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ПИСАН>Е АРАПСКИХ РЕЧИ У СРПСКОХРВАТСКОМ ЛЕЗИКУ

У српскохрватском ^езику има много речи страног порекла, куе на

веродостсу'ан и речит начин одражава^у исторщ'ску прошлост и садаш-

Нэост свестраних веза наших народа са страним светом. Велики део те

лексике постао ^е саставни део богатства српскохрватског речника и

више се не осепа као страни нанос у ^езику. У различитим епохама при-

мане су речи из различитих зезика, као одраз живе интерференщу'е ширих

система ко^ су дошли у посредан или непосредан додир. Знатан брсЗ

речи примл>ен ^е из арапског, персщског и турског ^езика, првенствено

посредством Турака, па се стога све те поза]мл>енице ]едним именем

зову турцизми, без обзира на дубл>у етимолопуу. У вези са про-

учавааем турцизама постов читава литература, мада вал>а истапи да се

тек последаих година запажа^у покушадо уношеаа нових осветл>ен>а у

ову занимл>иву облает1.

Са правописне тачке гледишта турцизми не представл^у посебну

тешкойу, ]ер су се веп одомапили у облицима у^едначеним и прилаго-

1)еним нашем ^езику, а затим, досадаппьи правописни приручници нису

пропуштали да бар укратко помену оъа} део лексике српскохрватског

]езика. Ме1)утим, додир са елементима из арапског, персщског и турског

^езика шп'е прекинут и завршен приман>ем турцизма, веп се наставл>а, и

дал>е, посебно у области преношен>а информанте о свакодневном поли-

1 Немогупе ^е овде навести чак и основне приручнике и студите посвейене иэу-

чаван>у турцизама и законитости н>ихове адапташуе у српскохрватском ^езику. По

општсу оцени на}5ол,и речник турцизама ^е дело Абдулаха Шкагьипа Турцизми у

срискохрвашском }езику, Сараево, 1966 (у н>ему ;е могупе напи податке и о другим

крупни|им лексикографским радовима из исте области, као и о вепини старших науч-

них прилога). Треба истапи и допринос (недовол>но искоришпен) ко.)и ]е дао Ало)з

Шмаус кроз више студща, а посебно: 2иг ЬаШцеНаИ Лег ШгкисНеп Ьюкппдпег т а"еп

5й(1$1а\1$сНеп Зргаскеп, МипсЬепег ЗШсПеп гиг $ргаспт$$епзспаГ(, 6, 1955, 104—123;

И По/аве шурско-срйскохрвашске ]езичке иншерференци^е, Годишн>ак Академике наука

и ум)етности БиХ, Центар за балканолошка испитиван»а, кн>. 4, Сараево, 1968, 121—

134. Пажн.у привлаче и ралони по.ъеког слависте и ориенталисте Стаховског, нпр.

$(аш$1аж 81а5Ьо«^1а: ЗшсНа паЛ скгопоЬцщ Шгсухтду) у/ ;егуки хегЬхко-скопгаскт,

Кгак6\у, 1967; Ропе1ука хароЬуаеА ояпапхко-ХитесЫк V/ ]%туки хегЬхко-скопчаск/т,

АУгос1а^, 1973. Арабизме посебно посматра Теуфик МуфтиА у студили: Арабизмы у

срискохрвашском )езику\ Прилози за орщенталну филологщу, X—XI (1960—1961),

Сара]ево, 1961, 5—29. Подавно се и читав низ краКих расправа и чланака, од ко}т нега

имаЗу знатну теорщеку вредност као наговепшуи нових приступа научно] обради

турцизама.
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тичком, друштвеном и културном животу, као и у пословним, туристич-

ким и другим контактима. Разумл>иво ]е, назчешйе се среЬемо са називима,

и именима из нама традиционално блиског и при)ател>ског арапског

света, становништвом бро^вт, а збиван>има актуалног. За преношеае

облика из арапског ^езика не постере утврЬена и у^едначена правила

вей се транскрипщиа врши прилично стихи^ски и неодговорно. Томе

свакако знатно доприноси сразмерно слабо раширено и ретко познаваае

арапског ]езюса и н>егових особина, затим преузиман>е арапских речи

преко )езика посредника (на)чешйе енглеског и француског), што повлачи

(у преовлаВДуйем бро^у случа^ева) задржаван>е енглеских и француских

транскрипционих решен>а, а као неповол>ан чинилац }авл>а се и непо-

сто)ан>е универзалне, опште прихвайене научне транскрипщуе (или

транслитераци)е) арапског писма. У погледу усва^ан>а ]единствене научне

транскришцуе, стан>е )е током последних година видно побол>шано,

како код нас, тако и у свету, што се огледа у постелено^ конвергенщуи

различитих система транскрипщуе2.

Досадаппьи правописни приручници нису разматрали транскрип-

щп'у речи из арапског, турског, персщског и других орщенталних ^езика,

чак ни у области личних имена ^а се на)чешйе преносе. У том погледу ни

последней велики Правоиис две)у Матица ни]е изузетак и поред све оз-

бил>ности и савесности са ко.рм }е ра1)ен3. Тек ]е Правойисни йриручник

срйскохрвашско1-хрвашскосрйско1 (езика (аутори: др Светозар Марковий,

Мустафа АЗановиЙ и мр Звонимир Диклий, Сара)ево, 1972, дал>е у раду

навэдийе се као Правойисни йриручник) шире обрадио „рщечи из орщен-

талних ]езика" у оквиру засебног поглавл>а (стр. 114— 117). Тиме ^е дат

вредан дэпринэс покупку у)едначаван>а транскрипщпе туйих речи у

српскохрватском ^езику, мада ни у Правойисном йриручнику природно

нису мэгле бити обухвайене све стварне ситуащн'е Зезичке интерференщие.

1 У погледу неопходности определ>иван>е за ^единствени систем научяе транс-

крипщуе в. наш рад Транскрийцща шексшова йисаних арапским йисмом, Мостови,

4, 16, 1973, 289—295, где се указу]е на предности тзв. 20МО-система (назван тако

према часопису Немачког орщенталистичког друштва — ТеквсЬпП (1ег Пеи1зспеп

Мог8еп1апс1|5Спеп Се$е11$сЬаГ(), широко прихвапеног и поред извесних отпора. 2ЭМО-

-систем ^е изложен у посебно] публикации приликом XIX ме1)ународыог конгреса ори-

^енталиста у Риму 1935. године., вид. Д/е ТгапхШегаП'оп Лег агаЫзскеп 8сЫ/1 |'л Шгег

АлпепЛипц аи/ аЧе Наир1Шега1иг5ргаскеп Лег 151атпскеп 1Уе/1. йепкзскп/1 Лет 19. Шег-

паИопакп ОггеМаИнепкопцгезз /л Кош, уогце1е{>1 уоп Лег ТгапзкггрЧошкоттгаШп Лег

йеичскеп Мог^епШпЛгзскеп Сезе1Ьска}1 — Саг1 Вгоске1тапп Ливии Пзскег, IV.

