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254 Наш ]езяк

Пэстсуи више разлога ксуи отежава]у доследно спрэвойен>е транс-

крипщф слэжених арапских антропонима, а и топонима и других нази-

ва. Пре свега, велики 5рэ} тих речи вей ]е усвс^ен на одрейени начин и

као такав ]е стекао „право грайанства" у нашем зезику, па ^е велико

питарье да ли би се евентуални захвати у смислу у)едначаван>а показали

оправдани. Затим, поспуаае наших муслиманских имена спонтано

врши одрейени утица] и наводи на „понашиватье" страних елемената

у недозвол>ено високо] мери. На]зад, и у самом арапском свету цен-

трифугалне силе дщалекатских особености утичу на облик по]единих

имена и назива, што се мэра одразити и у транскрипции, уколико же-

лимэ да она буде верна и довольно информативна (веома су каракте-

ристични апокопирани и синкопирани облици чести у земл>ама Магреба,

нпр. АЪО > Вй — Буртба, Бумедщен, Бушефлика и сл., шасЦ > \уей

итд. Без обзира на поменуте и непоменуте тешкойе и замке у транс-

крибован>у арапских личних имена и назива, потребно ]е у н>иховом

преношешу (бар код новоприспелих) поштовати одре!)ена општа правила.

Уколико се том послу буде прилазило стихщски и неприпремл>ено,

што ]е код нас често био случай наносипе се штета не само ]езич^

култури него понекад и поузданом и тачном информисан>у.

Дарко Танасковип

Прилози и дискуема

ЗАМЕНЕ АРАПСКИХ ГЛАСОВА У ТРАДИЦИОНАЛНИМ

СРПСКОХРВАТСКИМ АРАБИЗМИМА

1. Проблем правилне замене арапских гласова наметнуо се ]ези-

чким стручн>ацима )ош пре двадесетак година. Тако су, на пример, у

загребачком Дезику о овом питан>у писали А. Селмановий (Арайска,

йерзш'ска и шурска имена у нашем йисму и из'ювору, 1език Ш/З), Д. Бро-

зовий {Изювор и шранскрийци/а орщ'еншалних ри/ечи и имена, Лезик

1У/3) и И. СмаиловиЙ (О из'ювору орщеншалних рщ'ечи и имена, 1език

1У/5 ). Мейутим, набате ]е у томе отишао Т. Муфтий у раду О арабиз-

мима у срйскохрвашском }езику (Прилози за ор^енталну филологщу

X—XI), изнэсейи прегледно све рефлексе арапских гласова у ерпскохрват-

ским арабизмима и промене ко]е су настале у контакту са фонетиком

нашег ]езика.

У ерпскохрватском ^езику постов знатан бро^ арабизама по-

приманих у]еднэм ширем временском распону и са више страна. Назвейи

о"рэ; арабизама ушао ]е у лексички систем ерпскохрватског ]езика за

време турске импери)е, ширен>ем ислама и са других страна. Известан
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брсу арапских лексема ушао ^е у наш лексички систем у новще време

из западноевропских ^езика, путем средстава ^авног информисан»а или

и директним везама са арапским светом. Зато данас у нас транскрипщуа

арапских гласова представл>а проблем сво^е врете. Проблем транскрип-

цще арапских фонема ]е доста сложен и делом као последицу тога имамо

велике неу|едначености у нан^ пракси.

При разновременом преузиман>у различили елемената неког

}ешка. потребно би било одржати и одржавати што бол>и континуитет,

наравно, колико допушта стварно ^езичко стан>е. Зато ]'е занимл>иво

испитати колико има система у старщим арабизмима и колико ^е он у

складу са оним чему нас воде данапиьа мерила, конкретно са системом

хо')и предлаже Д. ТанасковиЬ. Насто|али смо да идентифику^емо систем

замене арапских фонема у ерпскохрватском ]езику на материалу кода

нам пружа Речник А. Шкал>ийа — Турцизми у срйскохрвашском ]езику

(Сара^ево 1963).

2. Замена на^вепег бро^а сугласника арапског ^езика не представл>а

проблем у ерпскохрватском ]езичком систему. Н>их у свом раду Д.

