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Текупа п и т а н> а ]езичке културе

О ЕТНИКУ КОСОВАЦ И КОСОВАР

Недавно смо имали прилике чути у информативним емиси|ама

Радио-телевизи)е Београд приликом посете Председника Републике САП

Косову облик етника Косовар за становнике САП Косово. Облик Косо-

вари (ном. пл.) поновлен ]е више пута док облик Косовци (ном. пл. од

Косовац) у поменутим емиси)ама нще био поменут. Етник Косовар (Косо-

вари) од топонима Косово ни)е у духу српскохрватског ]езика и необичан ]е

нашем ]езичком осепаау. Найме, познато }е да се у српскохрватсксм]езику

имена становника (етници) граде на]чешйе помопу суфикса -ац (<-ьц)

за м. р. и -ка или -ица за ж. р. (сГ. Р. 8кок, ТуогЬа 1тепа $1апоушка сё

1тепа пазеЦа 1 оЫази, .Геик 11/3, стр. 65, Е11то1с§узк1 цебшк лгуа1зкс§а

Ш 8ф8ко§а ]ег1ка, кн>. I, 8. -ас). Према томе, облик етника, имена станов

ника ове наше покра.)ине, био би по свим правилима и законима српско

хрватског ]езика]едино исправан облик Косовац (ном. пл. Косовци), као Ва-

/ьево — Валевац, ^а^ъево — /агьевац и сл. Такав облик бележе сви наши

речници, од Вукова Р]ечника, преко Броз-Ивековийева Р]ечника, Р]ечника

}АЗУ па до великог Речника САНУ. У Речнику косовско-метсхиског

дщ'алекта Глише Елезовипа (СДЗб IV, Београд, 1932) с. Косово тако^е се

налази облик етника на -ац (Косовци) од топонима Косово. У ]езичком

осепан.у становника Косова чи)и )е матерки ]език српскохрватски при-

сутан ]е ]едино облик на -ац, дакле Косовац. Та] сам облик и с§м у свом

Зезичком осепаиьу понео и ]едино чуо код представника српскохрватског

]езичког осепан,а.

Што се тиче облика етника на суфикс -ар у нашем ]езику познато ]е

да }е заступлен у ограниченим случа]евима. О суфиксу -ар П. Скок каже

да ]е то стари поза]мл>ени суфикс у нашем ]езику за творбу етника до-

бщен од латинског -агшя. П. Скок у поменутом раду и свом Р]ечнику

наводи само ове примере: „РгЦекаг т., ,81апоУшк с!уе1а ОиЪгоушка',

ргета Г. РгЦекагка, РйШаг (об Рйпа1, §еп. Рип1а, оо* ропз, ропйз „то81"),

РйпШгка" (сГ. 1ег1к 11/3, стр. 67. и фебшк, кн.. I, 8. -аг). И у нашем случа]у

суфикс -ар )е страног порекла. Облик Косовар ^е албански етник од Козоуё

— Косово (сГ. Р)*а1ог 8егЬокгоа118п1 зпц1р, РпзМтё 1974, я. Ко&оуас).

Према томе, облик Косовар ^е албански назив за становнике Косова. Ко-

лико се та] облик, ту Косовар, шири и на представнике српскохрватског

]езичког осепан>а на Косову, нще нам познато. Природно ]е да до тога

и до^е кад знамо да су на Косову у употреби три ]езика: албански, српско

хрватски и турски, и да ме1)у н>има долази до ме^усобних утица^а. Тако
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је било, тако јесте и тако ће бити, и не само на језичком плану. Међутим,

треба, оставити будућности који ће облик превагнути, Косовац или Ко-

совар, али што се тиче данашњег језичког стања једино је исправан облик

Косовац за све представнике српскохрватског језичког ссећања, а наро

чито у средствима јавног информисања, ксја у великсј мери утичу и на

језик широких народних маса, у позитивном или негативном смислу.

Најчешће правило што се тиче употребе етника, ктетика и сл. јесте да се

употребљавају они облици ксје говори и употребљава народ, ксји су

дубэко укорењени у народној свести. У нашем случају сасвим је исправан

језички и један и други облик етника, и Косовац и Косовар, али један —

(Косовац) одговара једном језичком осећању, српскохрватском, а други

(Косовар), другом, албанском језичком осећању.

Напомињемо да је Д. Мршевић у Језичким поукама у Нашем је-

зику ХУШ/4—5, стр. 286. скренула пажњу да не треба употребљавати

Косовар(е), него Косовац (Косовци), одн. Косовљанин (Косовљани). Треба

уз то напэменути да је облик Косовљанин (Косовљани), мада системски

правилан, недовољно обичан.

Н. Родић

РОД ИМЕНИЦЕ МИТО

Познати руски слависта и сербокроатиста В. П. Гудков обратно се

редакцији часописа скрећући пажњу на један случај одступања од нор-

малног граматичког рода. Найме, он је у једном броју „Политике" за-

пазио да се именица мито употребљава у мушком роду. Он је тачно

уочио да то није у складу са општим правилом, по коме именице на -о

могу бити мушког рода само ако су страног порекла (ауто, кино и сл.

