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НЕКА ЗАПАЖАВЬА
О ПРАВИЛИМА НОВОГ ПРАВОПИСА У ВЕЗИ
. С ПИСАНИЕМ ТУЪИX ИМЕНА
Поред неких других добрих, и среЬних р^ешења, нови
Правоте срйскохрвашског ]езика )е добро ријешио, у неким случа)евима, и проблем писања туђих имена. На)знача)ни)а новина
у том смислу )е, по нашем мишл>ењу, увођенье двоструког начина
писања имена при његовом првом помену: ако се име пише
фонетски, у загради треба, први пут, додати и изворно писање
вьегово; а ако се оно пише изворно, треба додати у загради,
при првом помињалу, његов изговор. На та) начин )е име постало
потпуно одређено и идентификовано.
То, међутим, шф био случа) рани)е, када се страно име
писало у неком тексту само фонетски или само изворно. Први
(фонетски) начин писаньа имена пружао је могуЬност за разне
врсте транскрибованьа. Дешавало се да се неко страно име
фонетски транскрибу)е на неколико начина, тако да га )е било
тешко препознати. Да поменемо само нека француска имена чи)а
нам се различита транскрипци)а сачувала до данас, као: Вшпепёге
(Бринет)ер, Бринт)ер), Ниуктапз (Хисманс, Уисманс), Рёпе1оп
{Фенелон, Фенлон) итд. Уз то, што )е представляло )ош веЬи
недостатак, понекад је било немогуне идентификовати туђе име,
будуЬи да су се имена два)у (или чак и више) лица изговарала
и писала фонетски на исти начин: Дикло (Вискз, Виских),
Русо (Кошзеаи, Коизкеаих), Бел (Веу1е, Вау1е) итд. ТешкоЬе око
идентификованьа имена )авл>але су се и онда када се изговор имена
знатно удал>авао од његовог пнсаньа: ко би, на прим)ер, могао
погодити да Ан означава писца ко)и се изворно пише: Натр.
А да и не говоримо о томе да читалац нщ'е могао на та) начин
никад ни сазнати како се дотично име пише.
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С друге стране, изворно писавье (ако оно нщ'е, као што je
био случа) рани)'е, пропраЬено изговором) задавало je читаоцу
манье или веКе тешкоКе у читаау. Ту недавно смо били св}едоци
да je jeflaH образован чов)ек, технички стручвьак, ко)и нщ'е познавао
француски je3HK, стално изговарао име познате аутомобилске
фирме Рено онако како се оно пише — Renault. Ä joni нам je и данас
у CBJe>Koj успомени деформисани изговор Черчиловог имена за
BpnjeMe посл>едн>ег рата. Taj изговор je био толико комичан и
скаредан да га не можемо OBflje ни поновити. Дешавало се да
читалац, на Taj начин, никад и не сазна правилан изговор туСег
имена.
Новим правописом су, дакле, изб}егнути ови и овакви
неспоразуми и незгоде.
Али, поред овога и других добрих pjeine&a, нови Правойис
je поставио и нека правила Koja нам се не чине rajcpehmija.
Мислимо првенствено на правила у вези с изворним писаьем
ту^их имена.
ITpnje свега, чини нам се сувише крутим правило да je „у
научним д}елима, у уцбеницима средньих и виших школа и у
сличним кньигама (.. .), када се пишу латиницом, обавезно (. . .)
изворно писание ..." (стр. 148). Другим ри^ечима, у кньигама
научног и стручног карактера нови Правойис допушта фонетско
писан,е имена само у Ьирилици, док га у латиници уогапте не
дозвол>ава. При доношеньу овога правила знача}ни улогу, поред
неких других момената, играла je несум&иво и традицща изворног
писан>а, Koja je раширена нарочито у оним нашим подруч}има
гще преовладава употреба латинице. Али, поред те традищ^'е,
nocTojao je и pamije у неким нашим KpajeBHMa (Босна и Херцеговина, BoJBOflHHa, Cpönja) — а он je nocmije рата све више
хватао KopnjeHa како се све више ширила у овим подруч{има
употреба латинице — oÖH4aj да се ту!)а имена и у латиници пишу
фонетски. Налазим да je требало, водеЬи рачуна о овом моменту,
допустити фонетско писан»е имена и у д}елима научног и стручног
карактера, као и у уцбеницима, када су они написани латиницом.
О дублем KopnjeHy оваквог начина писааа може се заюьучути
донекле и из чиньенице да се поменуто правило новог Правойиса
данас у потпуности И не npnMJeibyje: издавачка предузеЬа у Босни
и Херцеговини, на npnMJep, и у oboj врсти каига, када су оне
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писане латиницом, пишу често туђа имена фонетски, с тим што
у загради дода)у, при првом помену имена, изворно писанье.