Танасковип и не третира, ^ер има^у правилне и, углавном, у^едначене

рефлексе. Таква )е ситуащуа и у традиционалним арабизмима. Такви

су сугласници Ь, т, Г, I, Л, в, г, §, г, п и у. На пример, за Ь: 5а]аш,

Ба/езид, 5акал(ин), баклава, Балща, башал(иши), ведем, 5едеви]а, бе

дуин, бекрща, бела], бераш, иенабеш, кабул, Сабиш; за т: машза, ма\риб,

махала, Махмуд, мамуран, махниш, марама, ма]дан, маказе, мамуза,

матуй, медреса, мехНема, ме}дан, Емин, хамал, хамам, Фехим,

Селим; за Г: Фадил, фа]да, факир, Фашима, фелах, фиши/ь, фукара,

Цафер, Сафер, сафра, пеиф, кадаиф, кадифа; за I: шабща, ша(})ин,

шаксираш, шаман (речца), тарифа, шеферич, шеки]а, шеслим(иши),

шимар(иши), аншерща, исшекрар, кашил, муфшща, бераш Сабиш; за ё:

дайре, давща, девер(аши), девлеш, диван, дупан, дуван, адеш, Едхем,

Едиб, кадар, Надира, Ферид, Рашид; за з: Садулах, сахаш (саш), сакаш,

сарач, се(р)иада, сеир(иши), сеиз, селам, севдах, ауасеш, софра, Есад,

Хасан, хасна, Касим, маскара, Расим, фес; за г: Захид, Заим, зар, земан,

зифш, зе)Шин, зулум, Азиз, гази, Хамза, без (платно), мерНез; за §: Шабан,

ше1а{чиши се), шейх, шербеш, шериф, Бешир, ешкща, хашиш, машала,

Решид, шефшиш; за г: раф(а), рахаш, раки]а, Рамадан, рамазан, ра]а,

Рефик, Рифаш, бериНеш, харамща, хиира, ашар; за I: Лашиф, лезеш,

Лушфщ'а, халва, калфа, халал, мал; за п: Надира, нафака, нахи]а, Насир,

Медина, сандук, сенеш, занаш; за у: Зах]а, ]емин, ба]аш, ешки]а, гураби]а,

ма]асил, сиб]ан.

Одступан>а од нормалних замена су ретка. Каткада су услов-

л>ена позиционо или дщалекатски обо^ена, нпр. Ь на кра]у речи често

да^е й: иунуй, еейай, хай, цевай, Реией и сл., а у ^едном случазу и ф: шенеф

(према тур. (епе/). Уместо Ь имамо некад и в: Ьеваб, авдисалашин,

хавз и сл. Сугласник Ь испред безвучних сугласника, као и у нашем

^езику, да^е безвучно й: хайс, тако^е еейай (прогресивном асимилащуом).
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Уместо лабиодентала Г каткада се ]авл>а н>егов парн>ак в : авеш, перевиз

(^еревиз), ди]ал. валаке, вереиа, вуша и сл. Уместо дентала о* ^авл>а се

некада и ш: шабак, шелак, шереца, а каткада и на кра]у речи: Ахмеш,

инаш, худуш и сл.

3. За арапско к характеристично ]е колебание у замени. Найме,

поред нормалне замене нашим к, у доста случазева ^е замешено и нашим

палаталним А. На пример, бершгеш, Наба, Нафир, певай, ]еНун, дуНан,

Ненифа, Ъерим, пуй, итд. Ипак ]е у доста случа]ева присутан и рефлекс

к, ко)я и ;*едино долази у обзир за дананпьу норму, нпр. Екрем, ексери,

Фикреш(а), кила, кебаир, шалак, шекща, шекрар, Зекрща итд. Има случа^ева

када се употребл>ава само А м. к, а тако!)е има случа]ева када се ]авл>а

само рефлекс к. Ме1}утим, у ^вепем бро^у случа^ева ^авл>а^у се дублети

и са А и са к, нпр. Немал-кемал, Нафир-кафир, пишаб-кишаб, Кемал-Ъемал,

кирща-пирща, мемлеке-мемлепе, рекаш-репаш, Зепир-Зекир, итд. У речи

мекшеб поред рефлекса к ]авл>а се ]: мерйеф, а тако!)е и х: мехшеф, а

у речи шекбири поред А (шепбири), ^авл>а^у се и рефлекси А и и: шекбири

и шецбири ^едначеьем).

