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ИЗ ПРАВОПИСНЕ ПРАКСЕ

— Реч-две о йисагьу речи великим йочешним словом —

Сваки je правопис )едним cbojhm делом конвенционален.

Немци, на пример, све именице пишу великим словом, а ми, и

веЬина других народа, по правилу, за)едничке именице пишемо

малим словом, изузев у склопу неких назива ко)и се пишу вели

ким словом (прве речи или свих речи). А у овоме се, опет, наш

правопис разливе од неких других правописа, нпр. у писан>у

назива предузеЬа, установа, организацща, юьига и ел. Код нас

je, у називима од више речи, основно правило: прва реч великим

словом, остале малим; код Енглеза и Француза, на пример, све

се речи у оваквим називима пишу великим словом.

Код нас je ушло у обича} (правопис о томе ништа не говори)

да се овакви страни називи механички подвргава}у нашим право-

писним правилима, и кад се преводе и кад се да)у у оригиналу.

МеЬутим, док je оно прво схватлшво, ово друго мислим да нще

оправдано. Ако Енглези нпр. пишу Scotland Yard, Covent Garden,

Manchester Guardian, Foreign Office или Французи Deuxième

Bureau, Comédie Française и ел., а ми то преносимо у фонетском

писа&у као Скошланд japd, Ковенш гарден, Манчестер гардщан,

Форин офис, Дез)ем биро, Комеди франсез, огрешили смо се о пра

вопис онога je3HKa из Kojera су те речи узете, будуЬи да их flajeMO

у оригиналу, макар и у фонетско) транскрипции. У изворном

писаау такви се називи преносе потпуно из оригинала, tj, сви

се делови пишу великим словом, па je то разлог више да се и

у фонетском исто чини (tj. Скошланд Japd, Форин Офис, Комеди

Франсез и ел.). Чудно je, рецимо, да се у београдско) штампи

пише нпр.: представник Форин офиса, агент Дез^ем бироа и ел.,

а у 3arpe6a4Koj: predstavnik Foreign Officea, agent Deuxième Bu-

reaua и ел., tj. у {едном ary4ajy са малим о (офис) и б (биро), а

у другом ary4ajy са великим тим истим словима. Jep, то je само



230 Наш ) е зи к

транскрибовање, не и превог)еле назива, а у оба начина писана

други део назива )е у падежу, са нашим наставком датим на кра)у

назива као целине („Рогп1-о11з"-а и „Роге1дп-ОШсе"-а)1, што такође

услов.ъава нсти начин писања у погледу великог слова.

У новом Правопису ово питанье ни)е решено посебним пра

вилом, веЬ се само на основи )едног )единог примера о изворном

писању страних имена, у параграфу 171, т. а) (Роге1дп ОШсе —

Форин офис), може заюьучити да се само прва реч пише великим

словом. Последица тога )е не)еднако преношенье страних назива

у београдско) штамгш, као што су оьа два примера из истога

чланка : „Брод израђен за „Весш харш йул" и „Брод ко)и је израђен

за норвешку фирму ,^Салворшен Шийинг Берген".

Има у погледу употребе великог слова проблема ко)е ни

нови правопис није успео да реши. То су она правила ко)а су

остала иста као и у претходним правописима, а која омогуЬава)у

суб)ективна тумаченьа, и на та) начин долази до неу)едначеносга

у Лихово) примени.

У питаньу су правила - ко)има се регулише начин писана

разних назива саставл>ених од више речи, а основно је питанье:

ко)и називи улазе у категори)е назива наведене у тим правилима.

Како, на пример, треба писати називе разних споменика и сл.?

Свакодневна пракса нам показу)е колико у писаньу те кате-

гори)е назива има неу)едначености и суб)ективног тумачења пра-

вописних правила.

1едан пример Ье нам то на)бол>е илусгровати.

Сваке године на Дан победе, 15. ма)а, ода)е се дужно пошто-

ванье погинулима у рату и жртвама фашизма, што се обично ма

нифесте полаганьем венаца пред разним споменицима. Сутрадан

се у нашо) штампи о свему томе пише — и ту наста)у комшшка-

ције. Вести ко)е о томе доносе наши дневни листови на)бол>е нам

показу)у како нема )единствености у примењивавьу неких право-

писних правила.

Прегледамо ли наше дневне листове од 16. ма)а из две уза-

стопне године, видеЬемо да и у истом листу има разлике у писању

поменутих назива, а како )е тек не би било између два листа!