Не//ет'пр ипЛ Ргат Таезскпег тН ВеИга#еп \оп Рк. 3. уоп Копке! ипЛ Оно Зркз,

Ьехрг^, 1935. Веома блиско овом систему ^е и решеле Ме1)ународне организаци^е за

стандардизащцу (180). За усва^ан>е 2ВМО-система залаже се и С. Ганковил у свом за-

паженом и исцрпном прилогу Транскрийци;а арайских ри)ечи и шексша (Библиотекар-

ство, VI, 3, 1960).

3 Правоиис срйскохрвашскоХа кгьижевно! }езика, израдила правописна комисща,

Нови Сад — Загреб, Матица Српска — Матица Хрватска, 1960. У дал>ем току рада

наводипе се као Правоиис.



242 Наш ^ е з и к

Основна тешкопа приликом преношен>а арапских речи (за сада пемо

се задржати самэ на н>има) на неки индоеврэпски ^език произлази из ра

зумности арапског и уопште семитског консонантског система. За извес-

тан броЗ ^единица из тога система нема готових еквивалената, па се стога

прибегава ствараау посебних симбола (место диграфских, па и триграф-

ских) за аихово бележеае у транскрипщуи. Сваки ^език ствара те симболе

у складу са сопственим потребама и прилаго!}ава их свом фонетском сис

тему и ортографским конвенщуама. Отуда велико шаренило у избору

решен>а графичког приказиваньа шуединих арапских фонема. Та разно-

врсност или тачнще, разнообличност посто]и и у научним системима за

транскрипцщу (или транслитеращуу) арапског писма, али ту се све више

иде ка у]едначаван>у на основу чврсто поставл>ених начела, док ^е у прак

тично.), свакодневшу транскрипцией подложное разним симплификащц'а-

ма и прэизвол>ним интервенци^ама стаае управо хаотично. У том хаосу

могу се додуше назрети неке унутраипье законитости, али за такво уоча-

ван>е потребно ]е неоправдано много труда и времена, као и много неиз-

бежног претходног грешеша. Знатно би оправдание било попи од ствар-

ног арапског облика речи и од наших усвое'ених општих правописних

одредаба, па на та^ начин утврдити принципе фонетског транскрибован>а

елемената из арапског е'езика. Такав поступак, ме^утим, нще е'едноставан.

Велики бро] арапских речи (нарочито топонима и антропонима) веЬ се

одомапио у одре^еном облику и суштински као такав постао део нашег

е'езика и навика, нпр. Каиро (ар. а1-()аЫга), Насер (ар. ап-Ш^г), Дамаск

(ар. Отгёф, Рабаш (ар. аг-КлЬа0, Мароко (ар. аЛ-МартЬ), Ливан (ар.

ЬиЬпап) итд. У оваквим случаеевима ни)е оправдано залагати се за ре-

визи)у транскрипщу'е, ^ер наш правопис пошту^е веп уобличаеене облике.

Свакодневно смо пак сведоци уношеаа нових имена и назива са арапског

еезичког подруче'а у нашу поемовну и е'езичку стварност, нарочито током

последних децеюуа, у ко,]има ^е арапски свет доживео буран преображае

и кренуо путем свестране еманципащу'е. На]чешпе и по правилу средства

е'авног информисан>а игра]у одлучу]упу улогу у ово^ области, па стога

на н>има лежи и велика друштвена одговорност правилног и правовре-

меног утвр!}иван>а одговараеуЬих облика када се уводе у наш зезик. Што

вернще и е'единственще преношен»е за нас нових имена и назива из арап

ског подручеа нще наезнача]ни)а, али свакако туе ни на]ман>е значаща

страна те правилности ко^ треба тежити. Брзина и недостатак времена,

ти стални пратиоци извештачког и новинарског посла, непознававье арап

ског зезика, непосто)ан>е поузданих извора информащуа, нужно ослан>ан»е

на извепп^е страних агенцща и локалне листове ко]н излазе на страним

^езицима (а за оде ^е карактеристична зачу1)у)упа недоследност транс-

критцу'е), све то ставл>а наше дописнике, коментаторе и публицисте у

изразито неповол>ан положа.). Тако ^е нпр. у извешта^има о смени до оде

^е под драматичним околностима дошло на саудщском престолу име

новог крал>а код нас преношено као Калид и Калед, а тек знатно касшу'е

по^авило се у правилном облику Халид. Име новог престолонаследника
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^авл,ало се у трима вар1уантама: Фахед, Фахид и Фахд, што све за^едно

указу^е на утица] ]езика посредника (у овом случа]у енглеског) приликом

преузиман>а обавештеаа4.

На]бол>и и на^игурнщи пут отклан>ан>а поспуепих препрека у

стремл>ен>у ка изворнсд информации ]е учен>е арапског ]езика. Ме^утим,

иако )е то правац на коме треба упорно у на]ширем смислу на-

сто^ати, нереално ]е из тог правца очекивати брзу и ефикасну помоЬ у

дэгледном временском периоду. Сматрали смо стога да од об]един>еног

приказивааа на]важни)их тешкопа у транскрибован>у елемената из арап

ског ]езика (посебно антропонима и топонима) може бити користи, као

и да се за те тешкоЬе може понудити решен>е засновано на општим наче-

лима нашег важепег правописа.

У првом делу овога рада обра^ени су они арапски фонеми за ко]е

не постере еквиваленти у српскохрватском ]езику, дата ]е н>ихова научна

транскрипцща (према 20МО-систему), сажет фонетски опис, предлог

како их треба код нас фонетски приказивати (}ер научна транскрипцща

не дэлази у обзир за широку употребу ни у латиничким ни у Ьириличким

текстовима), а посебно ]е указано на различите поспуеЬе транскрипцще

у страним Зезицима, што може да послужи као упутство и као упозореае

на опрез приликом посредног преузиман>а арапских речи. После овога

општег одел>ка размэтрене су неке особености у области ономастике.