4. Интердентални сугласници 1, 6, у традиционалним српскохр-

ватским арабизмима има^у рефлексе с и з, а изузетно и ш и д. На

пример, 1>с: асар, есер, хадис, Харис, хавадис, месела, муселез, Осман,

Сабиш, Сакиб, секил, севаб, сулус; &>з: Азра, би-изнилах, цезва, езан,

ещеш, меазалах, мууезин, Нафиз, Незира, Закир{3апир), Зекща, Зулфжар

итд. Одступааа су ретка. Тако I да^е ш у речима муханаш, бещуран,

ошоман, азу речи мираз, док й да^е д у шда, асу речи шескера ^едначе-

н>ем по звучности) и у извесним позици)'ама на кра;у речи (нпр. нифус),

као што уместо с<1 имамо з у речи мираз. Замене су, дакле, углавнс м

сагласно предлогу Д. ТанасковиЬа да се интердентални сугласници

I и й замен^у фрикативима сиз.

5. Емфатични сугласници г доследно се замен.у]'у нашим фрика

тивима сиз, нпр. арса, асаба, Асим, е_рман-сандук, еснаф, хасум, ис-

шилах, Мусшафа, Насрудин, Сафер, себах, Сидик(а) итд.; хифз, Хифзщ'а,

мазлум, мухафеза, мухафиз, Музафер(а), Назиф, Назим, Захир, зулум

итд. Одступааа има само у неколико случа^ева и то место с<§ имамо

з у примерима занаш, маказе, максуз.

6. Емфатично \ на^чешйе да^е рефлекс ш, нпр. ашар, Ашиф, башал,

башил, ешраф, фекаш, хашар, хашишериф, исшилах, кашран, Лашиф(а),

сакаш, султан, шабак, Тахир, зайш, зорш итд. Уместо нормалног реф

лекса ш ]ав.ъа се каткад и д, нпр. кадаиф, кадифа.

Ме!)утим, емфатично <^ претежно да^е рефлекс з, нпр. арз-ода}а,

аза, бази-вакаш, Фазила, Фазлща, фераиз, Муршеза, рамазан, Разща,

забиш, зайш, Зщаудин, зорш итд. Ипак, у извесним речима ^авл>а се и

рефлекс д, нпр. Фадил(а), кади/а, ардща, Рамадан и сл., што ^е у складу

са данашнэом заменом.
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7. Арапски палатоалвеолар § у вепини случазева и са великом

доследношпу замелен ]е нашим и, нпр. ацамща, Бехцеш, дереца, цада,

цамща, Цавид, Целалудин, иенабеш, ценаза, иезва, иумхур, иумхурщеш,

фереиа, хай, маиун, Неиад, Неииб, Рецеи, сеиада, итд. Изузеци су реф

лекси ч (халач, сарач, на кра]у речи), дал>е к (хелакан биши) затим,

в, р, /, (евза, ерза, е1за), на]зад ц (цифра, вероватно под утихнем

западноеврэпских ]езика).

8. Замена арапског веларног д у складу ^е са предлогом Д. Та-

насковипа. Велар ц да]е к, нпр. ахмак, акаид, Абдулкадир, бакал

(бакалин), Бакир, декика, ешкща, факир, фукара, Фарук, хакик, Кадрща,

Камбер, Касим, кисмеш, кубе, мукауеш, Рекиб, Садик, Шефик, вакаш,

итд. У неким случа^евима уместо к имамо Г, нпр. шеш, 1уба. На основу

овэг види се да нема основа да се арапски велар д уместо са к замен^е

са % или кЬ, до чега долази под утин^ем западноевропских ]езика.

9. Слично се може репи и за арапски увулар %, ко^и се нормално

замен>у]е нашим веларом /, нпр. гадар, гадара, щрейл, Галиб(а), (урбеш,

мсприб, Ма1риби}а, Рашб, шууан итд. У неким случа^евима § на кра^у

речи да^е к, нпр. шабак („кожар").

10. И увуларно Ь заменив се у вепини случазева са х, сагласно и

данашн^ транскрипщуи, нпр. бахил, бухур, духан, Фахир(а), Фахрща,

хабер, хафаф, хаир, хоросан, хала, хазеле, ихшщар, хаш, исшихара,

муханаш, захира итд. Ме1)утим, и овде постове незнатна одступан>а.

