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prvobitno značio: = moguće je (videti); slično možemo razumeti još

Pleteršnikov primer: „videti mu je, da ni zdrav"1) i primer: „Mož je

bolji, nego je videti..." Baš sa glagolom „videti" je glagol „је", po

značenju svome, često mogao doći u takvu vezu, zato je uz njega

polako postajao tako rekuć nekakav adverbiale, te se je počelo go

voriti ne samo: „Videti je zdrav" (što se „viđenja" tiče, on je zdrav,

čini se zdrav) nego i u pluralu: „Videti so zdravi", slično: „Reč je

videti lepa" i „Reči so videti lepe"...

Vredno je pogledati i neke Pleteršnikove primere za glagol

stišati (= čuti). Slučajevi: „Slišati je, da. . .", „Ni še bilo slišati, da. . ."

jasni su, kao i slučajevi: „Nič ni bilo slišati", „Mnogo je bilo slišati".

Vrlo je karakteristično (i važno za prosuđivanje starosti i ,,slo-

venskosti" tog izražavanja) da su se u poljskom jeziku baš u ovom

značenju sačuvali do današnjih dana infinitivi : widać i stychać, dok

tih glagola u drugim formama danas više nema.

Medjutim, namera mi nije bila ići tako daleko; hteo sam samo

da pokažem da stanje jezika našega, slovenačkog i hrvatskosrpskoga,

kakav je on danas (kod najboljih pisaca i u našim prvim rečnicima

i gramatikama), dozvoljava pisati: „Spis je vrniti", „prošnje je vlo-

žiti", „pomniti je itd.".

Zlo je nepravilnost, a zlo je i doktrinarnost koja koči slobodu

jezika.

Ljubljana, 8-1-1930.

Dr. Fr. Ilešić

2. Да ли „врбаски" или „врбашки" ?

У Вукову „Рјечнику" (од године 1852) налази се географско

име Врбас са два значења -. 1) вода у Босни, 2) село у Бачкој.

У њему нема пак придева ни за прво, a ни за друго значење

и то je недостатак који још даје повода правописном колебању

и поред „Правописнога упутства" од 15 јуна 1929.

Боравећи баш тога месеца јуна у Србобрану, видео сам

успут и Врбашке Салаше. У ово име ушао je ето придев врбашки,

који сам и после у разговору слушао, a употребио га je и србо-

брански професор Милан Ђ. Петровић у расправи „Одбрана u

пад Србобрана 1848- 1849 године" (Извештај Држ. вел. гимназије

') Dativ „mu" ima tu. razume se, drukčije značenje nego dativ u nekim

od predašnjih naših primera.
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за школску годину 1928—1929). У н>0] се напомижу на пр.

„врбашки друм" и „врбашка страна" (стр. 24), „врбашка посада"

(стр. 32), „врбашко-бече^ски пут" (стр. 39) и „врбашки шанчеви"

(стр. 41). А посто]и и презиме Врбашки.

Тако гласи придев у Бачко^ А у Босни? По рекама су, осим

]едне, назване наше нове бановине, па тако ]е постао службени

назив Врбаска бановина. Зна]уЬи за бачки придев „врбашки",

а и за неке друге што су тако постали и после их наводим,

обратих се с молбом на директора д-ра Васу Глушца у Баню]

Луци, да ми ]ави како се тамо говори. Одговорио }е да се каже

врбаски; а позвао се на прилог и адверб йаски према именици

йас. Бан>алучке новине „СНаз 1тЬазке Ъапоуте" примиле су та]

придев1); а у божиЬном бро]у „Политике" напротив читаемо да

се Бан>а Лука отпре звала Врбашки Град.2) И наш вредни писац

Ве]сил Ъурчик, об]авио ]е год. 1910 у расправи „№го<1по пЬаг$(уо

и Возш 1 Негсе§0У1"ш" ову реченицу: Пишкор или чиков веЬином

живи у 1>оловима и у ]арцима; али и у Сави, Матури и „Врба-

шким водама" („Гласник зем. музе]а у Бос. и Херц." за год. 1910,

стр. 468). Придев „врбашки" зацело ]е чуо он од рибара ко]и су

на Врбасу окукали. И тако ]е с ова два последььа примера потпуно

1) Вук има у „Р]'ечнику" речи: Ба)на Лука, 6а]нолучки итд. ; а у Броз-

ИвековиЬеву „^'естки пгу. )'е21ка" код придева ба]ни наведено ]е Даничи-

кево мишл>ен>е, како многи пишу и говоре тако, |ер не разуме]у речи баша.

ЛАени се пак врзе по глави да се некад и у том кра]у говорило као на пр.

и данас око Загреба („Эок1е зтг( гМе^пе з козит пе роге]пе), па и Босни

да се писало \н = и> и \л — л, као на пр. фра Павле Посиловик ; и тако да

су се све до Вука сачувале у писан>у те речи. Иначе |е уедини добри придев

за Балу Луку — бан>олучки !

Уосталоме, види у овом другом „К|есп1ки" имена Бан>олучанин, Баню-

лучка и исти придев банюлучки ; а и да не вала, писати : из Бан>а Луке, вей

из Бан>е Луке. — То су трагови од писанка страних новина ко)'е не знадоше

наш )'език ни нагласак: Бан>а Лука.