Консонанты

У овом прегледу приказани су само они арапски консонанти ко^

не посто)е у српскохрватском ^езику, као и они ко^е европски ]езици ма

хом садрже, али их представл^у на различите начине, што има одраза

и у транскрипции (ту ц, ш и сл.)5.

Транскрипцщу у примерима ко)е да^емо као илустращце треба

схватити условно, ]ер Ьемо тежити егзактнщо] транскрипции арапских

дистинктивних елемената (вокалска дужина, удво)'ени сугласници,

]едначен>е сугласника у члану) и фонолошком представл>ан>у кратких во

кала — не пгхуудицира]упи тиме колико пе таква решета бита прихват-

л>ива за широку употребу.

4 Могупе }е указати и на друге примере неу^едначености, па и погрешне транс-

крипщце, али то зачета не би имало оправдала, ^ер )е неповол>но стан>е више него

очигледно.

5 О арапско] фонетици и фонологии, посебно о евс^ствима консонантског сис

тема у целини вид.: 0;ип1псг, ТНе РкопеЧа о/ АгаЫс, Ьопйоп, 1925; ]. СапПпеаи,

Соип Ле рНопёИцис агаЬе т Ешс/ех <1е НпцшНгдие агаЬе, Рапе, 1960 (прво издан>е овога

курса изашло ^е у Алжиру 1941. год.); 8. Мо$са11, // згмета сотогшпИсо ЛеНе Пп^ие

зетШске, Кота, 1954. Упоредни поглед на арапски и ерпскохрватски консонантизам

да^е Т. Муфтип у раду О арабишима у срйскохрвашском }езику.
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1. Интердентални спирант „/" (сличай енглеском „1Ь" у речи 1птк

или шпанском „с" у расчете) фонетски треба транскрибовати знаком

с, нпр. ТаЫ1 > Сйбиш, А/_-7а*аНЫ > Ас-Саалиби, аМа\Уга > ас-саура.

Ь^чешйа транскрипци)а овога гласа у енглеским и француским тексто-

вима ^е „1п", од чега код нас углавном наста1> ш. Занимлъиво ^е да Арапи

на^чешпе овим словом транскрибу^у грчки глас @. У руо^ пирилици

„I" се приказу^е графемом „с"6.

2. Звучни интердентални спирант „6" (сличай енглеском „1Ь" у

1Ьа1) треба транскрибовати са з, нпр. А1-(2агЛ/Ш > Ал-Каззафй (срепе се

и облик Казафи). Честа ^е транскрипщуа „<№", што код нас доводи до

преузиман>а по^еднсстав.^ьене транскрипщуе д. Тако се име либи^ског

председника уврежило у облику Гадафи на основу форме ОасШаП, а како

оно стварно изгледа у арапском ^езику приказано }е нешто више у науч-

Н01! транскрипцией.

3. Звучни емфатички интердентални спирант „г" таког)е треба транс

крибовати са з, нпр. НаПг > Хафиз. Ова транскрипщуа ^е уобича^ена

у вепини текстова, без обзира на ]'език ко]им су писани.

4. Звучни емфатички интердентални оклузив „4" треба фонетски

транскрибовати са д, нпр. аг-Клуас? > ар-Рщад (код нас усво^ено без од-

ре1)еног члана — Рцад), афРаЬЬак > ад-Даххак. Мег)у арабистима су

во!}ене велике дискусще о право- природи и изговору овога гласа, ко^ се

по свему судепи током историке ^езика битно мен>ао (в. нпр. К. В1асЬёге

е1 М. СаидеГгоу-ОетотЪупез, Сгатттге йе ГагаЬе с1ахз1дие, Рапе, 1966,

25), а и данас се у различитим дщалектима фонетски различите» реализу^е.

5. Безвучни емфатички интердентални оклузив „\" треба прика-

зивати помопу знака ш, нпр. а|-ТаЬап > аш-Табарй, Тап^а > Танша.

6. Безвучни емфатички алвеоларни спирант „§" фонетски се транс-

крибу^е са „с", нпр. §аПЬ > Салих, Н1т§ > Химс (код нас уобича^ено

Хомс). Ова фонема, популарно названа „тврдо с" у француским тексто-

вима обележава се каткад знаком „с", нпр. Рауса1, што у нашем ]езику

треба преносити као Фцсал (или Фе/сал).

7. Безвучни предшенепчани алвеоларни фрикатив „§" (наше ш) треба

фонетски транскрибовати знаком из нашег алфабета ш. У енглеским и

француским текстовима доминира транскрипщуа „яЬ" (у француским

понекада и „сЬ"), а у немачким „5сЬ", нпр. 5пе1кЬ > ше/х, Ва$П8паг >

> Башшар.

8. Звучни алвеоларни оклузивни африкат „§" (изговор измену наших

Ь и у) треба представл>ати симболом у, нпр. а1-На||аё > ал-Н<щуацу

6 Руск<у фонетско) транскрипщуи арапских речи треба поклонити пуну пажн>у,

уер ^е она веома у|едначена и нуди решен>а кеда, због срочности српскохрватског н

руског ^езика, и за нас могу бити од користи. У мыьо] мери то се односи и на друге

словенске ^езике. В. Г. П. Сердюченко, Русская транскрипция для языков зарубежно

го Востока, Москва, 1967.
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а1-йаЫг > ал-Цйхиз, &аЬа1 > иабал. Ова фонема транскрибу)е се иначе

у свету на различите начине, од ко^их су на]заступл>ени)и „)" (енглески,

пэнекада и француски), „ф" (претежно француски), „{р" (итатуански),

„сксЬ" (немачки), „у" (шпански) и „§" (180). Понекада се догоди да ова]

глас у ]едно] синтагми буде транскрибован на два различита начина, као

нпр. наслов листа а1-Ра%г а1-ОхайЫ (ал-Фаир ал-Цадйд) у извешта]у углед-

ног итали)анског часописа ОпеШе Моёегпо, што само може да изазове

забуну приликом преузиман>а података. Фонему „§" карактерише раз-

нэврстан изговэр у ди)алектима арапског света. У Египту и неким су-

седним областима изговара се као „§" (средн>енепчано или задн>енепчано),

што се мора одразити и на транскрипций имена и назива из египатске

стварности, нпр. Гамал (ар. класично 6ата1), Ншиб (ар. кл. Ка^Ь, енгл.

транс. На§шЪ), габал (ар. кл. &аЬа1), ал-Гумхурща (ар. кл. а1-бшппй пууа,

Рейублика, назив египатског дневног листа)7. Одступан»а фонетских реа-

лизаци]а у другим дщалектима нису тако битна да би их требало прика-

зивати у широко] транскрипции.