Према томе, у новом издању Правойиса требало би ово имати
у виду, па допустити оно што се и онако веЬ чини.
Што се тиче изворног писања имена, оно )е потпуно
прихватлеиво, и не поставл>а се никакав проблем, када )е име
употри)ебл>ено у номинативу. ТешкоЬе наступа)у тек када )е оно
у разним падежима, као и кад се из њега изводи присвојни
прид)ев. ^ обзиром на опште „правило да се туђа властита имена
ми)ења)у по правилима нашега )езика и онда када задржава)у
сво) изворни облик и да се исто тако према правилима нашега
)езика пишу и ми)егацу и њихови присво)ни прщцеви" (стр. 150),
нови Правойис прописује да се, у оба ова случа)а, име и ньегов
падежни или прщцевски наставак пишу саставл>ено, без икаквог
обил>ежаваньа имена и наставка. А ово нам се (без обзира на
традици)у ко)а је у неким нашим подруч)има ухватила јаког
кори)ена) не чини баш среЬним рјешењем. И то из разлога што
у том случа)у наста)е, у ствари, повезиванье два)у елемената
потпуно различитих по сво)о) природи и страних )едан другоме:
туђег, изворног елемента (туђе име) и нашег, фонетског елемента
(наш наставак), — повезиванье ко)е је, ако се ничим не обшьежи
(цртицом, на примјер), неспретно и изв)'ештачено за неког ко)и
на њега ни)е )ош свикао толико да му оно више и не боде очи
кг да о томе више и не мисли. Ако бисмо се хт)ели изразити
у )едно) см)елијој слици, рекли бисмо да нам то неприродно
комбиновање двају разнородних елемената изгледа отприлике
онако као кад бисмо на себе обукли )едан дио туђе, западне, и један
дио наше, националне одјеЬе, рецимо фрак и црногорску капу.
]ер, доиста, долазимо понекад до врло чудних, накарадних
хибридних творевина при изворном писању туђих имена у дек
линаци)и и присво)ним прид)евима. Прим)ери неких француских
имена најбол>ё Ье то показати:
Коиззеаих (Апс1гё): КоиззеаихуЦеу1; Коиззеац (1еап—^ас^иез):
Коиззеаии (дат.), КоиззеацуЦеу; Мапуаих: МапуаихуЦеу; СоЫпеаи:
СоЫпеаии (дат.), СоЫпеацуЦеу, итд. (Нешто манье накарадни су
1 Овакви облици присвојног прид)ева су доста раширени у неким
нашим бројевима.
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други облици присво)них прид^ева: Rousseauov, Rousseauxov,
Gobineauov).
Barye: Baryeja, Baryeju, Baryejev; Vogüé: Vogüéa, Vogüéov; See:
Séea, Séeu, Séeov; Vigny: Vignyja, Vignyjev; Guitry: Guitryja, итд.
Или вокатив француских имена уколико се он употребл>ава :
Molière (Molièree!), Couneline (Courtelinee!), Georges (Georgese!),
и СП.

Понекад не ctojh ствар бол>е ни са именима других наци)"а.
На примj ер: Györgya: Györgye (ЪерСе), Györgyi (ЪерСи), Györgyin (ЪерСин), и ел.
Што je joui горе, код неких имена Hacrajy незгоде и
неконсеквентности у читан>у. Такав je cjiy4aj с неким романским
именима: Petrarca, Bianca, Casablanca итд. Да би ce, BJepoBaTHo,
H36jeme те и сличне незгоде, нови Правойис je прописао да се
у овим именима, у деклинацщи и у npncBOJHHM прищевима, пише
к (MJecTO ц): Petrarke (MJecTO Petrarce), Bianke, Bianki (MJecTO
Biance, Bianci), Casablanke, итд. Дакле, одстугшо je овде од
консеквентне пршп'ене изворног писаньа. Мег)утим, има читав
низ других романских (француских) имена Koja H3a3HBajy незгоде
у читан>у, а она су подведена под опште правило. Таква имена
су, на npmijep: D'Avenat (Давна — из Травничке хронике): D'Avene
или D'Avenata (D'Avne или D'Avnaa), D'Aveni или D'Avenatu
(D'Avni или D'Avnau), D'Avenin или D'Avenatov (D'Avnin или
D'Avnaov), итд. — Planât: Planatov (Planaov). — Dupin (и сва имена
на in: Rodin, Janin, Siffréin, Scapin, Salavin, Beauduin, итд.):
Dupina (Дипена, иако би ce морало читатй према ономе како je
написано: Дипина; а понекад се тако и чита: Calvina). — Rabelais:
Rabelaisov (Раблеов). — Guizot: Guizotov (Гизоов). — Leblois:
Lebloisu. — Dumas: Duraasa, Dumasu, Dumasov, итд.