1 Често се чу)е приговор на правило о начину писања страних имена

и назива кад су у падежу или присво)них придева од тих имена а пишу

се изворно (име Кошхеаиа и придев Кошыаисю). Многи сматра)у да би на

ставай требало одво)ити цртицом (Кошзеаи-а и Кои$$еаи-сю).
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Узео сам четири на)'познати)а листа на српскохрватском

)езику: Политику и Борбу из Београда, В)есник из Загреба и

Ослобођенье из Сара)ева.

У Политици )едне године читамо овакве наслове : „Полаганье

венаца на гроб Незнаног јунака на Авали" и „Положени венци на

Гроблу ослободилаца Београда, Гробницу народних херо]а и на ^'верет

еко гробле". У тексту под другим насловом спомиње се и полагаи>е

венаца пред Сйоменик жршвама фашизма на 3евре]ском гроблу.

Годину дана касни)е у истом листу налазимо сличну вест, али

правописно нешто модифицирану. Сада читамо о полаганьу венаца

„на Гроб незнаног ]унака" , дакле са великим г и малим к, т). обрнуто

од оног прошлогодиппьег. Остали називи су писани на исти начин,

с том разликом што )е Гробле ослободилаца Београда два пута пи

сано великим словом почетне речи а два пута малим. Додат )е и

назив Сйомен-гробле родолубима Налиму окуйираном Београду .

У Борби )е разлика у начину писаньа поменутих назива у

две узастопне године нарочито упадл>ива. Прве године )е )аче

изражена тенденщф ка употреби малог слова у почетку назива

(на Гроб незнаног ]унака, на гробове ослободилаца Београда, на Гроб

ницу народних херо]а, пред сйоменик жршвама фашизма на ]евре]

ском гроблу, пред сйоменик ослободиоцима Београда, на гроблу

йалих родолуба у Ја^инцима); друге године )е настао заокрет у

супротном правцу: сви су ови називи писани великим словом

прве речи („Положени су венци на Гроб незнаног ]унака на Авали,

на Гроблу ослободилаца Београда, Сйомен-гроблу йалим родолубима

у окуйираном Београду, на Гробницу народних херо]а на Калемег-

дану, Сйоменик жршвама фашизма у Гщинцима и на Гевре]ском

гроблу у Београду"). Интересантан )е један детал> из Борбе: док

у тексту три пута сто)'и Гроб незнаног ]унака, у поднаслову )е Гроб

Незнаног ]унака. Очигледно, наслов )е писало друго лице, са

друкчи)им схватањем принципа употребе великог слова (о чему

Ъ& ниже бити )ош речи).

И у В^еснику се испол>ава знатно колебанье у употреби ве

ликог слова. У прошло) )едно) години )е: гроб Незнаног ]унака,

сйоменик ослободиоцима Београда, гробови народних херова на Кале-

негдану, сйоменик жршвама фашизма на жидовском гроблу, али:

Гробница народних херо]а на Мирого]у; у друго) : гроб незнаног ]унака,

Гробле ослободилаца Београда, Сйомен-гробле йалим родолубима у
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окуйираном Београду, Гробница народних херо]а на Калемегдану,

Жидовско гроб.ъе, али .сйоменик жршвама фашизма у ]щинцима.

Сара)евско Ослобо!)ење показу)е накачу тенденци)у ка пи-

сању ових назива малим словом прве речи и на)манье осцилиранй:

на исти начин су сви називи писани и )едне и друге године (гроб

Незнаног ]унака, гробле ослободилаца Београда, гробница народных

хероја, сйоменик жршвама фашизма у Јщинцима и на ^гевре]ском

гроблу, сйомен-гробле йалим родолубима у окуйираном Београду).

Ова неу)едначеност у начину писања назива споменика

између по)единих листова и колебанье у три од четири поменута

листа резултат )е непрецизности наших досаданпьих правописа,

што )е онемогуЬавало неу)едначено тумачење по)единих правила.

А. БелиЬ, у т. 15, пропису)е да се великим словом прве речи пишу

„називи установа, празника, улица, тргова, књига". О називима

споменика нема ништа, ни у ово), а ни у осталим тачкама. Треба

их, дакле, писати малим словом. БораниЬ )е, у т. б, међу катего-

ри)ама ко)е се пишу великим словом, дао врло уопштен термин,

сшвари, и ту )е, у засебне пасусе одво)ио имена сшвари од йосебних

назива сшвари, што омогуЬу)е да се у ову другу групу сврста)у

неке категори)е које би по БелиЬу требало писати малим словом.

