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НАШ ЈЕЗИК

Књига III . Нова серија Св. 9—10

ЈУГОСЛАВИЈА И СРОДНЕ ИЗВЕДЕНЕ РЕЧИ

(поводом скорашње дискусије у Редакцији нове Југословенске •

енциклопедије).

Откако је код нас заведен назив Југославија за целу

земљу (3. X. 19^9 1У), о њему је и писано 2). Није ово први

пут да једна земља узме назив који се уобичајио. прво у

'иностранству, па после добио и право грађанства у земљи

коју обележава. Тако је назив Југославија био уобичајен и

код Француза (Уои§оз1аУ1е) и Немаца (Ји§об1аш1еп) и других

народа пре него што је примљен као званични назив код

нас. Истина, тај су назив они примили од нас, јер се већ

од тридесетих година прошлога века он употребљава у раз-

личним облицима код српских, хрватских и словеначких

писаца, а у приближно исто време и код Чеха. Тако у поме-

нутом чланку Илешип наводи: Југославац код С. С. Милу-

тиновића 1837 год., Југославен код П. Стаматоаића (1837 г.),

југославенски у Сербском народ, листу 1842, а после често

у Гајевој Даници (1843, 1844, 1845 и сл.), Југославија у љубљан-

ским Новинама 1858. После тога све се то налази у различној

употреби (за часописе, Академију наука у Загребу, различие

покрете итд.), а и иначе за обележавање словенских народа

на Балк. Полуострву. Може се о овоме наћи и нових и

тачнијих података 3), али је несумњиво да је назив Југославија

!) Свезнање I 1941.

г) Исп. чланак Франа Илешића О роз(апки Јггага .ји§051оуеп8к|"

(П. Поповића Прилози IX 145—164), где се може наћи доста грађе; исп.

такође и моју белешку СКГл. ХЫ (1934) 344.

8) Оно што је у Кјесп. [ћгу. Ш 8гр. јег. IV — сасвим је непотпуно.
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од Југословена дошао Французима, Немцима и др., и почео

се код њих употребљавати за Србе, Хрвате, Словенце и др.

наше народе сједињене у једној земљи, тј. за в е ћ и н у јужно-

словенских народа. Овај назив пјугославенски" — „југословен-

ски" обухватао је раније или све Јужне Словене, каткада само

Србе и Хрвате, а већином Србе, Хрвате и Словенце, тако да

је назив Југославија могао све то обухватити; али када је

требало државу Уједињених Јужних Словена, без Бугара,

обухватити једним именом, онда се назив Југославија свео

на њихову земљу, а Југословени, југославенски — југосло-

венски обележавали су сада само њ е н е народе. Тај се назив

већ раније употребљавао као име њихове земље, па се одатле

проширио у иностранство, а после тога дошао као званично

име у нашу земљу у поменугом одређеном значењу.

Уствари, у минулим временима придев је за Словене

гласно словЬньскъ, као што се налази и у језику Ћирила и

Методија, и као што се сачувао код наших, нарочито далма

тинских писаца, од најстаријих времена: словински, Словинац,

Словинство (са заменой јата по западном изговору гласом и).

Према томе, југославенски би требало да гласи југословенски,

а назив са а добивен је према руском језику (славянский,

Славяне) и иностраном з1ауиз (лат.), з1аУ15сћ, (нем.), з1ауе (фр.)

и др. Одавде је јасно, када бисмо хтели према 'нашем старом

и оправданом називу да начинимо именицу, она би морала

бити Југословенска (подр. земља), као што имамо од Хрват —

ХрваШска, Бачка према бачки и сл. Али ни много мање

ствари не иду по правилима и према разлозима историско-

језичким, већ онако како развитак народа и земаља донесе;

тако смо ми и добили назив Југдслпвија. Према томе, овај

назив није позајмљен од Уои§оз1ау1е, Ји§оз1а\у1еп и сл., веп

су* напротив, ти називи начињени према нашем Југославија,

а ова наша именица према придеву југославенски, који се

некад много употребљавао, а добивен је према руском юго-

славянский (и југославјански није било у реткој употреби у

XIX в. код свих Југословена); међутим напоредо са југосла-

венски употребљавало се југословенски, што више одговара

старој именици Словени и од ње изведеном придеву словенски

(тј. СловЪнинъ, СловЪне, словЬньскъ).
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Када се тако у новике време почео употребл>авати назив

^гославща за целу нашу земл>у, нашла су се према том

називу у употреби два придева \угославёнскй и /угослдвёнски.

Ме1зутим, према ^угдслйви^а придев ]е могао гласити }уго-

славйскй или }угославй]скй (исп. Шумадща — шумадйски и сл.)

или /угослйвскй (исп. Славонща — славОнскП и сл.). И, заиста,

у неким се словенским ]езицима тако и ]авило. Напр. Руси

пишу Югославия, югославский, па иду и дал>е употреблава-

]уНи га и за назив наших народа Югославы (исп. и код С.