9. Звучни фарингални спирант „' " не транскрибу]е се у фонетско]

транскрипции или се изражава одговара]упом вокалном вредношпу (на>

чешпе ]е то а). Може се назначити и апострофом. Тако се назив познате

сирщске политичке партще а1-Ва7 на Западу на]чешпе срепе у облику

а1-Ваа1Ь, а река на ]угу Марока Оат'й позната ]е као Оиеё Огаа (Оиео*

]е ди^алектизам \уе<1 = река, написан на француски начин8).

10. На реду су три консонанта ко.)и се код нас обично доживл>ава]у

као „три врете гласа х". — Безвучни веларни спирант „А" (сличай нема

чком „сЬ" у речи ёосп или холандском „сп" у асЬл) треба представл>ати као

х, нпр. §ауА > ииух (или шеух), 1Ьп На\ййп>И5н Халдун. На]распростран>е-

нщ& (углавном енглеска и француска) транскрипщуа овога гласа ]е „кЬ",

што ]е код нас махом преузимамо као к. Тако срепемо калифа (треба ха

лифа), Каршум (треба Хартум), шейк (треба ше}х), Корасан (треба Хо

расан или Хурасан), кедив (треба хедив) итд. Наравно, вей уврежене облике

тешко ]е данас мен>ати. Поред наведене транскрипцще, у немачким (наро

чито старщ'им) текстовима ]авл>а се „сЬ", а у шпанским „]". У самим арап

ским земл>ама, листови ко)Я излазе на страним ]езицима прихвата]у на

ведене неодговара]упе начине транскрибованэа.

11. Безвучни фарингални спирант „Ь" треба такойе представл>ати

са л: нпр. а1-Н1га > ал-Хйра, На$ап > Хасан.

12. Безвучни ларингални спирант „Ь" треба транскрибовати на исти

начин као и два претходна гласа, Т). са х, нпр. ад-Оаппа > ад-Дахнв,

7 Овим питан>ем бави се и Славол>уб 7)ин1)иЬ у раду Транскрийци/'а шойонима са

араисШ ]езичко1 йодруч}а. Глобус, 3, 1971, 91—95, и дд)е више примера.

8 о француским правшшма за писание речи арапског порекла уопште в. К. В1а-

сЬеге е1 .1. 8аиуаве(, Кё&е* роиг ёШИопх е1 1гас1исИоп5 <Лг 1ех1ех агаЬез, Рапя, 1945. Сва

правила кс^а у овом приручнику предлажу двс^ица познатих орщенталиста нису у прак-

си прихвапена, али он може одлично послужити за сагледаван>е основних начела фран-

цуског поступка и приступа том проблему.
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ЬШат > Хишам. Графем „Ь" се каткада дода^е на кра^ именица и при-

дева (претежно женскога рода) како би се указало на специфичан изговор

наставка ко^ у класичном зезику гласи ,,-аШ11>)", а ко.)и се у говору само

наговештава. Тако ^е нпр. именица АаИГаШ" (заступник, халифа, а и муш-

ко лично име) представлана у облику кпаПГал, уместо АаНГа у научноЗ

или халифа у упрошйеноз транскрипции. Градип у близини Каира, чу вен

по оближн>им пирамидама, чи^е име на арапском гласи ал-Джиза, или ал-

-Гиза (уколико се усвоЗи египатски изговор), на]чешпе се наводи у облику

СигеН (енгл. транскрипщуа). Завршни графем „Ь" ко.]и садрже наЕедеке

именице не треба транскрибовати, али ту нщ'е лако псстили пуну дсслед-

ност, ^ер ^едино познавалац арапског ^езика може у сваком случа^у утвр-

дити да ли ^е у питан.у посебан транскрипциони знак или ^е глас „Ь" сас-

тавни део речи9.

13. Звучни увуларни фрикатив „{»" треба фонетски представл>ати

као I, нпр. Оашт > Ганим, а1-СапЬ > ал-Гарйб. Поспей у латиници и

веома раширена транскрипщуа ,,{>п", кеду треба избегавати, као и сва

диграфска решеша, нпр. Ма§лгеЪ, СЬа21, Ва^Ь^ад, Веп§Ьа21 итд.; у свим

наведеним случа]евима исправно ^е употребити „§" уместо „§п".

14. Безвучни (по некима звучни) увуларни емфатички оклузив „д"

транскрибу)е се као к, нпр. (^гЫт > Касим, а1-яаод > ал-кйди, а1-(}ио!8>

>ал-Кудс (арапско име Терусалима). Има и других начина транскри-

бован>а овога гласа: „к" (в. нпр. \У. \Уп§Ь(, А Сгаттаг о/ \Не АгаЫс

Ьап%иа%е, СатЬп^ёе, 1933), па чак и „§". У савременим ди|'алектима

арапског света изговор ове фонеме веома варира од области до области,

тако да представл>а изузетно знача^ан критери]"ум за дои'алектолошка

разврставааа. Уопште узевши, у градским срединама, нарочито у Сир^и

и у Египту доминира изговор овога гласа као безвучног глоталног

оклузива (нпр. 'а1Ь уместо яа1Ь, 'а1 уместо итд.), што се каткада

одражава у транскрибованимоблицима. Мейутим, ову особину локалног

изговора не треба поштовати приликом пренсшен>а арапских речи у неки

страни дезик, дер може да доведе до забуне.

15. Билабщални спирант (полувокал) „V треба фонетски транс

крибовати као в (изговара се као „\у" у енглеском), нпр. Мапуап > Мар-

ван, \Уа1М > Валйд. За дифтонг „а\у" у на]веЬем бро^у случа^ева одго-

вара фонетска транскрипщуа ау, нпр. Та\уПя аЬНаЙт > Тауфйк ал-

-Хакйм. Под утюедем карактеристичног сажимааа овога дифтонга у

неким арапским говорима (нарочито у Египту) подавл>уд'е се и транс-

крипцида о, нпр. Акбар ел-]ом (египатски дневни лист) уместо Ахбар

ал-]аум или Абул Хол (Сфинга, букв, „отац страха") уместо Абул хадл итд.

