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О ЈЕДНОЈ ПОЈАВИ ДИСИМИЛАЦИЈЕ У РЕЧИМА СТРАНОГ

ПОРЕКЛА {КОНТИНГЕНТ — КОНТИГЕНТ И СЛ.)

Уношење страних речи за сваки језик представља нежељену,

а ипак врло често неопходну и неминовну појаву, поготово када су у

питању тзв. интернационализми, који у великој мери олакшавају

споразумевање и комуницирање у ширим размерама, и који и у

другимјезицима а не само у нашем чине знатан проценат целокупне

лексике, посебно у области стручне и научне терминологије. У

прихватању и одомаћивању страних речи постојала је одувек разум-

љива тежња да се њихова структура прилагоди у сваком погледу

општем систему нашег језика, што је у начелу сасвим оправдано.

Та тежња се може пратити још од прасловенског доба и она је

заслужна за успешну прераду и прилагођавање многих позајмица,

за очување обличких и гласовних система и за избегавање оптере-

ћења изговора склоповима који су природни за изворни језик али

одударају од структуралних правила важећих за наш језик.

С развојем нове културе та моћ као да слаби и нове речи све

чешће се примају у свом оригиналном, неизмењеном виду. То наро

чито важи за интернационализме, а разлоге тој појави треба тражити

у чињеници што су они део многих језика, па стога постоји разум-

љива тежња да остану слично уобличени у разним језицима а

исто тако и да се сачува прозирност њиховог лика. Сем тога, ту

најчешће нису у питању изоловане речи него читави разгранати

системи, и отуда се развијају системска и типска, а не појединачна

правила у њиховом прилагођавању. Она су најприметнија код

латинизама, али се у знатној мери примењују и на грцизме и неке

галицизме.

Напоредо с тим све је јачи отпор стандардног језика народским

покушајима прилагођавања. Често није ни потребно деловање

језичких стручњака у том правду, јер је све шири број оних који,

познајући изворни језик, свако мењање осећају као кварење а често

и излажу подсмеху, иако су разлози тих народских прерада обично

засновани на стварним законима језика. Као доказ овој тврдњи

могу се навести неки латинизми у којима се гомилају назални

сугласници. Нема никакве сумње да од наших гласовних склопова

одударају речи као што су: инстинкт, командант, интендант и сл.,

и стога нису само дијалектолозима познати ликови командат,

комадант. итедант и сл., али упркос томе они уопште не продиру

у књижевни језик.
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Ипак неке речи као да проб!аду те препреке и срейу се и код

аутора ксо'и иначе брижл>иво негусу сво] ^език. Овде ]е уочлива веза

измену стручности термина и правилности н>егове употребе. Ако

]е неки термин везан за само ^едну уску научну облает, по правилу

н>егов лик оста]е дуже неизмен>ен, ]ер га користе стручааци ко]има

]е он близак. До „кварен>а" долази код термина ко.|'и нагло доби^а^у

општу употребу. Списак таквих речи без сумн>е ^е много вейи1,

али овде Йе бити говора само о речима: дели(н)квенш, контингент

и кореейонденш, и то исклучиво на основу материала ко.)и пружа

граЬа за Речник срйскохрвашског кн>ижевно1 и народно! /езика САНУ.

Самим тим ова] чланак не претенду)е на иецрпност, вей само на

об|ашн>ен>а неких ш^ава у смислу н>иховог нормиран>а.

Найме, и на основу ових неколико речи може се запазити да у

цьима и другим речима тог типа, понекад а не по правилу, долази до

процеса дисимилацщ'е услед ^авл>ан,а назалног н у позиции првог

члана две^у или више консонантских секвенци у непосредном сусед-

ству, и то по следейем принципу: уколико се назална компонента

]ави у две суседне консонантске секвенце, губи се регресивно, у

прво] од н>их (кореейоденш), уколико их има три, губи се у меди^ално^

(контигент). Таква дисимилащуа логички ]е сасвим разумльива

]ер, као што ]е речено, обезбейу^е лакши изговор, али ни)е прихва-

тл>ива из других разлога. Да се врши недоследно, види се из следе- ■

йих примера:

1. дели(н)квенш

а. йримери са дисимилацщ'ом: То су деликвенши и робщаши

одбегли из казнених завода (С. Лаковл.евип, Ликови у сенци, Бгд.