МилутиновиНа ^угославац). Ме1)утим, код нас се веН од раните

сачувао придев ]угославёнскй у западним кра]евима (тамо

где се употребл>ава Славёни, славёнски и сл.) и \угословёнскй.

(тамо где се употребл>авао назив Словёни, словёнскП и сл.);

уедини назив ове врете ко]и се живо употребл>авао у нашем

народу у прошлим вековима (словински, т]. словЬньскъ) — ни]'е

нашао примене у придеву ко}им се обележава припадност

^гослави]и. Било би исправнее да се у ]ужном изговору

одмах од почетка узело \угослов\енски неголи \угославенски,

\ао\ч. ]е удешено према руском югославянский, исто као што

и назив Славени у ]ужном изговору одговара руском

Славяне, а не нашем старом СловЪне. Али, мислим, данас се

не би морао врайати та] назив на \угослов\енски када се не

употребл>ава у именици Словени, одн. Славени, у облику са

4. Па ипак било би добро да наша земл>а има ]едан назив

за све сво]е припаднике: Зугославща и, рецимо, \угослЬвёнскй.

Могло би се реНи да ]е }угославёнскй ближе речи Зугосла-

вща, од ко^ег ]е свакако и сама ова именица постала, али

када према и>ему и напоредо са н>им постов и изворни]'е

1угослдвёнскй, — нема разлога да се оно гони из ]езика, уто-

лико више што ^е било у живо] употреби и пре него што 1'е

назив Зугославща постао званичан. Можда ]е ипак корисно

што се код нас на западу употреблавало ^'угославенски",

да би се бар у томе могао запад наше земл>е лако из]една-

чити са истоком минималном изменом, па да оно што ]е из-

ворни]е преовлада у ]езику.

Не би било ипак на одмет размислити, и поред онога

што }е горе речено, да ли не би било на]бол>е васпоставити

за ^ужни изговор облик \угосл'ов\ёнскй, за ко]и у облику ело
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втеки далматинских писаца, старом словЪньскъ (и понегде

архаичном писан>у ко^е ]е одговарало „словЪньскъ") — имамо

довольно потврдё. Ту бисмо имали онда само од]ек узако-

женог изговора на западу, а у свему другом би биле те речи

^еднаке, т]. \угослЬв\енскй на западу, а ]угослдвёнскй на истоку.

Можемо се запитати: зашто место придева \угослЬвёнскй

немамо /ужнословёнскй ]ер именица ко]а ]е у основици тих

придева гласи Словени }уга, /удсны Словени. Очигледно }е да

се од придева \ужнословенски бежи зато што би се н>име

обухватали сви ^ужни Словени, дакле и Бугари, што се ни]е

желело да обележи називом \угословенски, веп само извесни

Словени на \уту. Зато се назив \ужнословенски употреблава

и данас за све Зужне Словене на Балканском Полуострву

(т}. за Словене на }угу према другим Словенима на истоку

и западу).

Назив \угословенс.ки ]е начишен свакако према приде-

вима 1угоисшочни, /угозайадни и сл., где }уго- има при-

девско значение; али како се \угославенски везу]е данас

исклэучиво са ^угославща, ]ер ]е та реч од тог придева

постала, то ]е и извршена диференщфциза измену }угосла-

венски — }угословенски „она] ко]и припада Лугослави]и" и

\ужнословенски „она] ко]и обухвата Лужне Словене" или сл.

Тешко }е репи да ли ]е и у колико] ]е мери страно 5йсЫа\уеп,

ко^е се од кра^а XVIII в. употреблава код Немаца, утицало

на ствараша „Лугословени", }ер ]е и Словени }уга могло под-

]еднако дати и Зужни Словени и Зугословени (са именицом }уг

у придевском значек>у), последнее, наравно, при посредништву

придева \угословенски (исп. свилорун и сл. са употребом свило-

у придевском значен>у).

А. БелиН


	Front Cover
	Белий А : Српски ]език и кн>ижевност у средн>о] школи • • • • 1—8 
	Сшевановий /И ; Употреба заменице сво/ 9—25 
	М СШевановик: Употреба заменнце сво) ■ ■ • •• 
	К- Тарановски: О ]едносложним речима у српском стиху 
	Аница Шаулик: О значоьу речи йесшиш ' 
	СшевовиЙ' И 1 У страха су велике очи" 50—52 
	А Паунов: Лош о ри)ечи бук 
	В : Омски или оно веки 294^295 
	О д г о в о р и Уредништва: Омски или омовски? 
	Лс з и ч к'с п о у к е 
	МилановиЯ Б - О писан у / у промени страних именица м рода • 168—172 
	МиЯовиЯ /И В : О неким стручним називима 26^5—278 
	Тарановски К - О ]едносложннм речима у српском стиху • • • 26—41 
	Уреднишшво- У интересу што боле к лиге • • • 151—154 
	П В В : Омски или омовски 58 
	НойовиЯ И : Мозол, мосур, мрсол> и сл 127—139 
	ПредиЯ Св : Непотребни варваризми 187—195 



