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О РОДУ СТРАНИХ ИМЕНИЦА

Питан* рода тупица у нашем ^езику ^ош ни^е решено.

Неке се веп одавно говоре само у ^едиом роду, док се друге ]ош

уиотребъава^у у оГ«гацима и м. и ж. рода (грип и грипа).

зад имамо и треки случай да су ее неке од тих именица до

сад употребл>авале у ^едном роду, а сада неки писци починьу

да им да]у други, напр. Рен*ст<} и Ренесанса. Ова^ последней

случае био ]е повод овоме покуша^у да утврдимо ко^их се на-

чела употреба у нашем ^езику држала кад ^е одрекавала род

именицама примл^еним шз страних ^езика

Кад ]е недавно пригфвмашо за штампу друто издание

кн>иге ^Апото" од О. Ренат, подавило се тгшье: да ли треба

задржати реч Обнова из првог изданьа или .]е заменити реч.]у

Репссанс. Одмах ^е одлучено да се замена изврши. Разлози за

ту замену били су прости. У жел>и да типе што чистщим ле

жком, Скерлии }е> употребъашо 'реч Обнова уместо речи Ре-

несанс. ЬЬегов покуша] тф успео: широка употреба задр-

жала ]е дотада1шьи навив за окуп оних културвшсториских

По.)ава ко.]е обухватамо реч^у Ренесанс. Обнова р с ,]едне стра

не била сувитле уска, а у другом погледу сувише широка, ^ер

,1е значила и многе друге обнове оде су могуие а нема^у везе

с оиим што сви културни народи зову Ренесанс. Зато ,]е од-

лука допета у корист ове последнье речи-

Усшро затим подвила ее у кньизи „ЕЬегошу" г:Ье Иси

доре СекулиЬ реч Ренесанса, у женском роду, како се чешКе

каже у западном делу наших народа. Тиме ^е поставлэено и

друго питаае: да ли ^е бсоьи ^едан или други облик, ко^и ^е

од та два облика више у духу нашег ^езика?

Одмах вал>а иапоменути да се одговор не може дати га

основу неких арпоп постаыьених правила, }ер се примем
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(„тазадмица" з'е нетачан израз, попгго ое примл>ена реч не

враЬа) страних речи не врши ни по каквом граматичком пра

вилу, иако се за н>ихово иисан>е могу шставитн правила. Од-

говор се може дати само на основу употребе, дакле, на

основу тога у ком облику з'е наш народ досада примас- стране

имениде, и на основу заыьучка изведеног из сабраних чшье-

нида.

Ако погледамо неколико тупица ко^е су одавно у употре

би, видеЬемо да их дрймамо ухом, а не оком. То знали:

страно.) именици да^емо онакав облик какав она има кад се

изговори, а не кад се написана пролита. Полугласове, ко^их

наш ^език нема, занемару)емо. Тако ^е наша употреба посту

пала према одавно иримл>еним речима шси'уаж, преферанс,

биланс (где су споуене две француске речи Ы1ш и ЬаШпсе),

ко]има ое у сво^е време придружила и реч Ренесанс; далье,

имамо и друге речи с одбаченим муклим е на завршетку

(Ы сгёте) и др. Све те речи чули смо тако као да се заврша-

ва^у сугласником и зато им да^емо мушки род.

И кад мушки род да^емо имешщама ко,]е се завршава^у

на мукло или немо е, утолико ^е природни^е да га дамо и име

шщама женскюг рода ко^е се завронавазу сугласником, као:

факултет, универзитет, идент-итет, суверенитет, капацитет,

простритет итд. Све су те именице са завршетком -Ш1 у не

мачком з'езику женског рода, према латюгским речима козе се

завршавазу са У нашим заладяим кра^евима, где ути-

ца^ немачког ^езика ^ачи, чу)е се и факултета, иако де то на-

казна реч, ^ер ^е на готову немачку реч додат наш наставак

а само да би 303 се сачувао женски род. Сем тога, све те речи

узете су из латинског, и ко би хтео да буде коректан према

Зезику порекла требало би да каже факултата, а то нико не

каже.