Какво би онда могло да се постави опште правило за писан>е
туг)их имена у деклинации и у itohcbojhhm придевима? Ми
видимо дви)е могуЬности:
1. HajnpnpoflHHJe и на5бол>е pjemeHbe било би: да се имена
у деклинацией и у npncBOJHHM придаевима (а, евентуално, и у
номинативу) пишу фонетски, с тим да се, при првом помшьаау,
име напише и изворно, и то у номинативу. Не само да би се
на Taj начин H36jerao неприродно и незгодно повезиванье разнородних елемената, него оваквом pjemeay иде у прилог и чивьеница
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што су многа страна имена, дугом употребрм, толико постала
саставни дио наше цивилизаци)е да се Н>ихова пром)ена врши
према пром)ени наших имена: Иго, Ига, Игу, Игов (поред: Иго,
Игоа ...); Бокачо, Бокача ...; Петрарка, Петрарке, Петраркин ...;
Дима, Диме, Дими . . . Чак су нека од њих проми)енила и акценат:
Балзак (м)есто француског акцента на поаьедњем слогу, ко)и је код
нас ри)едак, и „педантан"). Ова) начин писаньа )е по нашем мишл>ењу, утолико прихватл>иви)и што и нови Правойис предвиђа фонетско писанье „ако придјеви и именице изведене од властитих
имена има)у опЬе значенье": шекспирски, волтеровски, бодлеровски, и сл. (стр. 152). ПреимуЬство оваквог начина писаньа
лежи и у томе што, у загради, у номинативу можемо написати
свако име у правом смислу изворно, сваком ортографи)ом и
сваком азбуком (руском, арапском, кинеском) ако хоЬемо. Опште
узевши, дакле, требало би сматрати: чим се неко име ми)ења по
нашо) деклинацией или се из њега изводи присвощи прид)ев, оно
)е на изв)есни начин „понашено", и према томе треба га писати
фонетски (као бодлеровски и сл.).
2. Уколико се горњи принцип не би могао прихватити
услед тога што )е изворно писанье, и у деклинаци)и и присво)ним
придевима, веЬ ухватило )'аког кори)ена у неким нашим крајевима, онда би се могла бар између изворног и фонетског ди)ела,
то )ест између туђег имена и нашег наставка, ставити цртица и
на та) начин 6бил>ежити граница између та два разнородна
елемента. При томе, нема никаквог проблема кад се наставак
дода)е потпуном имену: Ошгог-оу, Вагуе-ја, Оирт-и, Ье1ргщ-а,
итд. ТешкоЬа наста)е кад се наш наставак не дода)е на потпун
облик туђег имена, као што је случа) код имена: Воссассш,
Реггагса, ТЧзга, и сл. Али ова) проблем шф нер]ешл>ив, и он
заслужу)'е труда да се за ньега нађе посебно и прихватл>иво
р)ешење, с обзиром на чињеницу да би многе незгоде и неспретности ко)е носи са собом саставл>ено писање биле избёегнуте.
Изненадила нас је и чињеница да нови Правойис поставл>а
правило фонетског писања за придёеве као што су: бодлеровски,
волтеровски и сл. , а допушта изворно писање ри)ечи као што
су: 1е1рг1§к1, тйпсЬепзк1, и аналогно томе: гйпШ, паш:ез$к1*
2 Присво)Ни придёев изведен од имена: Мате!.
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(нантски едикт), и ел. За ове piijeMii има, по нашем мшшьевъу,
joui више разлога за фонетско писание, будуЬи да je код неких
од Н.ИХ посл>едн>и сутласник доживио пром^ене (ларщишки, циришкиисл.). Према томе било би природщце и овакве рщечи
писати само фонетски.
Исто тако нам се чине незгодним облици као: Champagna,
Jeannetta, Toulousa, Columbija, Elisa итд. Овако писана, ова имена
нису у потпуности ни туСа (Koja miajy облик: Champagne, Jean
nette, Toulouse, Columbia, Élise), ни наша, него неке хибридне
ри|ечи, flnjenoM ту^е а ди)елом наше. Стога сматрамо да би те рщечи
изворно требало писати само у правом туСем облику: Champage,
итд. (поред фонетских облика: Шампан>а, итд.).
Дал>е, с обзиром на честу неу)едначеност и збрку, било би
потребно одредити кад he се нека имена, у фонетском писавьу,
транскрибовати са je, а кад са ije: Hoflje (Nodier), Ho3Jep (Nozière)
и ел.; али Дрще (Drieu), Boenje (Bossuet), Барщел (Barruel),
DIeHHJe (Chénier) итд.
МидхаШ ШамиН