Тако, на пример, Ь у Зедном случа^у да^е I: ма\аза, затим к : максус,

мукшар, а разви)а се на н>еговом месту и в: дуван, што представл>а

иноващду на нашем терену после губл>ен>а х у по^единим нашим

говорима.

Исто се то може репи и за фарингално Ь, ^е на^чешпе замен^е

наше х, нпр. ахбаб, ахмак, Ахмед, ахмедща, Бахрща, Фаших, Фешхща,

Хабиб(а), Ха]дар, ха}ван, Хакща, хамал, хамам, махала, Рахман, Ре]хан,

сахих, Вахид итд. И овде постеле незнатна одступан>а. Поред х поспуи

и рефлекс к, нпр. акмак поред ахмак, кна (кина). тавл>а се и рефлекс

7 место х, нпр. ]есай, сила}. Тако1)е се ]авл!а и рефлекс е, нпр. ва}аш

(поред ха]аш), силав (поред силах) и сл. Ме1}утим, ове замене за х

посто^е и у нашим речима у говорима ко.|и не зна^у за глас х, па према

томе правилна ^е замена арапског фарингалног Ь нашим х.

Слично се понаша и ларингално Ь. Поред нормалне замене на

шим х, нпр. Абдулах, Алах, Бехцеш, Цахид, уумхур. иумхурщеш,

Фе^зулах, Ферхаш, Фехим, хе}5еш, хиира, Кахриман, мухаиир, Зехра,

Зухра итд., имамо и рефлекс в: машув, и ф: машуф.

1 1 . Фарингално „аин" (') не да)е у вепини случа]ева директни ре

флекс (опет сагласно предложено^ транскрипции Д. ТанасковиЬа), али

утиче на вокале, ту иза н>ега имамо кратко а а не е уместо „фетхе",
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нпр. аба, Абас, Абдулах, адеш, ашар — где арапски почетны фарингал

остщ& без рефлекса, а у затвореном слогу изазива дужину претходног

вокала, нпр. бази-вакаш (ар. Ьа'4-), лйнеш (1а'па), макул (та'яШ), машух

(таЧйп), Садща (за'сИ) и сл. У извесним позищл'ама развщени су

гласови х, в и у. хар, харзиши, ихшибар ; дова; иами/а, иума}, )акреб

(поред акреб), ма]дан и сл.

Ни „хамза" (ларингално ') не хщй по правилу никакав рефлекс,

нпр. Ашида (аШёа'), Азра ('айга'), фес (Газ), Фаик (Га^), фаиз (ГаЧй)

и сл. И овде су у извесним позищцама развщени гласови х, в, ]: севдах

(задула'), сувал (поред суал, од ар. зи'аГ), бела] (Ьа1а') и сл.

12. Билаб^ално \у да]е очекивано в, нпр. авариз, баклава, девер,

Цевад, иезва, Енвер, халва, вакаш, везир, вила]еш итд. Исти рефлекс ова^

глас да]е и кад са „фетхом" чини дифтоншку комбинацщ'у: девлеш,

авреш, евлща, Мевлида, Шевкеш, севдах итд.; ]едино у крадем слогу

запажа се тежн>а да се дифтонг а\у заменив са ау: каул, саум, хауз.

У аналогжу дифтоншод комбинации сонант „у" заменив се по

правилу са / (као и кад туе у дифтонгу): А}нща ('аушуу), але^к-селам,

берйуран, Се}фудин, Суле}ман, Фе}зулах, зе}Шин, ме}дан, щреш, ха}ван

итд. И овде се запажа дружчща тежкьа у крадем слогу: Хусейн, хаир,

сеир, кейф, каиш.

13. Дуги вокали у вепини случа^ева да^у рефлексе ко^ одговара]у

н>иховоз изворно^ вредности. На пример, а>а: алаш, духан, Цафер,

Цевад, ербаб, Есад, езан, Фарук, мухаиир, Захир итд.; 1>и: Абдурахим,

Целалудин, Цемил, Емин, емир, факир, Ферид(а), Хабиб, хакик, мираз,

насиб, шевхид итд.; й>у: ашуре, Бехлул, Нуй, иумхур, ебу{абу), Фарук,

харун, мумща, Мурис, сусам, заруреш итд. Посто)е и извесни изузеци

у замени дугих вокала, нпр. уместо а имамо у у речи калуй (<Я11аТ), \>у;

хасура (<Ьаз1г), й>о: боранща поред буранща (<Ьйгашууа), а>е:

пешен (<каЧап) и сл.