Горе з'е номенута реч крем, ко^а се у нашим западнмм

Нразевима говори крема, ^ер тако гласи у талзфпеком, а и у

немачком ]е доскора била женоког рода. Нама, ко,] и кажемо

крем, дошла ^е .реч непосредно од Француза, па смо, одбадивши

немо е, дали то^ речи мушки род. У томе нисмо били сами: по

данаильем немачком правсягису }е и у немачком реч му
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ш к о г рода и гласи йег Кгет*). И Немци су, дакле, усвојилн

начело кога се наша употреба држала одвајкада: род се ре-

чима даје према изговору у немачком.

На примљеним туђицама може каткад да се вида и пут који

су оне прение и родови које су све измењале док су дошле

до нас. Тако реч група дошла нам је из немаяког ((Не Огирре),

где је женског рода, па смо и ми задржали женски род. Међу-

пгм Немци су ту реч примяли од Француза, код ко.јих гласи

1е дгоире, дакле, има мушки род. Немци су погрешили што

су јој мењали род, јер је француска реч 1е дгоире изведена

од немачке йег Кгорј,** (гуша, оток пггитне жлезде). За нас

пут те речи још није завршен. Као што у француском је-

зику имамо старије и новије примање из латинског. тако смо

мл француску рем дгоире поною примили непооредно од

Француза док су управляли нашим железницама, али сад у

облику груп, као „новчани груп" у поштанском језику.

Узмимо сличну реч грипп или грип, која 1гма оба облиа. На

ше старије генерације говориле су грипа по немачком, где је

ова реч женског рода: йге Опрре, Међутим, млађе генерације,

чувпш је од Француза изговорену с немим е на завршетку,

почеле су да је изговарају као што иэговарамо франпуске речи

с тим завршетком: грип, као што гласи и у руском. Најлепше

је ово у немачком Брокхаусовом језичком лексикону сто.ји да

су је -Немци примили од Француза а они од Руса, а у Уша-

ковљеву речнику стоји да су је Руси примили од Француза.

Ови је се отресају! Ако је руско тврђење тачно, онда се вида

да су и они дачи речи род према изговору, а не по

писаньу у француском, као што и ми чинимо.

оанимъив је случај фрапцуских речи које имају заврше-

Так -аде- Код нас су, док смо их примали преко Немаца, биле

женског рода, као у немачком, а кад смо почелц да их примамо

непосредно из француског језика, добиле су мушки род, према

завршетку. Речи бламажа дали смо и ми женски род, кога је у

немачком (&е Шатаде). Реч је употребл>авана у ужем кругу

* Ке§е1п (иг сИе с!еи<5сће Ресћ15сћгеЊиП8, БгегсЈеп, А1«мп НиЫе.

** Француско—немачки речник Засћз-УШаЦе и наведени Брокхаусоу.
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образованиях људи и задржана је род који је имала у немач-

ком, те јој је остављен и завршетак именице женског рода.

Реч кураж, можда примљена од Француза, ушла је у шире

слојеве, који шюу знали да немачком е одговара наше с, те су

јој дали облик кураж ославивши јој женски род из немачког.

Али за време првог светоког рата научили .су наши артиљерци

од Француза да' употребљавају артиљериску препречну ватру,

1г,г йе Ъаггаде, и дали оу речи бараж мушки род. Од Руса смо

после Другог светског рата научили реч тираж, којој су они

дали мушки род према завршетку, те смо јој и ми дали исти

род. Ако убудуће примимо још коју француску реч с тим за-

вршетком, даћемо јсј свакако мушки род, укодико више не

буде утицаја немачког језика.

Исти случај, да род дајемо,:лрема завршетку, имшмр и

код многих других речи уэетих из разн1гх језика. Тако, Кли

ма, драма, тема, арома итд. у нашем језику су, због само-

глаоног завршетка, женског рода иако су у грчком средњег

рода. Неке од тих речи употребљавају се и у облику грчке

основе: темат, климат, чиме се опет гапита не постиже, јер ни

тада нису орегцьег рода, као у грчком, него мушког. Поред

тога, темат се употребљавао за задатке за светосавске награде

на Београдском универзитету, дакле у сиецијалном значењу.

