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КАКО ДА ИЗГОВАРАМО БУКОВО ПРЕЗИМЕ

Може бити да би било згодно да се у ово] Буково] години

договоримо око тога како да изговарамо Буково презиме: Ка

рацик, Карацик или Карацик.

Бук ]е у сво] чувени речник пометао, поред општих речи, и

много разноврсних нааива (планина, река иггд.), затим имена и

презимена, и све ]е акцентовао, т). показао како треба изгово-

рити ову или ону ]езичку ]единицу. МеЬутим, сво]е презиме,

чувено и славно и по самом Буку, и по прославл>еном црногор-

ском зунаку ПЗДу Карацийу, и по другим Караципима — Бук

ни^е метнуо у своз речник, те тако не энамо како ]е он изго-

варао сво]е презиме, нити како се оно онда другде изговарало.

Речи са оним кара (тур. кага, црн) изговаразу се у нас, у

кн.. ^ез., углавном на два начина — каглашава се или први или

други слог ]единице „кара" (у неким случа]евима, особито у

сложеницама, постсуе, разуме се, и други изговори):

Карабдгданска, карабо\а, КараЬбрЬе, (КараЬбрЬе), Кара-

ЬбрЬевица (КараЬбрЬевица), КарйЬбрЬевик ( КараЬбрЬевик) ,

Карацик, Кара]дван, карамлак, карамлук, карапанца, каравлах,

Каравлашка (речник ТАЗУ);

карабощ, караула (Речник РистиЬ-Кангрге) ;

карабатак, Карабдгданска, карабощ, К&рабурма, Карадаг

(за Црну Гору), Каращ (презиме), Карацик, Кйра-ВдрЬе, кара-

-сёвдах, караула, Каравлашка и Каравлашка (ШкалтиЬ, Тур-

циэми);

Карабдгданска, Каравлах, КараЬбрЬе, КараЬбрЬе и Кара-

ЬдрЬе, Карацик и Карацик, Вук Стефановик Карацик, Караци-

кев и Карацикев (Правопис МС-МХ);

карабатак, карабатак и карабатак, Карабогданска, карабощ

и карабощ, Карабурма, Карадаг и Карадаг, КараЬбрЬе, Кара

ЬбрЬе и КараЬбрЬе, КараЬбрЬевик, Караца и Караца, Карацик

и Карацик (Речник САНУ).

Као што се види, застушьена су сва три горе поменута

принципа. Исто тако се види да се сви аутори не слажу у обе
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лежавању акцената, да дају по један, два или више акцената за

исту ствар и да оу новосадоки Правопис и речник САНУ најиз-

дашнији (што ће рећи ,,најдемократскији" ) у овоме последњем.

Дато је и оно што нас у овом тренутку највише интерасује

— изговор презимена Караџић:

Караџић (р. ЈАЗУ);

Караџић Вук Стефйновик, Караџић Мймо, Караиић Мина,

Караџић Шујо, Караџићи („братство у Дробњацима" ) — Реч

ник језика Петра II Петровића Његоша, Београд, 1983, II, стр.

578;

Караџић и Караџић (р. САНУ);

Караџић и Караџнћ; Вјјк Стефанових Караџић, ген. В9ка

СтефЛновића Караџића (новосадски Правопис);

Да друге изворе не наводимо.

Као што се види, дато је Караиић и Караиић.

То значи да свако може у књижевном изговору изговарати

Караиић и Караџић, како коме овај или онај изговор лежи у

језичком осећању, тј. како га је од мајке научно или доцније

приучио.

Са свим тим се потпуно юлажем, с тим што бих ипак учи-

нио ситно територијално разграничење, тј. изговор Караџић

обичнији је по југозападним крајенима, а нагласак Караиић

другде.

Ако је све то тако, а јесте, онда је, мислим, било неоправ

дано ограничен* које су аутори новосадског Правописа учи-

нили са презименом Вука Караџића. Наиме, они су, као што је

већ речено, написали „Караџић и Караџић (презиме)", али су

ставили Вук Караиић, а нема изговора Вук Караџић. Да су за-

иста мислили да Вуково презиме треба изговорити само Кара-

гшћ, види се, чини ми се, и по томе што оу изговору Вук: Сте-

фйновик Караџић додали и „ген. Ву~ка Стефбновића Караџића",

а нема изговора Вук Стефановић Караџић и Вука Стефановића

Караџића.

А та препорука неће бити добра, прво зббг тога што многи

л>уди у нас изгова;рају Вук Караџић, а не Вук Караџић, а друго

— зато што Караџићи у Дробњаку, одакле су се Букови досе-

лили у Србију, не кажу Караџић, већ Караџић, уколико ново

време иије онамо нанело и изговор Караџић.

Мислим да ни аутори „Речника Његошева језика" нису у

праву кад су остали само при изговору Караџић Вук Сефано-

вић. Да тако мисле, види се и по изговорима: Караџић Мимо,

Караџић Мина (у р. САНУ је Мина, а и ја сам чуо само овај

изговор), Караџић Шујо, а нема изговора Караџић Мимо итд.,

иако су ти изговори (Карйиик Мимо, Караиић Шујо итд.) го
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тово искл>учиви у оним юра]евима, где су та имена аутохтона;

поготово мислим да ни)е добро што су ови аутори презиме Ка

раулки („братство у Дробн>аиима") акцептовали: Карацики,

кад ти братственици онде зову себе, као што смо веН рекли,

Карацики, а тако их зову и нхикови суседи и други онуда.

Да закл>учимо. Мислим, а то и предлажем, да, поред изго

вора Бук Карацик, треба да буде кгаижеван и изговор Вук Ка

рацик.

Може бити да се овим дублетизмом расплшьава, разводньа-

ва дисциплина кшижевне норме. Али може бити и да нлце тако.

Више истовроник облика представла богатство ]езика и ефи

касност у изражавагау. Али основни разлог овом богатству ^есте

сам ]език. Ако ]е у н>ему Карацик и Карацик, а обо]е ^е добро,

онда се ^език не сме закидати — он сам увек наЬе сво^ пут.*

ЬЛилща Станик

* Прим. ур. Како и колета Стаиий каже, ,^език сам увек «аЬе сво]

пут", а бийе да га ]е у наглашавао-ьу Вуковог презимена веЛ нашао. Иако

}€ занимливо да сазнамо како се Вуково презиме наглашава тамо ще

]е настало, акценат Карацик (за Вука) толико ]е општвприхваЬен да га,

ипак, не би трсбало мен>ати нита му придодавати другу могуКност.
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