14. Знатна правилност огледа се и код кратких вокала. Кратко

и да^е на]чешпе наше у, нпр. Абдулах, бурнус, Нухеран, дубура, дупан,

иума, иубе, Фуад, фукара, 1урбеш, Ха]рудин, Ха}рулах, кубе, кудреш,

кула, Лушфща, Мухамед, муханаш, Мухарем, мука}еш, Суле}ман, Шем-

судин, Зухра итд. Кратко \ тако^е да^е нормалан рефлекс и, нпр. Абид,

Адил(а), Акиф, ашик, бина, Нашиб, цахил, Давид, иихаш, ешкща, ещеш,

Фадил(а), Фахир, шда, Харис, хицреш, исйаш, ислах, кисмеш, мулазим,

Расим, ау'асеш, Стан, Зеки/а, итд. Ме1)утим, и овде у замени има незнат-

них одступан>а. Тако, на пример, кратко и заменено ^е са а у речи

фалан (<Ги1ап), затим са е: бекрща (<Ьикг- ), Бехлул (<ЬиЫй1), шенеф

(<1ипиЬ), дал>е са о: хока (<П1К}яа) и сл. Кратко и заменено ^е са

у: хасул (<паз11), лазум (<Шг1т), затим са а: канара (>ятпйга), калуф

(<ЯИаГ), са о: комар (<^^тат), са е: хесаб (<ЫзаЬ), исшекрар («озйкгаг)

итд. И пэргд ових вар^ац^а у замени кратких вокала и и 1 види се Зедин
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ственост у Н.ИХОВО] замени нашим вокалима ко}к им одговараЗу, т). са

у и и, па нам ове замене у нашим традиционалним арабизмима д&}У

ослонца и за дананньу транскрипщцу и за данапнье замене арапских во

кала, дугих и кратких. До извесних неу^едначених замена арапских во

кала дошло ^е под утищуем асимилацще или како каже Т. Муфтип до

^едначен.а вокала можда ^е дошло под утица]ем турског ]езика због

тзв. вокалне хармонш'е (ор. ск., стр. 19).

16. 1^ман.е ^е ]единствен рефлекс гласа „фетха", т). кратког [а],

где имамо доста случа^ева замене и нашим а и нашим е. Начелно се

са упоре!}иван>ем наших арабизама са Шкалипевом транскрипщуом

арапских облика види да наш рефлекс зависи од варж'ащуа изговора у

арапском. По правилу, према а у арапском имамо наше а, а према

а у арапском наше е. Општу дефиницшу момената од ко^х ово зависи

дао ]е Т. Муфтип у веп поменутом раду (стр. 17). Шкал>ипев материал

показухе такав распоред. ИлустроваЬемо то вепим бро^ем примера.

а) „Фетха" иза емфатичних сугласника да^е назчешпе а. На пример

иза §: асаба, Асаф, касаба, мусали/а, мусала, сабах, Сабща, Сабрща,

сабур, садака, саф, Сафер, Сафеш, сажан, сахих, салаваш, сандал, сан-

дук; иза г: Зарифа, зарафеш; иза \: машара, масбаша, салшанеш, шабак

(„здела"), шабак („ело], ред"), шабщаш, шафра, шалак, шалеба, шараф,

шарз, шаваф, вашан; иза ф. газай, Казанфер, заиф, зайш, зайшща, зарар,

заруреш, даш, Изузеци су врло ретки, нпр. иза §: мухасера, седеф (поред

садеф), Сефер, иза 4: зорш.