9 Фехим Ба)рактаревиЬ налази да ]е овакво транскрибоваае „практичнее (бар

за етимолопцу)" и да]е пример „зшв'а (згай'аЬ)", вид. Ф. Б.: Абдулах Шкалик, Тур-

цизми у срйскохрвашском]езику, Сараево, 1965, Прилози за юьижевност, ^език) исторщу

и фолклор, ХХХП, 1—2, 1966, 115 (приказ). V. МоШеН (ГагаЬе тонете, Рапе, 1960, 3)

да^е предност транслитерацией (Ьауа< а пе ЬауаЪ).
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16. Предн>онепчани спирант (полувокал) „у" треба фоветски

транскрибовати са у, нпр. аМкта 'Шууа > ал-Исмаилща, а1-Уатап >

> ал-Заман (код нас усво^ено као Земен). У страним текстовима редовно

се наилази на транскрипщуу ]еднаку научжу, чу „у", нпр. Уаззег, Маутйп,

УагШ, Ьеу1 итд. Дифтонг „ау" нормално ^е транскрибовати као а/ или

ег', нпр. а!-Нагатауп > ал-Харамцн (или ал-Хараме]н). Оъщ дифтонг

се неретко транскрибу]е и са „а1"/„е1" или „аГ'Д.е!", нпр. Нивкат,

Ве1Ьаг8, 1тат а1-Нагатат, ОеПет, ЪелА итд., а аналогних шуава има

я у нашем ^езику (Хусейн и сл.). Понекад таква транскрипцща пот-

пуно одговара арапском облику, ту у оним случа]евима где нще реч о

дифтонгу, вей о сусрету два^у вокала (хщатус ко^и на]чешйе наста]е због

неизговаран>а, т). због губитка гласовне вредности консонанта „хемзе"

—глоталног оклузива), нпр. А1сЬа (ар. 'АЧ§а), где би наша фонетска

транскрипщуа била Аиша, или Ка!з (ар. гаЧз, войа, лидер, тако су у

арапском свету звали Насера), што би требало преносити као райе

(или рейс). Немогуйе ^е, ме1}утим, без изворног познаван>а арапског

Зезика утврдити када ^е реч о дифтонгу, а када о хщатусу, тако да ово

питаше оста^е извор могуйих грешака. Срейом, случа^еви хиатуса су

сразмерно ретки, поготово у речима чща фреквенщу'а доводи у обзир

потребу транскрибовааа.

Удво]ени консонанши

У арапском ^езику чести су удвоЗени консонанти, у писму обеле-

жени посебним натписним правописним знаком, тзв. тешдидом.

Удва]ан>е консонаната има снагу дистинктивног обележ^а, па би било

од информативног значаща приказивати га и у транскрипцщ'и, нпр.

Халлац, ХаЦам (за тачно писан>е имена великог перешског песника по-

себно се залагао проф. Фехим Ба^рактаревий, в. нпр. н>егову студщу

ХаЦам код нас, Анали Филолсшког факултета, 3/1963, Београд, 1965,

7—22), Амман, Цедда, Самарра, Хаццац итд. — ако би то допуштала

општа правописна правила. Али без обзира на могуйна начелна решен>а,

код имела ко]а су се вей усталила у ^еднсм облику нще могуйе вршити

знача^ище накнадне промене. У складу са овим, творац ислама и дал>е

йе се код нас звати Мийашео!, а не МиЬаттес-, Мипатад или сл., макар

се у другим случа]евима етимолешки исто име и друкчш'е транскри-

бовало10.

У по^единим страним транскрипщцама (нарочито енглеско,), фран-

цусод и италианско.)) постели навика да се „8" у мейусамогласничком

положа^у представл>а удво^ено, како би се указало на то да га треба

читати „с", а не „з", што би свакако за читаоце на по^единим ^езицима

ю и у другим ^езицима Мухамедово име ]е током дугог исторщеког присуства

попримило облике веома далеке од арапског оригинала, нпр. фр. Мапоте1, ит. Мао-

теПо, шп. Мапота и сл. Никоме, ме!)утим, не пада на памет да ту интервенише, )ср

реч }е о сасвим особеном случа;у. С друге стране, не може се ни замислити име египат-

ског државника Мухаммада Алща у француско| транскришцуи Малоте1 А1ь
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било више него природно, нпр. Каззег (уместо Казег), Уаззег (ум.

Уазег), Аззаё (ум. Азао!), А1-81азза (ум. А1-$1аза), Низзет (ум. Низет)

итд. 1асно ^е да у оваквим ситуацщама нема потреба за удво^еним пред-

ставл>ан>ем с у нап^ транскрипщуи, }ер оно нще у вези са арапским

оригиналом, веп ^едино са правописним конвенщуама ^езика посредника.

Вокали

Класични арапски ^език позна]е само три кратка и три дуга во

кала (а-а, И, и-й) као фонемске вредности. Ситуаци]а у том погледу

суштински нще измелена ни у савременом ^езику, мада у говорним

дщалектима посто^и читав низ фонетских реализаций самогласника,

посебно „а", а у ман^ мери и „и". Найме, у зависности од природе

консонантског окружен>а и од неких других чинилаца, изговор вокала

добща нарочиту бо^у. Тако се вокал „а" ^авл>а у читавом низу отворенных

и затворенщих шн'анси измену „а" и „е", а „и" се каткада прнблнжава

вокалу „о", ко^ иначе у арапском зезику као фонема не постели (одатле

води порекло нпр. и облик Коран, преко транскрипщф а1-()ог4ап и

француског Ье Согап, мада би у фонолошком смислу на,)правилтуе
било а1-(}игчап, што истовремено не значи да }С та^ облик на]ближи

стварном изговору11). Приликом транскрибован>а арапских речи у

начелу зе наЗбол>е поступити фонолошки, т). сваки вокал представл>ати

н>еговим основним графичким одре^еаем („а", „у", „и") — ако не-

мамо ^асан разлог да одступимо од тога. Тиме се наравно одступа

од стварног изговора, али се постиже вепа у)едначенсст система и при-

ближавамо се транслитерации12. У овом погледу не може се бити

исключив. Уколико посто]е могупности да се у сваком конкретном

случа^у утврди права природа изговора, свакако ^е позитивно та^ изговор

поштовати13, као и онде где ]е веп раширен и прихвапен одре!)ени начин

приказиван>а вокала, као одраз стварног стан>а у говору. Понегде йе у

питаау бити и конвенщуа ко^а нема подлоге у ^езичxо^ стварности, али

толико ^ака да ^е просто илузорно покушавати исправити ^е.

и У вези са особинама вокалског система арапског ^езика в. С. Вгоске1тапп.