Французи, који немају оредњи род, дају тим речима мушки

род и мењају крајње а у е.

О друге стране, грчким именицама са завршетвом -итис

дајемо мушки род, у духу нашег језика, иако су у грчком

женског рода: флебитис, отитис, етоштитис. Покушавано је да

им се скрешс грчки наставак, што је савим излишно, јер тиме

неће постати српскије.

Даље имамо немачке именице женског рода са завршет-

ком -ег — у сриском -ај: пуцерај, шверцерај, тишшера], шпеце-

рај. (Наводимо само стварне чињенице, без обзира на есте-

тику језика). Све су те речи код нас, када се употребљавају,

мушког рода-

Вреди истаћи реч коњзисторија, која тако гласи од 1730

године Га вероватно и од [1аније), када је народни сабор у Бео-

граду тражио да се та установа оснује- Ту омо дали свој род

изменивши и сам латински завршетак. Исто то вреди и за

4
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именицу опсерваторија. Међутим има латинских речи којима

смо задржали завршетак, али смо им по њему дали наш (му

шки) род: конзсрваторцјум, провизоријум, дедиријум, сцена-

ријум, подијум, форум.

Дакле увек дајемо род прела завршегку речи, без обзира

којег је она рода у језику порекла. То правило ниоу поставили

граматичари него сам народ, употреба као врховни језич-

ки законодавац.

Каткад идемо и даље, па страним именицама дајемо и

свој облик. Француску реч Ш йтдепсе наш народ знаод1879

године, када смо је чули за данаку новозаведених поштанских

путничких кола. И не слутепи које је право значење те речи

у фрапцуском, народ се задовољио да тако оэначи та кола,

као што употребљава и реч аутомобил (в. А. Белић, „Око на-

пюг књижевног језика", стр. 116), па не само да је реч усво

ено у француском облику, гего јој је дао и поорбл>ен облик

ди-лижапац; по угледу на пребранац, кркљажц. Никоме није

ни на ум пало да пита кога је рода француска реч йтдепсе.

Да узмемо само још ове примере. Овима нам је нозната

реч кредеиц, која у немачком гласи Аге КгеАепг, дакле жен-

ског је рода, као и у талијанском й» сге&епяа- Ми смо јој по

завршегку дали мушки род и још често умећемо непостојано

а: креденац. Нико не каже креденца, као Ренесанса.

Могу се наћи и изузеци од тог општег правила, да наша

употреба даје спрошм имешщама род по завршегку нзгово-

рене речи. Мотле би се навести речи: алијанса, Прованса, и

можда још која друга, које у француском имају исти завр

шетак као и Ренесанс, али њих употребл>авамо у женском

роду. На то би се могло одговорити да су то ретке речи, да им

тај облик није дала употреба у народу, него су то књишке

речи које широке масе нису ни чуле већ су преко књиге

ушле у употребу. *

Из свих паведеиих примера могли би се извести ови за-

кључци:

1) Стране именице примамо у облику у коме их чујемо

или нзгова'рамо, а не у облику како су написане у језику из

кога их примамо
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2) Схраним именицама дэдемо род крема завршетку по

угледу на наш ^ик.

3) Каткад мевьамо и сам облик стране именице и дадемо

у>] завршетак сличай завршетку неке наше сличне именице

(дилижанац, кредснац).

4) Ако страно] именици дамо и друга облик, различит од

обичиог, онда ]о] се и значение меаа (тема и темат; деликатеса

я деликатесу

Ако ^едан облик стране именице уЬе у олшту употребу,

она }е тиме добила и коначан облик, те се у аему мора упо-

требл>авати. Тиме ^е, по моме мтшьевьу, пресуг)ен и спор из

мену речи Ренесанс и Ренеоанса у корист оног првог облика.

Уво^еаем и овог другог облика непе наш ^език бити обогаЬен.

бита обогаЬен.

Св. ПредиН

3 Наш ]'език
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