б) Фетха иза я, Ь § и Ь да]е тако|)е на^чешпе а. На пример иза я:

Абдулкадир, бакам, дикаш, иебрен-кахрен, хакара, хакикаш, кабахаш,

кабила, кабул, кадаиф, кадифа, Кадрща, кахкаха, кахва, Камбер, ка-

сай(ин), касаба, кашран, сакаш; иза Ь: хабер, хадум, хафаф, хафиф, ха-

фща, халас (бити), халекан (бити) халифа, халваш, хамсин, хамур, ханиар,

хараб, харач, хаш, хашаш, хазна, мухалефаш, Мухамед, Мухарем,муханаш,

мухасера; иза §: гадар, Хадара, 1анща, гараз, 1ариб, (асал, Хазаи; иза Ь:

Аодулхамид, дари-харб, хамам, Хамдща, Хамза, Ханифа, хай, хайс,

харам, харба, харем, Хасан, Хасиб, хасреш, хашераш, Хабиб(а), ха-

дис, хай, хафиз, хак, хакара, хакикаш, халал, Халим, халка, халва,

хашар, хама}лща, хамал, хавадис, хавала, хавуз, хабахаш, рахаш, махала.

Изузетак представка рефлекс е иза И: хезела и иза Ь: хейим (хеким),

хериф.

ц) Фетха иза гласа ,,'аин" редовно да^е рефлекс а : аба, Абас(а),

абдал, Абдща, Абдулах, Абдулашиф, Абдулазиз, Абдулхамид, адалеш,

адеш, Адил{а), аиамща, аиеба, аиела, афаре, акреб (поред ]акреб), алем1,

аламе, амел, амберща, аребица, Арефаш, арса, асаба, асас, асбер, ашере,

ашар, Ашща, авам, авреш, азаб, Азра, азизалах и сл. (од 'аЬа, 'АЬЬаз итд.).

д) И кад ни)'е иза побро]аних сугласника, фетха често да]е а ако

иза н>е следи такав сугласник: асхаби, асли, масраф, маслахаш, насиб,
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насихаш, Насрудин (испред §); мазлум, назар, вазифа (испред г); башал,

Лашиф(а), лашифа, машара, сашура, вашан (испред \); Фазила, фазилеш,

Фазлща, Хазаи, Казанфер, мазбаша (испред я); ахмак, акран, акреба,

бакал(ин), бакалща, бакам, оази-вакаш, факир, фалаке, макай, маказе,

максад, максура, накаш, сака, сакат, табак, шакрир, шаксираш, шаквим,

вакаш, вакуф, закум, замбак (испред я); бахил, Фахрща, Фахрудин,

махдум, махфил, махлук, махмуран, махсус, махсусщ'а, шахмин, шахмина,

захира (испред Л); ма/риб, магфиреш (испред §); ахмак, Бахрща, Зах}а,

махала, махлул, махза, махзар, махшер, Махмуд, махрум, махсул,

шахких, шахмис, шахрир, шахсилаш, Вахдеш, Вахид, захмеш (испред Л);

вада, ашар, аза, Ъаба, дава, нана, давай, маиун, муалим, шамир, шамир,

тарифа (од дуа'ёа, а'§аг, а'ёа', Ка'Ьа, <1а'\уа итд.). Ипак у овсу пози

цией ни]'е редак ни рефлекс е: еснаф; мухафеза; ешраф; муршеза;

5ека}а, бекща, декика, фекаш, мекам, шеквуд; метра ; мехпема, сехур;

Сеид (8а'1ё).

е) Фетха иза г да]е често а: Абдулрахим, Арафат, араб-, ихрам,

икрар, ]араби, мараз, Рабща, ра1беш, Рахима, рахмеш, Рахман, ракле,

ракам, раказ, Рамадан, варак, зарар и сл., али и е: Абдурезак, акреб,

аребица, Неревиз, дайре, дереиа, Ешреф, фереиа, харем, Реией, Рефик,

Решад, верем и сл.