СгипЛпа Лег мег^ШскепЛеп Сгатта/Нс Лег хетШзскеп Вргаскеп, ВегНп, 1968 ■— 1913,

посебно I, 1. СаШшеаи, Соип Ле ркопёЫдие агаЬе; о облику ал-Коран в. Ф. Ба^ракта-

таревип: Абдулах Шкалик, Турщгши у народном ювору и народно] к/ьижевносши Босне

и Херцеювине, Сара)ево, 1957, ПЮИФ, XXVI, 3—4, 1960, 335—336, (приказ). У немач

ком ^е уобича^ено Е>ег Когап, енглеском ТЬе Когап, руском Коран, тали]анском II

Согапо, шпанском Е1 Акогап итд., мада ^е било, и .)ош увек има покупка увоЙен>а

облика за оде се веру]е да су ближи арапском оригиналу, в. нпр. ЬШе Лез /гаЛис/юпл

Ли Согап еп 1апдиеи еигорёеппев ш Ье Согап, 1гас1. М. НатШиПай, Рапз, 1959, ХЫУ—

ЬХУП.

12 Баш има]упи у виду начин бележеаа вокала, Кантино;е арапско писмо назвао

фонолошким, за разлику од хебре.|ског коде ^е фонетско (Соип Ле ркопёИдие атаЬе, 96).

1 3 За такав став залаже се др Теуфик Муфтий, в. О арабизмима у срйскохрвашском

}езику, стр. 18 нап. 12.: „Кратки вокал ,Ге1йа' обил»ежавали смо са ,а* или ,е' у складу

са неговим стварним изговором, а не као што ]е уобича]ено само са ,а', што ^е учи-

н>ено ради олакшан>а транслитеращце."
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Посебну тешкопу представл»а коришпен>е симбола „е" за прика-

зиван>е кратког арапског вокала „1", на ксуе место наилазимо у ен-

глеским текстовима (нпр. Иаззег за ап-ГЧЁЫг, Уа$$ег за Уа$1г, КЬа1ес1

за На1к1, НаГег за НаПг). Ова^ поступак сасвим одговара правилима

енглеске ортографще, али при преношен»у на наш ]език доводи до не-

оправдане замене вокалских вредности е и и, тако да су у нас уобича^ени

облици Насер, Засер, Калед, Хафез и сл.

Арапски вокал „и" Французи по правилу транскрибу^у са „ои",

што ]с у складу са н>иховим правописом, па и о томе вал>а водити рачуна

када се арапски лексеми преносе у наш ]език посредством француског,

нпр. ВеугоШЬ = Бе]руш, ТЧтоиг = Тимур, АЬои-ТаНЬ = Абу Талиб,

1Ьп КпаЫоип = Ибн Халдун, ВоитесПёпе = Бумеди/ен, чак и наслов листа

тоул у Алжиру излази на француском Зезику гласи Е1-МоисЦапк1 (Борац,

ар. а1-ти&апн1).

С обзиром на чин>еницу да у арапском ]езику вокалска дужина има

самосталну вредност дистинктивног елемента, н»ено приказиван>е на

одговара^упи начин знатно би доприносило адекватности транскрипци]е.

У области топонимов на ту потребу ]е указао др Славол>уб Ъинйип14,

а сигурно }с да она постсуи и у свим другим случа]евима, посебно код

антропонима. У сваком случа^у, колико буде могупно да се код нас

означава арапска дужина, пожел>но ^е водити рачуна о н>еном адекватном

представл>ан>у — помопу знака дужине (нпр. Бв]руш, Марса Машрух,

Махмуд итд.), а не удвазан>ем самогласника.

Одре^ени члан

Одрейени члан ко^и ^е у арапском ^езику представлен морфемом

„а1-" интегрални ^е део речи и пише се за]едно са н>ом у виду префикса,

па га стога по правилу треба преносити и у транскрипцией, посебно код

личних имена. 1^бол>е ]е повлаком одва]ати члан од речи на ко}у се

он односи, чиме се истовремено указу^е на непрекидност облика у арап

ском писму, на тесну везу два]у сегмената, али и на границу измейу

н>их, нпр. ал-Асад, ал-Фа$м, ал-иабал итд. Вокал „а" ко'}н припада одре-

йеном члану увек треба писати малим словом, сем наравно у случа^евима

када правописна правила српскохрватског ^езика захтева^у другачще

(на почетку реченице, топонима и сл.). Велики бро] елемената преузет

$е, мейутим, и одомаЬен у нашем Зезику без одре1)еног члана и у то}

ситуации не би имало смисла вршити насил>е на вей створеним ]езичким

навикама и упорно се залагати за спровоЙен>е начела доследног транс-

крибован>а одрейенога члана. Тако ^е нормално да речи Медина, Насер,

Рщад, Нил, Куне}шра, Земен, Судан и др. остану у облику ко.)и ^е опште

прихвапен, а ко^и ни)е одвише удал.ен од изворника.

Посебан проблем код транскрибован>а одрейеног члана „а1-" из-

вире из фонетског закона о асимилащци гласа „1" са извесним бро^ем

14 Транскриииц/а шойонима са арайског ]езичко1 Подручна, стр. 93; Вд)е и неколико

карактеристичннх примера.
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фонема, уколико се ове на!)у на почетку речи кс^су члан претходи. Арапи

те консонанте назива]у „сунчева слова" (има их 14), за разлику од

„месечевих слова". У питаау су предн>о]езични сугласници (дентали,

интердентали, затим „1", „г" и „п"). Глас „1" из одрейеног члана слива

се са овим сугласницима и изговара у облику удво]еног, по)ачаног

„сунчевог слова", нпр. а1-8асШ > а$-8асШ, а1-паг > ап-паг, а1-№1 >

ап-МП, а1-КиЬ' а1-НаИ > аг-КиЬ' а1-НаИ и сл. У писму, мейутим, не

долази до битних измена и оно конзервира стаае од пре извршене фо-

нетске промене, ту 1 се у писму чува, тако да ]е графички облик свих речи

са одрейеним чланом типолошки ]единствен. У вези са тим да ли овя)

фонетски закон треба преносити у транскрипцией и тиме приближити

транскрибовани облик стварном изговору или пак применити начела

транслитераци)'е у цил>у избегавааа могуйих грешака и вейе у)едначе-

ности, мишл>ен>а се разилазе15. Нщедна од две'}у вар^аната не може

се сматрати погрешном. Спровойеае фонетског начела изиску^е извесно

познаван>е арапског зезика, док пресликаван>е арапске графике знатно

]едноставни]е и стога, можда, препоручл>ивще за на,)шире потребе.

Н^битшуе ]"е да се члан увек представл>а и то на у)едначен и ^единствен

начин.