Дакле и споменици. Нови Правопис, у т. 9, сужава ово Борани-

Ьево правило на имена („посебна (властита) имена животшьа,

грађевина и ствари"), напомињуЬи при томе да „ако такви називи

нису властита имена, они се пишу малим словом". (Као илустра

шна дат ]е за оба случа)а исти пример: Савски мосш као властито

име и савски мосш као назив било ко)ег моста преко Саве, што,

по моме схватању, може створити забуну, јер, на кра)у кра)ева,

сваки мост преко Саве за маньи бро) л>уди може имати властито

име „Савски мост", а за огромну веЬину )е он само „савски мост").

Према томе, ни споменике, ако нема)у неког посебног имена,

не би требало писати великим словом. Оно прво )е врло ретко —

ово друго врло често. У Београду, нпр., посто)и споменик ко)и

се зове Победник, а према ньему веЬи бро) других споменика ко)и

немају властитог имена, веЬ им )е у првом делу назива реч „спо

меник" (споменик жртвама фашизма, споменик ослободиоцима

Београда, споменик захвалности Француско) и сл.), а да и не

говоримо о бројним споменицима по)единих личности, кощ се

назива)у на два начина: са именом личности као првйм делом

или са реч)у споменик и именом и презименом личности ()едан
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од ових, Буков сйоменик, одн. сйоменик Бука Kapauuha, има и

као посебно име Сйоменик).

Ни остале категоркце назива kojh су напред споменути не

маjy свога посебног (властитог) имена. Тако нпр. гробница на-

родних xepoja nocTojn у Београду и у Загребу, jeepejcKO гробле

имамо у многим местима наше земл>е (од овога треба разликовати

Ново гробле као посебно име гробл>а у Београду) и др.

Посебну пажньу заслужу|е споменик Незнаном jyHaKy на

Авали. Наши га листови пишу на три начина: гроб Незнаног ¿унака

(Политика, В)есник и Ослобо^евье), Гроб незнаног ¿унака (Поли

тика и Борба) и, само )едном, у поднаслову Борбе, Гроб Незнаног

]унака. Ако бисмо пошли од тога да je то гроб, први би начин

био исправан. Други део у oboj одредбено) синтагми, Незнани

зунак, симболично означава све оне незнане jyraKe kojh су пали

у борби за отапбину и пише се великим словом прве речи. Самим

тим други начин писаньа (Гроб незнаног ¡унака) неисправан je. Аутор

треЬег начина писаньа (Гроб Незнаног ¡унака) пошао je од чиньенице

да je то само формално гроб, kojh симболично представлю гроб свих

оних незнаних jyHaKa, да je то, дакле, ньегово посебно име и као

такво пише се великим почетним словом. Али како он спада у ка-

Teropnjy споменика, први начин писаньа више одговара принципима

на KOJHMa се у Правопису заснива употреба великог слова2.

Ових he колебаньа и дал>е бити, jep je правописним прави-

лима немогуКе обухватити сваки по)едини случае . Чак ни све

категорще. Уз правопис je потребан, нарочито уз поглавл>е о

великом слову, посебан коментар у коме би били детально разра-

Сени сви они crcy4ajeBH kojh могу бити различито тумачени, са

великим 6pojeM примера као илустращфм. Ипак, правописна

правила треба да обухвате оне категорще код kojhx се ¡авл^'у

колебаньа, а ме^у примерима треба да буде таквих kojh могу да

послуже као образац за друге случа)еве.
Св. МарковиН

2 У многим државама учесницама у I светском рату подигнут je

такав споменик.

За време ¡ануарске побуне ултраколониjaлиста у Алжиру, писано je

у namoj штампи и о борбама Koje су воСене у близини споменика Незнаном

jyHaKy, па je нпр. у допису Борби из Париза три пута споменут и OBaj

споменик, са малим с (пред споменик Незнаном ¡унаку, прилаз споменику

Незнаном jyHaKy; код прилаза споменику Незнаном ¡унаку), док je у jeflHoj

PoJTepoBOj вести, на hctoj страни и у истом ступцу, ciajano : „Падобранске

¿единице заузеле су позицщ'е од споменика незнаном ¡унаку". Дакле и овде

Heyjедначеност.
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