1946, 84). Деликвенш Ое) морао протрчати кроз дрворед цесарско

-крал>евских солдата (С. БатушиЙ, Г^зажи и ведуте, Згб. 1959,

495). Читава дивизи^а зна да ]е код мене . . . кажн>еник, деликвенш

(Ч. Миндеровип, Облаци над Таром, Бгд. 1947, 82). Филм обра-

Йу^е тему млайих деликвенаша (Борба, 1957, 301 /5).

б. йримери са изворним ликом: Прже казне треба делинквенте

да прегледа ли)ечник (А. Г. Матош, Ивер]'е, Мостар, 1899, 103).

Кажн>ивост ]е исключена ако код делинквента нще било намере . . .

да дело учини (Ж. Перий, .Тедна погрешна надлежност, Бгд. 1950,

7). Само ]е несавесан (тр. несавестан) трасант делинквент у смислу

овога прописа (Д. .1анковип, Коментар меничног закона и Закона

о чеку, Бгд. 1930, 197). Оклеветати чов]ека ... да ]е ройени зло-

чинац, убо.)ица, делинквент (М. Крлежа, Лица и кра]олици, Згб.

1 Овога типа су и речи: ирешенденш, редунданшан, шрансценденшан и др.

1954, 113).
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2. коншишенш

а. Примеры без дисимилацще: Немци (су), пребацивши из Сара-

}ева велике коншшенше ... за Вишеград, потпуно загосподарили

долином Лима (Ч. Миндеровий, Наша кн>ижевност 1946, 526).

Изгледало му ]е врло згодно, да ове коншшенше. . . састави тако, да

и дал»е задржи свсуе команданте на челу (Л>. БалтиЙ, Наоружани

народ, превод Колмара, Фра]хера фон дер Голца, Бгд. 1904, 34).

Хойете ли да нам одби^ете тих сто хил>ада луди, ^е треба да нам

пружи годииньи коншшенш од десет хшьада (Б. Нуший, Реторика.

Бгд. 1924, 356). Увозници су . . . подносили прописан законски

коншшенш (Филмски алманах 1946—47, 19).

б) Примеры са ызворным ликом: Федерални савез одрейу^е колики

коншишенш ставл>а по]едина држава на располаган>е федерации

(В. ПетровиЙ, Времена и догами, Н. Сад. 1954, 378). Не мора]у

(се) тражити никакви нарочита коншитенши радне снаге (Политика

1950, 13623/1). Пол>ска се обавезу|е да Йе дата извозне дозволе за

шейер од репе у границама општег експортног коншитенша (Месеч-

ник за законодавство, правосуйе и администрацж'у, 1924, 358).

Канадска влада разматра захтев У)един>ених нацж'а да се канадски

коншишенш повейа (Борба 1957, 36/ 1). Према утврйеном коншин-

1еншу . . . ври^едност разм]ене износила ]е 12 мили^арди динара

(Ж. Стазий, Економска географща европских држава, Згб. 1955,

183).

3. коресйонденш

а. йримери са дысымылацы]ом: ОдреЬено (^е) плайан>е у местима

у кс^има Банка има сво]е коресйоденше(Месечт1К за законодавство,

правосуйе и администрац^у, 1924, кн>. III, 164).

б. йримери са изворним ликом: Кореспонденщуа н>ихова почин>е

тек пошто се Копитар обратно Стратимировийу, молейи га да

назначи коресйонденша (]. Радовий, ЛМС 202—203, 173). Господин

коресйонденш*. Бела^е с тима дописницима (М. Шапчанин, Целоку-

пна дела III, Српски писци, Бгд. б. г., 28). Лондонски коресйонденш

Сулцбергер публиковав ^е }ещю саопштен»е (В. Деди)*ер, Дневник,

П, Бгд. 1946, 97).

Очигледност гласовне и структуралне логике упрошЙаван,а

несумн>ива зе и не захтева об]ашн>ен>а.

Секвенце н+консонанш одстран>ене су _|ош у прасловенско

доба; додуше оне су се обновите испадан>ем полугласа али у огра-

ничено] мери —■ са изузетком положа]а измейу основе и суфикса

(н-ьц, н-ь-ка и сл.), а у другим случа^евима остале су стране, као

^едан од на^зразити)их знакова туйег порекла речи, поготово у
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случа|евима кад се такав склоп вишеструко понови, што доводи до

снажне дисимилативне тежн>е.

