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О РЕЧИМА НИКЛ, КАБЛ И гЬИМА СЛИЧНИМ

У нашем мьижевном ]езику нема речи ко]е се завр-

шава]у гласом л пред ко]им на завршетку сто}и неки

сугласник. У свима тим случа]евима ]авл>а се тзв. непо

стоянно а (топал), а л се обично претворе у о (петао, котао,

витао, кабао итд.).

Ми Немо овом приликом говорити о неким страним

речима са сугласничком трупом у кор] ]е глас л на кра]у.

Те речи спада]у у научну и стручну тгрминологи^у, те тако

поста]у саставни део нашега кшижевнога я'езика. То су речи:

никл, кабл, арШикл, цикл (бицикл, мотоцикл, килоцикл), циркл

(циркле). Оне се често срета]у не само у стручним кнэигама

и списима вен и по нестручним листовима и новинама. Овде

Ьемо их прегледати по реду.

Никл. — Руду ко]а }е по сполэашн>ем изгледу личила

на бакарну руду, али из коя'е немачки рудари нису могли

добити бакар, назвали су яКир{ег-шске1". Та] назив ;е

погрдан и означава, отприлике, руду без икакве вредности

(„лажну бакарну руду"). Код рудара ]е посто^ало су]"евер]е

да добивание метала одатле спречава]у подземни, зли демони

,,№ске1в и „СоЬоШ".

Када ^е 1751 г. шведски минералог и хемичар Кронстет

(Сгопз1еаЧ) открио никал, он ]е показао да „Кир!егп1ске1"

садржи од метала ]едино никал, па ]е као име елемента

задржао афикс горн>е речи1). Тако ]е постало име никал за

ова] метал и оно ]е усво]ено коц свих народа (нем. №ске1,

фр. и енгл. шске!, тал. шсЬеНо, руски никель, чешки шк1,

лат. шссо1ит2).

•) Сам минерал „Кир{ег-п1ске1" назван ]е доцни]е ншошн, наклон

или пиколиШ и састо]и се из арсена и никла (хемиска формула му ]е №Аз).

*) При даван>у латинског назива узело се значение речи К1ске1 као

хипокористик од Ы1ко1аи$ -п1ссо1ит (за нас су споредна остала значена речи

Мске! у немачком).
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I

Код нас су још врло рано употребљавани различии

облици за ову реч. Тако Вук Маринковић пише никол1), Ъ.

Поповић никл2), Панчић никлй), С М. Лозанић у својим уцбе-

ницима за Велику школу у првом издању употребљава облик

никел (никела)4), у доцнија два издања никл5\ а у својим

уџбеницима за средње школе никал'К М. Петровић такође

пише никл7). У немачко-српским речницима Ђ. Поповића и

Ј. Грчића употребљена је реч никол (од латинског назива

одбијен је наставак -ит), а у Француско-српском речнику

од Н. Петровипа и Б. Поповића никел (никела). На хрватској

страни Шулек је дао нйзив никаљ (никља) вероватно отуда

што му се чинило незгодно да каже никал не претворивши

л у о (никао)8). Овај облик једино и наводи Акад. рјечник,

али се код хрватских писаца сретају и други облици.

Као што се види постоји шест облика ове речи: никл,

никал, никол, никел (никла), никел (никела), никаљ (никља), па

и данданас не постоји сагласност у ком облику треба упо-

требљавати ову реч код нас. По нашем мишљењу треба

усвојити облик никал; у обзир би дошао још једино облик

никло, који се чује у народу и о чему пе бити речи доцније.

Кабл. — И ова реч нам је дошла преко Немаца (КаЬе1),

који су је опет примили од француза: саЫе (реч саЫе изве

дена је од сред. лат. сар(и)1шп, сред. грч. кхлМт); она

код нас има уже значење него у француском и немачком, и

једино означава нарочити систем електричних проводника

који су споља заштипени и изоловани и који се употреб-

љавају под земљом, под водом или у ваздуху.

') Вук Маринковип, Начела физике, 1, 205 (1851)

а) Ђока Половил, Познавање робе, Београд, 1852.

*) Ј. Панчић, Минералогија и геологија, Београд, 1867, стр. 72.

4) С. М. Лозанић, Неорганска хемија, Београд, 1874 (1 издање)

») . . 1893 (III изд.)

•) С. М. Лозанић, Хемија за средње школе, Београд (1 изд. 1895,

последње VI 1925).

7) М. Петровић, Хемија за средње школе. Нянчено, 1883.

8) Може бити и по угледу на речи као: бодал, Грбал, кашал,

корабал. Крема. ь (сада се често пише према руском Кремљ иако се раније.

писало и говорило Кремал.), Ведал, рогал, Србаљ, угол, чешал, чукал,

шШавал.
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У нашем језику постоји реч кабао (кабла), дакле исте

основе кабл-, али сасвим другог значења. Отуда су Ристић

и Кангрга у Српскохрватско-немачком речнику употребили

облик кабао и у првом значењу (КаЬе1); међутим, у немачко-

српскохрватском делу кажу кабл; у Бакотићеву речнику

стоји кабел. Ми смо мишљења да ову реч треба писати и

говорити у номинативу као и нашу народну реч, дакле кабао

онако како су то учинили Ристић и Кангрга у Српскохват-

ско-немачком речнику.

