.: из Социалистическои Республики Сербин, в Социалистическој Рес

публике Хорватии (али: в Социалистическој Республике Боснил и Герце

iовина).

Не мењају се:

a) називи мањих места и села, као и називи речица, језера, острва,

планина, исп.: в городке Топола, в селе Лачарак, в деревне Кумровец, на

озере Палич, на острове Брач, на горе Козара и сл.;

б) назив покрајине у споју са термином краћ, исп.: в Социалисти

ческом автономном крае Воеводина (али: в Воеводине);

в) назив републике у споју стермином республика, кад се не завршава

на -ин или је састављен од више речи, исп.: в Социалистическоћ Респу

блике Боснил и Герцеговина (али: в Боснии и Герцеговине);

г) називи пренети као полусложенице, исп.: в городе Нови-Сад (али:

в Нови-Саде);

д) називи на -ово, -ево, исп.: из горада Валево, в городе Сараево

(али: из Валева, в Сараеве).

Уношење страних имена и назива у било који језик праћено је мно

гим недоумицама које доводе до неједнаких решења у конкретној пракси.

Уколико је ова проблематика више теоријски расправљена и потпуније

нормативно регулисана, то су мање могућности за шаролика, недоследна

и противречна решења. Зато се изложеном систематизацијом нормативних

правила и описом новије конкретне праксе желело допринети откла

њању испољене шароликости и недоследности у адаптирању српско

хрватских географских назива у руском језику.

Београд Богољуб Станковић

26 исп.: Л. К. Граудина, Вопроси нормализацин русското нзвика. Грамматика и

варианти, Москва 1980, стр. 152—159.
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P e 3 КО М е

Бог о л коб Станко В и ч

АДАПТАЦИЖ СЕРБСКОХОРВАТСКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИ И

В. РУССКОМ ИЗЊИКЕ

Вопросви адаптации сербскохорватских географических названић в

русском изљшке во многом не решенљи ни теоретически, ни практически, и

зто имеет отpицателњнље последствил в двунзњIчноћ извиковоћ практике.

Исхода из новећших лингвистических, лексикографических и карто

графических достиженић, автор статњи делает попљитку систематизиро

ватљ правила транскрипции, произношенин и ударенин, орфографии и

грамматическоћ нормљI, соблкодение которњих необходимо при передаче

сербскохорватских географических названић в русском тексте.
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