Ономастика

Из сасвим разумл>ивих разлога лична имена су она] део зезичког

инвентара ко.)и на]чешпе бива преношен из ]едног ]езика у други, па

сходно томе и из арапског у српскохрватски. Свакодневно у новинама

читамо, а на радоуу и телевизщи слушамо бро^а имена арапских др-

жавника, политичара, уметника, спортиста, називе листова и новинских

куйа, топониме16 и друго. Прво место неоспорно припада антропо-

15 С. ЪинАип сматра да „морамо водити рачуна о томе како Арапи изговара]у

ова] члан" и истине да ]е „принцип у коме }е заступлена асимилашца правилан", али

наглашава да )е и принцип транслитеращце прихватлив, а да }е на]важнее доследно

спроводити она] за ко]и се определимо (Транскрийщуа шойонима са арайско1 ]езичко1

йодруч/а, стр. 94). V. Моп1еП (НАгаЬе тоа'егпе, п. 3) тако1)е да]е предност асимилованом

облику, шпански орщенталист ЕтШо Сагаа Сотег (Ап1о1о$1а агаЬе рага рппаршМез,

Майне), 1969) увек представльа одрейени члан у облику „а1-", на исти начин поступа]у

и издавачи значадоог приручника ТНе СатЬтМце НШогу о/ Ыат (СатЪпаве, 1970),

док редакщц'а новог изданьа Ешщклойедще ислама (енглеско и француско издан>е,

ЬеМеп-Рап'з, у току излажен>а) о овом питаау юуе заузела ]единствен став. Могупе би

било навести читав низ примера у прилог ]едног или другог решен>а, али то тще неоп-

ходно.

16 О топонимима }е посебно писао др. С. Ъинйий у свом вей више пута поми-

н>аном раду Транскрийшуа шойонима са арайског }езичко1 йодруч]а, тако да се на н>има

нейемо посебно задржавати, мада )е и то тема хода заслужу]е пуну пажн>у. Последн>их

година запажа]у се позитивне тенденций знатно озбшьтцег и студиознщег прила-

жен>а области топонимике (посебно у картографии), ;ер вьен ]е знача], измену осталог,

и во]но-стратегщски. Тако у САД постоди посебна институцда задужена за саставл>ан>е

сводеврсног регистра, ко]и треба да обухвати географске називе из читавог света, сре-

Йене у складу са одрейеним нормативима. Посебна пажн>а посвейена )е арапском свету

(1)8А Воагд оп ОеовгарЫса! ТЯатез).
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нимима, па је потребно дати неколико основних података о структуры

арапског имена и о могућим начинима његовог што успешнијег прено-

шења на наш језик.

Арапско име састоји се од неколико делова, тако да у целини може

понекада да буде за наше појмове необично дугачко. Ово се посебно

односи на средњовековни период. Главни елементи су име (ар. јвш)

које би одговарало нашем имену (нпр. Мухаммед, Али, Анвар, Махмуд

итд.), затим део изведен према имену најстаријег сина или симболично

према неком другом својству (ар. кипуа), нпр. Абу Амр („отац Амров"),

Абу Зајд („отац Зајдов"), Абу Нувйс (букв, „отац дугих увојака" тј.

„онај који има дуге увојке"), Ум Калсум („мајка Калсумова"), Ум Мах

муд („мајка Махмудова") и сл. Овај део имена био је необично значајан

у ранија времена и указивао је на друштвени престиж, као и на посебан

однос према мушкој деци у Арапа. Патронимски део имена, који би

одговарао нашем презимену, изражава се именицом Ибн (син) и име-

ном оца, нпр. Ибн Ханбал („син Ханбалов"), Ибн Халдун („син Халду-

нов"), а код жена именицсм Бинт (ћерка) и именом оца, нпр. Бинт

Сулајман („ћерка Сулајманова"), Бинт Хашим („ћерка Хашимова") и сл.

Поред овог ужег дела имена постоји и надимак (ар. 1ацађ) настао на

основу неке телесне или карактерне ссобине, нпр. ал-Џахиз („Буљооки"),

ас-Саффах („Крвави" тј. „онај који пролива много крви", надимак

једног абасидског владара), ал-Фарук („Раздвајач" тј. „онај који разликује

истину од лажи", надимак другог халифе Омара), Сајф ад-Даула („Сабл-а

Државе"), Нуруддйн („Светло Вере") итд. Готово обавезни део имена

чинила је, а и данас често чини тзв. низба (шзЬа), тј. додатак у виду

односног придева који указује на место рођења, место смрти, место

боравка, племенску припадност човека, као и на нека друга сталешка

одређења. Оваквих додатака у склопу једног имена може да буде више,

нпр. ал-Узри („Узрит", који припада племену Узр), ал-Магриби („Марока-

нац", који је родом или пореклом из Марока или шире Магреба), ал-Хама-

дани („Хамаданац", из града Хамадана), ал-Куфи („Куфски", који се

школовао у граду Куфи) итд. Примера ради навешћемо у целини име

познатог арапског књижевника Џахиза (775—868), које гласи: Абу

Осман Амр Ибн Бахр ал-Џахиз ал-Кинани ал-Басри, што би у преводу

значило „Отац Османа Амр Син Бахра Буљооки Кинанит [племенска

припадност] Басранац [по граду Басри, месту рођења и живота]". У

свакодневном животу, поготово данас, ретко наилазимо на арапско

име у целини (сем у неким званичним документима). Неко је познат по

имену и патрониму, неко по кунји или по надимку, а појединце опет

знамо само по низби. Тај део имена по којем је личност знана (ар. §ићга)

најчешће долази у обзир за транскрибовање. Сем општих правила за

преношење елемената из арапског језика у наш, о којима је било речи

у првом делу овога рада, а која природою важе и за имена, треба дати

још неколико напомена с обзиром на посебност личних имена, као и
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с обзиром на неке прилично укорењене навике у области њиховог

транскрибовања.

Аутори већ помињаног најновијег Правописно! приручника дају

прилично места „арапским и другим именима из оријенталних језика"

(стр. 116—117) и наводе више правила и упутстава о њиховом писању

и деклинирању у нашем језику. Највећи део понуђених решења може

се без резерве прихватити, тако да ће овде углавном бити додана која

реч о појединим странама овога питања.