— овде се изузимају хипокористици типа зеко и именице мушког рода

типа котао) и да таква псјава код једне исконске словенске речи (каква

је мито) представља нешто принципијелно ново, према чему треба

заузети нормативни став.

И доиста у „Политици" од 29. јуна ове године, на страни петој, у

прилогу Божидара Дикића „Подмићивање" (у рубрици „Иза политичких

кулиса") именица мито употребљена је доследно у мушком роду: „Мито

је текао из прехрамбено1 концерна . . . Блеков мито . . . досезао Цё] и

друге зем/ъе . . . Када је сазнао за тако замашан мито."

Ова је именица, међутим, у нашем језику, као и у осталим словен

ским језицима (испореди рус. мыто; буг. мито; пол>. туХо; чеш. тую)

позната само у средњем роду. Тако је с ознаком средњег рода забеле-

жена у свим постојећим речницима српскохрватскога језика: у Буковом

Српском рјечнику, у Ристић-Кангргином Српскохрватско-немачксм реч

нику, у Дејановићевом Хрватскосрпско-француском рјечнику, у Бене-

шићевом Хрватско-пољском рјечнику, у Рјечнику Југославенске ака-

демије знаности и умјетности и другим речницима.

У богатој грађи која служи за израду великог Речника српскохрват

ског књижевног и народног језика (Речника САНУ), као и у заједничкој


	Front Cover
	■ ьнл1_ ВООКВ1МОШО со. ...
	ТРЕЋИНА ПОСЛА НА ИЗРАДИ ВЕЛИКОГ РЕЧНИКА САНУ ...
	1ЕЗИЧКИ ЧАСОПИСИ ИНСТИТУТА ...
	29 ...
	ПОПИС РАСПРАВА И ЧЛАНАКА ОБ1АВЛ>ЕНИХ ...
	47 ...
	52 ...
	61 ...
	НАШ 1ЕЗИК ...
	102 ...
	ХРОНИКА ...
	НАШ ЈЕЗИК излази од почетка XIII књиге у пет годишњих ...
	САДРЖАI ...
	ОСНОВНИ ТИПОВИ ФРАЗЕОЛОШКИХ ...
	1ЕДАН КАТЕГОРРЦСКИ СЛУЧА1 ГЛАГОЛСКЕ ...
	ГЛАГОЛИ НА -АТИ СА ДВОЈАКОМ ПРЕЗЕНТСКОМ ...
	51 ...
	87 ...
	ЈЕЗИЧКЕ ПОУКЕ ...
	НАШ ЈЕЗИК излази од почетка XIII књиге у пет годишњих ...
	УРЕЪИВАЧКИ ОДБОР: ...
	СТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДАНИЧИЪЕВОГ РОЪЕН>А ...
	НАУЧНИЦИ И КЬЬИЖЕВНИЦИ О ДАНИЧИЪУ ...
	(Прииремио Милија Сшанић) ...
	РЈЕЧНИК ХРВАТСКОГА ИЛИ СРПСКОГА ЈЕЗИКА ...
	ОКО НЕКИХ СТАРОСРПСКИХ ЛИЧНИХ ХИПОКОРИСТИКА ...
	153 ...
	I ...
	О ЈЕДНОЈ ПОЈАВИ ДИСИМИЛАЦИЈЕ У РЕЧИМА СТРАНОГ ...
	АКЦЕНАТ ПРЕЗИМЕНА НА -ОВИЋ (-ЕВИЋ) СА ДВОСЛОЖ- ...
	ТоддровиН, а негде само ТддоровиИ. И нека! Обо)е ]е добро. ...
	187 ...
	н ...
	9Э ...
	с ...
	ХРОНИКА ...
	С п о м е н и ...
	УРЕЪИВАЧКИ ОДБОР: ...
	СТИЛИСТИЧКА СХВАТАН>А АЛЕКСАНДРА БЕЛИЪА ...
	ТРИ СТАРЕ ИМЕНИЦЕ КОДЕ НИСУ ТО ...
	ГРАНИЦА СЛОГА И НЕКЕ ПС4АВЕ У ВЕЗИ СА Н>ОМ ...
	ПРИЛОГ ПРОУЧАВАН>У ЪУРА ДАНИЧИЪА КАО АКЦЕНТОЛОГА ...
	ПРИСТУП ОБРАДИ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМИ У СРЕДН>(ХГ ШКОЛИ ...
	ПИСАН>Е АРАПСКИХ РЕЧИ У СРПСКОХРВАТСКОМ ЛЕЗИКУ ...
	Текупа п и т а н> а ]езичке културе ...
	ХРОНИКА ...
	С п о м е н и ...
	РЕГИСТАР ...