Ипак такав склоп Зе нзговорив и у на]нужнщо] мери прихват-

л>ив за ^език, тим пре што ни етимолопуа ових речи не пружа

ослонац за лик без н. Све оне воде порекло из латинског ]езика:

дели(н)квенш < АеНпаиеге, коншитенш < сомхщеге, коресйонденш <

сит+гезропс/еге — дакле сваки пут са обавезним присуством

консонанта н. Додуше, путеви н>иховог уношен>а нису ишли директ-

ном линиям и данас]е веома тешко установити из ко]ег ]е,3езика и

када нека од н>их преузета, али за о6]ашн>ен>е псЗаве о ко}0} )с реч,

та чин,еница и нще релевантна, ^ер без обзира на то да ли су у

питан>у галицизми или германизми, процес дисимилацэде овога

типа не може се везати ни за ]едне ни за друге. У француском ове

речи гласе : ШтаиапХ, сопИщепг, соггезроа'ат, а у немачком :

ОеИпдиеШ, Коп1щеп1, КоггезройеЫ, што ]е очигледан доказ да

ни оне не пружа]у основ за вршен>е дисимилащуе. Изузетак ]е

лик деликв-, толико присутан да га ^е и Правопис морао признати.

Поред спонтане тежн>е за лакшим изговором, свакако ]е битна и

улога ослонца на реч деликш, што ^е исправно, ^ер се ослан>а на

латинско деПсгш.

Занимл>иво ^е да у неким случа]евима упрошпеног и прила-

го^еног лика долази и До дал>ег корака истог смера у смислу прила-

гог}аван>а нашем ]езичком моделу, само овде и обличком, а не само

фонетском. У питагьу ^е, найме, }ош Зедна могупност разбщ'ан>а

тешких фонетских група овога типа — уметан>ем непостоЗаног а

измену консонаната нишу крадем слогу. Та могупност се не

користи само као алтернатива дисимилащуи, вей, као што се може

видети у облику речи коншшенаш, и паралелно с н>рм, као дали

корак у прилаго1)аван>у домапим системима.

Примери за оба случсуа:

1. Потребни коншишенаш робова доби)ао се у осва]ачким по-

ходима (Б. Зихерл, Ди^алектички и историски матери)"ализам, II,

Бгд. 1952, 63).

2. Ова] доделени коншшенаш може свака пол>опривредна

фабрика шпирита оту!)ити (Трошарински зборник, Згб. 1929, 176).

Пол>аци су гласовали за коншшенаш во^ке (}. Бенешип, Разговори,

Згб. 149). Главни коншшенаш радника и радница био ^е) запослен

из овога савеза (Д. Лапчевип, ПоложаЗ радничке класе и синдикални

покрет у Срби|и, Бгд. 1928, 191).

Код осталих речи нису наг}ене потврде за овакву комбинащуу

дисимилащуе и непосто]аног а, што ]е само случа.|ност, а никако

доказ да ]е нема.
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Систематичније испитивање које би узело у обзир и говорни

језик и стање у дијалектима, а такође и фреквенцију употребе ових

речи, дало 5и свакако тачнију и одређенију слику о овој појави,

појави, али вероватно не би битно изменило закључак који се намеће

и на основу ове ограничене анализе:

— Као стандардну треба признати само варијанту без дисими-

лације. Иако је по гласовној структури нешто тежа, она има ту пред-

ност што, одржавајући континуитет у односу на језик из кога је

преузета, истовремено подржава заједништво са другим језицима

као судеоницима својеврсне међународне културне заједнице, у

којој важну улогу има заједнички, интернационални фонд речи и

системска доследност његовог уобличавања у појединим језицима.

— Због створеног узузса, културног обичаја, као и због

наслона на основу реч деликт — из овога правила треба изузети

пример дели(н)квент и изведенице и признати обе варијанте као

допуштени дублетизам.

При избору између варијаната страних речи не треба, међутим,

губити из вида могућност (често и потребу) да се реч туђег порекла

замени домаћом, где то допушта значење. Тако се уместо дели(н)-

квент обично може рећи преступник, речју допиеник понекад

можемо заменити кореспондент итд. — а таква замена често је у

складу са наменом текста и потребама језичке културе.

Слободанка Бошков
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