АрШикл, артикал. — Облик артикал много је обичнији

и у писању и у говору, па тај облик треба и усвојити

када се мисли на робу еспап, трговачки предмет. Ова нам

је реч у том значењу дошла из немачког (Агпке1). У зна-

чењу члана у граматици озваничен је облик артикул1) (од

лат. аг{к:и1иб), и у том облику та је реч, према Акад. Рјеч-

нику, позната још од XV века (уп. ^чешки аг11си1, руски

артикул).

Цикл. — У овом облику се ова реч не пише и не

говори, већ се обично употребљава реч циклус. Међутим

било је писаца и раније2) и у новије време3) који су у номи

нативу употребљавали облик циклус, а остале су падеже

изводили од цикл: при почетку цикла, у даљем току цикла,

то вреди за повратне цикле; два цикла, у првом циклу итд.

Овакво грађење облика од страних речи није у обичају у

нашем језику.

Било је покушаја да се у књижевности ова реч замени

нашом речју круг*), јер напр. косовске песме чине неку

врсту круга око Косовског боја, али је у званичној терми-

нологији као главни термин усвојена реч циклус5).

У космографији се употребљава само реч циклус, у

физицй (термодинамика) говори се о различним циклусима,

али се често употребљава и израз „кружни процес" у истом

значењу, у хемији су у употреби само адјективи: циклични,

') Граматичка терминологија, Београд, 1932.

2) Ђорђе Рокнић, Експериментална физика, III, 327 (1901).

8) Д. Костић, Прилозн проучавању народне поезије VI, 1 (1939).

') М. К. Драгутиновић, Изучавање српске књижевности, Београд, 1904.

5) Књижевна терминологнја, Београд, 1933.



Св. 5—8 Са речима никл, кабл и њима сличним 241

■

изоциклични, хетероциклични итд., који су изведени од лат.

адј. сусНсиз (гр. хихХсхбс)'.

По угледу на немачки израз 2ук1из уоп Уог1езип§еп

(Уог1га§е) пише се и код нас понекипут циклус предавања,

али је у овом случају боље рећи низ (серија) предавања.

Докле реч циклус треба задржати у овом облику, дотле

сложенице у чији састав она улази: бицикл, мотоцикл, кило

цикл... — по моме мишљењу, треба писати с непостојаним

а (бицикал, мотоцакал, килоцикал)' или с наставком о или а

(бицикле, мотоцикло... односно: бицикла, мотоцикла... в.

даље).

Циркл (циркле и други облици). — У Ристић-Кангрги-

ном речнику ова реч је наведена као р1игаНа 1агпит женскога

рода: циркле, циркли, а у немачком делу исти писци под

речју 2ике1 имају само шестар. Ми смо мишљења да ову

реч, без обзира у ком се облику узима, треба одбацити и

употребљавати нашу реч шестар.

Најзад, треба одговорити на питање: у којем би облику

народ примио и говорио ове речи кад му се, преко штампе

и наставе, не би наметнули облици које су тим речима дали

писци чланака, расправа, књига или званична администрација.

У Србији се говори никло. Док је још постојао ситни

никлени новац могли су се често чути, у различним местима

код народа, изрази као: „Шта ће ти толико никло?" У Црној

Гори чује се не само никло1), него и бицикло, мотоцикло;

по неким местима у Србији ове две последње речи говоре

се у женском роду: бицикла, мотоцикла. Сличне наставке

добиле су код нас неке друге туђе речи: пакло (паклив, а

чује се и пакла) од швапског Раск1 (Раске1), йегло (поред

обичнијег пегла) од швапског Ре^е1 (Рй&е1, Вй^е^зеп); из тур-

ског позајмљена реч туткал говори се и туткало. С друге

стране, неке наше речи, поред обичнијег облика на -ао: еврдао

(еврдла), витао (витла) пругао (пругла) чују се и с наставком

') Могло би се помислитн да ову реч народ говори у средњем роду

зато што су народне речи за неке метале такође средњега рода: сребро,

злаШо, гвожђе (железо), олово; ово прилагођивање није искључено, али

и не мора бити тако, јер постоје и метали мушкога рода добро познати

народу: бакар, кала] (косиШер).
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■ло: сврдло, витло, пругло. Док се'сврдло и витло1) говоре

у средњем роду с истим значењем као у мушком, дотле

пругао (клупко) и пругло (замка) имају различна значења

(Вук. Рј.). Стари облик жезлъ «жьзлъ) обично се говори

у средњем роду жезло, али постоје и облици жезал, жеэао

и, у једном примеру код В. Врчевића, жезл2).

Као што се види, аналогија у нашем језику има у оба

правда: стране речи сличне наведеним говоре се у средњем

и женском роду, и наше речи са самогласничким л у основи

умећу непостојано а, па се л претвори у о, или добивају

на основу наставак о, те се говоре у средњем роду.

Народ би неке од наведених речи вероватно изговорио

као речи које већ постоје у нашем језику (кабао), друге

већ говори у средњем роду (никло), а трепе се чују и у

средњем и у женском роду (бицикло, мотоцикло; бицикла,

мотоцикла3).

Поред речи које смо овде поменули ваљало би проучитн

и остале стране речи са л на крају испред којега стоји

сугласник, па тачно одредити у каквом их облику тр<

употребљавати.

') Речи виШло нема у Вукову Рјечнику; међутим једна предратна

збирка приповедака носи такво име и у њој се ова реч свуда употребљава

у средњем роду.

2) Лексичка грађа Института за језик САН-а.

*) Није ,без интереса навести да у словеначком ове речи имају напо-

стојано е: п1ке1] (шке1), каЬе!, агНке! скке!ј.

В. М. Мићовић
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