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ОДГОВОРИ УРЕДНИШТВА

ОМСКИ или ОМОВСКИ?

У нашим уцбеницима за физику и за електротехнику

налазе се изрази омски оШор и омовски оШор. Поставлено

]е питание: ко]и ]е од та два израза правилан ?

По научнику чи]е ]е презиме Ом (Оеог§ 5. Опт) дат

]е закону ко]и ]е он открио исправан назнв „Омов закон".

По Омовом закону дефинисана ]е ]една врста електричног

отпора и та] отпор. назван ]е омски односно омовски отпор.

чРеч омски могла ]е доЪи као превод француског израза

„ге$15тапсе опгг^ие" или немачког израза „опгшзспе \Мс1ег-

з(апс1". Придев ]е сагра^ен додаван>ем наставка -ски основи

особне именице. Да ли ]е то исправно — можемо видети

ако та] начин применимо на изво^ен>е придева од наших

особних именица. Например: да се научник звао МилиЬ, за

кону ко]и ]е он открио дали бисмо име МилиЬев закон, али

отпор ко]и се по том закону дефинише не бисмо могли на-

звати „МилиЬ-ски = милиЬки отпор", него бисмо морали реЬи

„милиЬевски отпор". Да се научник звао Тесла, имали бисмо

„Теслин закон" и „теслински отпор", а не „тесласки отпор".

Ту су односи исти као у ових речи: Ъур^е, Ъур^ев (дан),

^ур^евски, -а, -о (венац, уранак, месец, киша); Петар, Петров,

петровски, -а, -о (сунце, цвеКе); Владан, Владанов, влада-

новски, -а, -о (режим); Бог, Богов, боговски.

Према томе, правилно ]е омовски ошйор. Треба тежити

да се придев омски, к.о\н се сада много употреблава, замени

правилним обликом омовски.

В. В. п.
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Умесно је што П. покреће питање правилности и вред

ности облика овог придева: омски и омовски. Разуме се,

ту се ради о целој једној групи придева који могу имати

овакве двојаке облике. Исправно је и његово мишљење да

је наше омски могло бити направљено према француском

оћтгцие и немачком оНтьзспе, јер је то вероватно његов пут.

Али одмах после тога у свом чланку П. греши кад тврди

да је придев изведен од особне именице Ом. Придев омски

не стоји према особно] именици Ом која значи научника,

већ стоји према именици ом која значи јединицу мере отпора

у електричном проводнику. Дакле, ом је мера и од именице

он правилно је направлен придев юмски наставком -ски.

Према томе омски отпор значи прво онај отпор који се мери

омовима, тј. који се одређује омовима, а затим и отпор који

има својства и природу отпора који се мери (изражава) омо

вима, који иде у ону врсту отпора који се мери омовима,

дакле припада нарочитој врсти отпора друкчијој од отпора

других врста од којих се она одваја. Једном речи, то је

отпор коме је ом главна и основна карактеристика. Овде

нема никаквог директног упућивања на научника Ома, већ

на једно његово дело, изум који је овде заступљен називом

мере која је у част његову добила његово име. Ом је само-

сталан и засебан појам као што су и ват, ампер, волт и др.

који носе име свога проналазача. Ти се појмови не мешају

с научницима према којима су добили име, јер имају своју

самосталност. Дакле, у основи придева омски лежи именица

ом као ознака појма ом; и кад се нешто одређује придевом

омски, онда се тај предмет доводи у везу с појмом ом, а не

с научником Омом.

Друго је и засебно питање шта значе придеви на -ски

и у каквом односу то значење стоји према значењу придева

на -овски (евски). Наше школске граматике при класификацији

придева већином придеве на -ски убрајају у присвојне при-

деве. Т. Маретић каже „-ски је веома обичан наставак за

придеве који значе чије је што" (Граматика и стилистика, стр

322). Међутим и старији и данашњи, страни и наши, научници.

не слажу се са оваквим одређивањем значења ових придева.