ф) У осталим позищу'ама, кад фетха нще у суседству са помену-

тим сугласницима, на]чешпи }е рефлекс е : алем, аманеш, амел, бедел,

бедем, бедевща, Бедрща, Бедрудин, Бехиеш, Бекир, Бесим, Иедер, Немал

(кемал), пенифа, Нетен, Неваб, деба (дебе), деф, девер, девлеш, иебрен-

-кабрен, иефа, Целалудин, иелаш, Цемалудин, Цемаил, иенабеш, иеназа,

ценеш, Едхем, Екрем, елбеш, Енес, Енвер, Фехим, фелах, хабер, хеие]ле

(учити), ]еЪун, ]емин, Кемал, керамеш, лезет, левха, меНан, Медина,

медреса, мекшеб, мевлуд, Мубера, Нецад, Неииб, нефер, нефес, себей,

сеиада, сефер, сефир, Селим, сенеш, Шефик, шехадеш, Шемсудин, шербе,

Шериф, шериш, шеферич, шефшиш, шекща, улема, Вехбща, Велид, везир,

ЗеНир, Зехра, земан итд. Ме1)утим, у ман>ем брс^у речи имамо и рефлекс

а, нпр. асас, баклава, будала, хава, матуй, мансиб, мотала, машет,

нафака, салшанеш, самум, сарач, шаман, шанзимаш, валахи и сл.

г) Фетха на почетку речи да^е и рефлекс а и рефлекс е, нпр. абдал,

абраш, аманеш, асаба, асшар, Ашида; Едхем, Едиб, ехвен, Екрем, емир,

еснаф, есйай, Ешреф, езан и сл.

х) Фетха на кра^у речи чешпе да^е а него е, што можемо об)аснити

као граматичко прилаго!)аван>е, нпр. амберща, Амина, асаба, дайра,

дереиа, Цемила, иеназа, касаба, куба, кула, мершеба итд., али: аламе,

кубе (поред куба), дайре (поред дайра) и сл.

Изложена ситуащу'а у замени и транскрипции наших традицио-

налних арабизама показу|е нам )едгм вей изградени систем правилности,

односно спонтаних диференщу'ащу'а карактеристичних за варваризме.
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Зато би било неопходно у нашој савременој пракси ослањати се и

на овај већ изграђени систем у историји нашег језика и не поводити се

за страним утицајима, првенствено западноевропских језика.

Никола Родић

ТРАНСКРИПЦИЈА АРАПСКИХ ИМЕНА У СВЕТЛУ НАШЕ

ПРАВОПИСНЕ И ЈЕЗИЧКЕ НОРМЕ

(уз чланак Д. Танасковића)

С обзиром на растући значај арапског језика, крајње је време да се

посвети више пажње транскрипцији арапских имена и њеном нормирању,

како би се стало на пут стихијском поступању, које оптерећује нашу из-

ражајну културу. Стиче се чак утисак да је знатно више система и дослед-

ности у арабизмима које смо уносили у минулим столећима него у нови-

јим преузимањима. Сређивање тога стања није задатак само арабиста,

него и стручњака за српскохрватску језичку норму. Нормирање треба да

нађе праву меру између разумљивих жеља оријенталиста да се у транс

крипции сачува што мање оштећен арапски фонолошки систем и нуж

ности да се и на арапска имена примене опште норме које важе за упо-

требу стране ономастике и нашем језику; морају се имати у виду и такве

реалности као што су, с једне стране, третман арапске ономастике у ев-

ропским језицима, а с друге стране — наши домаћи арабизми из старијег

доба и њихов однос према изворном језику. У том смислу, углавном као

подршку и допуну ставовима Д. Танасковића, даћемо неколико начелних

напомена.

— Без обзира на фэнолошки значај удвојених сугласника у арапском

гласовном систему, наш правопис не може за општу употребу прихва-

тити удвојено писање, као што га не прихвата ни за друге језике. Исто

тако наш општи правопис не може ићи на обележавање арапске вокалске

дужине — упркос њеном посебном значају, не само у фонолошком сис

тему него и у писму (с обзиром на то да се кратки вокали не пишу а дуги

пишу). Истина, у нашем правопиеу постоји знак дужине, али се он упо-

требљава само изузетно, кад је потребно да се истакне дуги изговор (уг

лавном при диференцирању хомонимних облика). С тим у вези може се

рећи да се у посебним случајевима (нпр. кад је потребно показати струк

туру речи или нагласити контраст) и у арабизмима може употребити не

само знак дужине него и други елементи егзактније транскрипције, као

што су удвојени сугласници, апострофи, изузетно и дијакритички зна-

кови из научне транскрипције1.

1 Овој могућности иде на руку чињенниа да је арабистичка научна транскрип-

ција „популарна", јер полази од обичних словних знакова (може и ћириличких),

тако да се њени елементи лако укључују у обичан текст и лако се прерађује у обичну

транскрипцију (добрим делом обичним уклањањем дијакритичких знакова). С друге
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