На страни 116. (тачка 212, а) пише: „Арапска и друга имена из

оријенталних језика пишу се фонетски и најчешће се мијењају као и

наша имена, а присвојни придјеви од њих творе се на исти начин:

Хејкал — Хејкала . . . , Хејкалов; Садат — Садата . . . , Садатов; Аба-

Абе . . . , Абин и др.", а затим у виду напомене следи једно објашњење:

„У агенцијским вијестима се арапска имена најчешће преносе према

енглеском начину писања. Тако се у нашој штампи уобичајило да се и

она имена која су код нас обична пишу према таквом начину: Абдел

мј. Абдул, Анвар мј. Енвер, Гамал мј. Цемал, Јасер мј. Јасир, Касем

мј. Касим, Насер мј. Насир и др."

Ова напомена умесно скреће пажњу на појаву о којој смо и ми

говорили, тј. на брзјна искривљавања до којих долази услед посредног

транскрибовања арапских речи, као што су у наведеном списку Јасер,

Касем, Насер. Прецизирајмо, међутим, да су друкчије природе односи

Анвар .Енвер и Гамал .Џемал, јер овде није у питању само енглески

утицај, него долази до изражаја и тежња фонолошкој транскрипцији

кратких вокала, у другом примеру и утицај египатског изговора гласа

Ј — а то су језичке реалности чији значај морамо признавати. Понекад

долазе до изражаја ставови и поступци који иду предалеко у тежњи

да се арапска имена преносе у облику који је настао дугом језичком

еволуцијом и који она данас имају међу нашим Муслиманима. Такво

схватање као да пориче аутентичност резултата вишевековних исто-

ријских кретања, на известан начин доводи у питање самосвојнсст

културног идентитета наших Муслимана и прекомерним поједностав-

љивањем несвесно своди односе на сагледавања по нечему блиска ира-

ционалном религиозном екуменизму. Наравно, поједина муслиманска

имена нису се битно изменила, тако да ће одговарати као еквивалент

за арапске антропониме (нпр. Мустафа, Ибрахим, Махмуд и др.), али

се ово не може ширити нпр. на тип Али: Али/а17.

Практично се на исто своди и став по коме се у номинативу задр-

жава -и, али се у промени примењује флексија женског рода.

17 На исти начин, ретко ће ко прихватити транскрибовање имена познатог умет-

ника Питера Јустинова као Петар Јустинов. Сличне праксе је раније било, али она је

одавно напуштена.



Писаке арапских речи у српскохрватском ]езику 253

У литератури ]е до данас више пута указивано на ту распростра-

н>ену грешку, али она )ош увек туе искоренена1 8, нарочито у изданьима

Исламске верске за]еднице. Тако нпр. наслов недавно изашле прве

кн>иге превода чувене збирке хадиса (исламска традищуа) учен>ака

Бухарца гласи Сахихул-Бухари, Бухарщина збирка хадиса I, (Сара]ево,

1974), док у Рщеии рецензента читамо: „ . . . знача] прш'евода Бухарине

збирке хадиса ..." (стр. 9). У самом тексту срейу се имена исламских

правника и теолога у карактеристичном неправилном облику, нпр.

Тирмизща (уместо Тирмизи), Шафи]а (уместо Шафи), Хасан Басри)а

(ум. Хасан Басри), Сахти^анща (ум. Сахти]ани) итд. На исти псступак

наилазимо и у кн>изи (преведено] са француског): Др. Мухамед Хами-

дуллах, Увод у Ислам (Високо, 1973), као и у читавсм низу других изда

ла коф овом приликом нелемо наводити. Аутори Правойисно! йрируч-

ника заузима]у правилан став у вези са овим питанием (в. стр. 116,

т. 212 б, 213).

Нешто ]е ман>е раширена по]ава приказиван>а арапских и неких

других источн,ачких имена у облику карактеристичне переписке генитивне

везе, тзв. изафета, мада за такву конструкшц'у нема никакве основе у

оригиналжу форми имена. Тако се могу срести варианте: Ибни Муса

(уместо Ибн Муса), Ибни Румща (ум. Ибн Руми), Ибни Омер (ум. Ибн

Омер), Ибни Сина (ум. Ибн Сйна) итд., где ]'е морфем ,,-и", обелеяде

перси^ке генитивне везе, потпуно излишан.

Код по]единих сложених арапских имена, у ствари генитивних ве-

за, одре1)ени члан ,,-а1" на]бол.е ]е спа]ати у транскрипщуи са регенсом

или ректумом конструкцше, што и одговара отварном изговсру19.

Показапемо то кроз неколико одговара]упих примера: 'АЫи а1-ЬаЬ

(„Роб Бога") > 'АЬс1 и1-ЬаЬ > изг. 'АЬдиНаЬ > транс. Абдуллах;

'АЬс1и аиМа^о" („Роб Славног" т). Бога) > 'АЬ<1 и!-Ма|М > изг.

'АЫ1и1та$1(1 > транс. Абдул Маийд (или Абдулмацйд); 'АЫ1и аг-КаЬтап

(„Роб Милостивог" т]. Бога) > 'АЫ1 иг-КаЬтап > изг. 'АМиг-

гаЬтап > транс. Абдуррахман ; Ыйти а<№т („Светло Вере") > Кйг

иё-От > изг. ^гискшт. > транс. Нуруддйн; §ауГи ад-Эш („Сабл>а

Вере") > §ауГ ий-От > изг. §ауГиёс1т > транс. Са}фуддйн.

18 Вид. нпр. Ф. Ба]рактаревиЬ (приказ Шкал>ипевог речника турцизама, ПЮИФ,

ХХХП, 3—4, 120); „Као што сам против непотребних перси)ских (и других страних)

конструкщуа у нашем тексту, тако не волим ни мен>ан>е мушких имена по угледу на

жеиска. Шкал.ип пише: по Салахищ (373), по Ш. Самщи, по Сади.)и, као што ^е пре сто-

тинак година Спуан Новаковип у свом преводу Шерове Оишше юьижевносши писао

'од Садще, по Низамщи, у песмама Целаледина Румще', Да знам да се ранще у нас

писало (у Матици Српско] и иначе) од Петефще и слично, али ко би сада смео реЬи

Ак1а од Уегаце, Тозса од Рисстце?!"; вид. тако1)е наш приказ кн>иге Бубулисшан

Февзи)е Мостарца (Сара]ево, 1973), Мостови, 5, 19, 1974, 250.

19 О генитивне^ вези код арабизама у српскохрватском ]езику. в. Т. Муфтип,

О арабизмима у срйскохрвашском ;езику, стр. 24. Укратко о генитивно] вези ($1а(ш

сопз(гис(и$) у арапском ]езику: Оёгагд ЬесопИе, Сгатшшге Ае ГагаЬе, Рапе, 1968,

101—103.
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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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