Лескин каже да је њихово основно значење „бити оне врете"
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к(ф ]е реч од ко]е ]е придев изведен. Бругман одре^'е н>и-

хово основно значение речима: вначе „приближно оно- што

значи основна реч". То ]е одре*>иван>е значен>а ових придева

у на]стари]им епохама развитка индоевропских ]"езика, па би

од жега могло водити порекло данашн>е значение наших

придева на -ски.

Професор А. БелиЬ утвр^у]'е ова значена за придеве

на -ски у савременом кн>ижевном ]езику'):

а) Прийадан>е врсти предмета ко]'и значи основа придева:

београдски живоШ = живот оне врете ко]'е ]е живот у Бео-

граду, као у Београду; дивска снага (и дивовска снага)

= онаква снага каква ]е снага дивова; зидарски йосао = посао

ко]и припада врсти послова ко]е раде зидари; йророчке речи =

речи ко]е су оне врете ко]е су речй пророка; глумачке спо

собности =» способности ко]е су по врсти као способности

глумаца;

б) свойствено йредмеШима дане врсШе ко]у обележава

именица од ко]е ]е придев: йаланачки живот = живот сво]-

ствен паланкама, са особинама ко]е су типичне за живот у

паланкама; сеоска учиШелица «= учител>ица са особинама ко]е

су карактеристичне за учителице ко]е живе и раде у селим а

в) слично йредМешина дане врсШе ко]у обележава име

ница од ко]е ]е придев: ангелски лик — лик сличай лику

ангела; во\ничка блуза — блуза слична (по кро]у) блузи

ко]у носе во]ници; сиренски гласови — гласови слични гласо-

вима сирена, ма]мунска- йохлейа -= похлепа као -у ма]муна;

г) диференциране (оЪва'}ан>е) дане врете од предмета

друге врете: барски гас (врста гаса), школска клуйа (врста

клупе), горска болееш (ерПер51а), бодачки вез (врста Ееза),

срйски сир, жуйско вино, зимски кайуШ, кухин>ски нож, сме-

деревско вино, омски оШйор, рендгенски зраци, аШомска бомба,

шумска шлука итд;

д) у усамленим (изузешним) случа\евима йрийадан>е оном

Предмету ко]и ]е у основи именице од ко]е ]е придев обра

зован: Смедеревски град, Сйлишска лука, дивски сШарешина

*) Наука о гра!)ен>у речи, издание Научне кн>иге, Београд 1949. стр.

180-186.
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(старешина дивова), Београдска станица, Аран^еловачки ки-

се.ъак, ремска катедрала итд. /

Као што видимо, само значен>е под д) ]е присвоено

значен>е, а сва четири друга нису присво]на значела. Зна-

челе под а) показу]е припадале, али не припадание предмету,

веЬ припадание цело] врсти. Дакле, то значеле претставл>а

присвоено значеле нарочите врете ко]е прелази у значен>е

квалитета. Такве природе су у основи свор] и друга три

значела ко]а су за лим наведена. Сва та значена значе

неки однос (припадала, свортва, сличности, одва]ан>а) даног

Предмета према цело] врсти Предмета ко]а ]е означена име-

ннцом од ко]е ]е образован придев на -ски. »

Какав ]е ме^усобни однос ових значела код придева

на -ски? Ретко ]е само ]едно значеле везано за ]едан придев,

веЬ се обично преплиЬу по неколико лих у ]едном истом

придеву, па их ]е тешко разграничити ; исп. : Београдска град

(присвоено), београдски живот (припадале врсти), во]ншка

■блуза (припадан>е врсти, врста блузе и блуза слична таквой,

дивски старешина и дивска снага, школска клуйа и школска

учионица, рибарски живот. Професор А. БелиК каже: „при-

деви на -ски могу имати у нашем ]езику и сва поменута

значела, а могу имати и само нека од лих. То значи да се

друга, у зависности од именица од ко]'их се придеви граде

или са ко]'их Других разлога, ]ош нису потпуно развила"

(исто дело, 182). Овде треба истаКи да ]е некад суфикс

-ски структуралне природе као што ]е такав обично придевски

нДставак -ни у нашем ]езику. Тада придеви на -ски прет-

ставл>а]у само придевску реч према сво]0] именици, а зна

чела су им врло различита и не могу се дефинисати у]едно:

Церска битка, Колубарска битка, солунски фронт, Полски

мши ( : куЬни миш), балска халина ( : куЬна халина), бен-

зински мотор ( : моторни воз), ракиска йщаца ( : сточна

пи]аца), винарски трговац (винар трговац). Видимо да ови

придеви прелазе у групу под г) эначеЬи <ке више врсту.