Знаменито )е за ово име и мен.аье по падежима, и то што \е запо

ведник бродске твр^аве /766 године, капетан Мари}ан Терзик, одговорио

Цоябегу :

„Сгп Агаре ЭготЬе^ каре!апи,

N1511 йозП 51а\опа ]ипась

Эа з' те)с1апот Ые1е с1апе 1га]и,

Уес зи (1озМ 51аУопа )ипас1,

1)а па Ва]пи ]'иг1за]'и кики,

(кап МагНпогИ, „Роу]езпе сгНсе о Ьго(1зке рикоУпЦе 1 Ьго<1-

зкойа окги^а", 2аёгеЬ 1912, з1г. 13).

*) И В]'. Клаик истиче у „Роу]е511 Нгуа1а" (1, 273) „УгЬаШ %гаа"'.
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доказано да су Но народном говору придеви за оба значена речи

Врбас — ]еднаки I

А и В]екослав КлаиЬ у сво^о] „Возш" (стр. 179) напоминье:

„По средов]ечних споменицих стераху се 13—16 виека у с]ев.

Босни измену Сане и Укрине ове жуйанще: Санска, Врбашка и

Глажка". Па зашто од Врбашке жуйанще да буде сада Врбаска

бановина ?

У „Правопису срйскохрвашског Кгьижевног }езика" од универз.

професора д-ра А. Велика (II издание) сто]и: „Два из]едначена

или ]еднака сугласника своде се у писажу на ]едан, сем два /у".

Као пример наведен ]е руски (рус-ски). Дакле ]е од два с постало

]едно: И према томе правилу сасвим \е добро, кад се од врбас-ски

пише врбаски.

Д-р. Драгутин Бораник, тако^ер универз. професор, написао

]е (као V издана) „Ргауор15 пгт(5ко&а Ш згрвко^а }ег1ка" према

„прописима Министарства просв]ете". За исто правило има он

пример виски од вис-ски (Вис \е острво у Далмащф) ; и уза по-

следььу реч додао ]е у „ГС^есшки": Вишанин, виски. Д-р. А. БелиЬ

нема у „Регистру и речнику" овога придева ; а ]а сам ]ош у

„СЛазш'ки с1а1та1т5кот" за год. 1866 нашао придев витки, на пр.

„вишки говор". Иначе ]е на гласу вишко вино.

Д-р. БораниЬ, дакако по истом правилу, пише клиски, ман-

келоски (за Клис и Ман^елос). Стипан Бановик црта „ЗийЫпи

)есЛпо2а зу]ес!ока пазе пагос!пе ер1ке 1 па]кгуауце 1уп}е па зуцеш",

па напомиже „капетана клишкош Петра КружиЬа" и „клишку

посаду" („ОЬгог", бр. 67 од 22 марта 1930)1); а Ман^елос ]е мени

тако реЬи под носом, и сав околии део Срема не каже друкчи]е

веЬ манкелошки. Познато ми ]е и презиме Манкелошки.

У „(^есшки пг\\ Ш згр. ]е21'ка" налази се пак Брус — бруски;

а истакнут \е и придев куйрешки, ко]н припада селима Купрегу

и Купрешу. Вук ]е додуше написао Купрез и Велел, али у „Реч

нику места" од 1925 године находи се Купрес и Велес, па и

придев куйрешки. За Велес се пак каже да спада Општини ве-

ле'ико], а срезу велеском (II део, стр. 53).

28 1уна 1930

у Срем. Митровици Мор Медик

пена. гимн, директор

') „Тако се спомин>е год 1614 Теодор, митрополит босански, клишки

(Клис у Далмацф) и лички" (м. Грбик, „Капловачко ВладичансШво", кн>ига

прва, стр. 168).
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Примедба уредништва. Ми смо радо пустили овај чланчић

г. М. Медића не само због материјала који он садржи већ и

због принципског питања које се њиме покреће. Истина, он не

даје одговора на то питање, али се јасно види да би г. Медић

желео, ма и по цену двојаких облика, да се не одбаци онај

облик који у народу постоји.

Пре свега, да ли су облици врбашки, велешки, витки и сл.

правилни? Правилно је оно што народ употребљава. Ако он

употребљава те облике, онда су они правилни. Није тешко

објаснити како су постали. Истина од Врбас, Белее, Вис — пра

вилни би придеви били врбаски, велески, виски (=*врбасьски =*

врбасски = врбаски) ; али под утицајем аналогије именица Врбаша-

нин, Врбашани, Врбашанка, Велешанин, Вишанин и сл. добили

смо придевске облике врбашки итд. Питање је сада, да ли треба

употребљавати вобашки или врбаски, јер се не може допустити

да се оба облика употребљавају, ако једног од њих у народа

дотичног краја нема.

Одговор на то питање може бити само један. Имена места,

називи становника места и придеви од њих изведени мора/у се

употребљавати онако како се употребљавају у месту којега се

тичу. Од Сремске Митровице придев је митровачки, а не митро-

вички како би требало, од Приштина — пришшевски, од Скопле —

скопски ; према томе, за она места у којима се у горњим приде-

вима. употребљава ш место с — треба употребљавати ш, и то га

мора цео народ употребљавати. То је једино у духу савременог

правописа нашег. Али се зато мора са поузданошћу утврдити

како гласе придеви у дотичним местима или крајевима према на

родном изговору.
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