Ова анализа значела придева на -ски показу]е нам да

у лихово] основи лежи ]едно значение йлуралитеШа ко]е ]е

у сваком по]единачном од лих и ко]е чини лихову основну
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карактеристику. То значение плуралитета код придева на

-ски одре!)у]е од ко]их се именица могу градити ови при-

деви. Оно да]е могуЬност да се ови придеви граде првен-

ствено од за]едничких именица, уколико за то не служи

наставак -ни. Особне именице, према могуЬности грабежа

од н>их придева на -ски (г], у зависности од природе н>и-

ховог значеьа), можемо овако поделити:

а) На оне ко]е значе народност или становника покра]ине

и места; од н>их се лако граде придеви на -ски: срйски

(Србин), бугарски (Бугарин1, француски (Француз), %ружански

(Гружанин), бачвански (Бачванин), мачвански (Мачванин),

чачански (Чачанин), валевачки (Вал>евац), неюшиначки (Не-

готинац) и др. Некада овакви придеви сто]е према земл>и

или месту становника односно народа : ишалщанско йоднебле

(Италика), гружанска ииьива (Гружа), бачванска (и бачка)

равнииа (Бачка), мачвански равница (Мачва), чачански

(Чачак), ришлански (Ришан>) и др.

б) На оне ко]е значе географске об]екте; од н>их се лако

граде придеви на -ски, али ььихово значение претставла по

мешано присво]но значеше и значен>е врете ко]е ]е чешНе

код ових придева; исп.: Београдски град и београдски живот,

Сйлишска лука и ейлишеке ноки, руднички огранци и руднички

ваздух, савска вода (припадан>е и врста), ужичка црква и

ужичка йршуШа и др. Мешан>е ова два значеььа долази и

из разлога ко]и смо поменули у претходно] тачки — замен>и-

ван>е по]ма становника по]мом земл>е,*покра]ине, места, и зато

што се често придеви за место образу]у од имена н>иховог

становника; исп.: гружанска йесма и гружанска равница, ча-

чанске улице и чачански *сир, мачвански говор и магванекц

волови, колубарски волови и Колубарска бишка. Именице

ове врете значе сложение полове, има]у множинско значен>е

из весне врете, ко^е им долази од из]едначаван>а са зна

чением н>ихових становника.

в) На оне ко}е значе лица и ко]е претставл>а]у праве

сингуларне именице; од н>их се скоро никако не граде при

деви на -ски. Нэихово значенье то не допушта. Што имамо

- найолеонски, сталински, драконски, демосшенски, йлашонски,,
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мичурински 1) и др., то ]е отуда што су они нарочито услов-

.ъени : име лица поста]е ознака ]едне посебне врете, оно се

испун>ава специ]алним новим значением. Зато ови придеви

доби^у значен>е извесне врете као и сви други придеви на

оси: найолеонска биШка — велика битка, оне врете ко]'е

су биле Наполеонове битке, демосшенски говор — говор

оне врете ко]е су бйли Демостенови говори.

Придеви на -оси од наших личних имена врло се ретко

граде. Нэихово гра1>ен>е условлено ]е особитим значен>ем

личног имена или бол>е реЬи променом у значен>у личног

имена као што смо горе рекли о томе: йашикевска Политика —

политика оне врете каква ]е била ПашиЬева, владановски

режим — режим , оне вр:те какав ]е био Владанов, цуки-

Невски йройис — пропис оне врете какве су били ЦукиЬеви,

вуковски йодухваш — подухват оне врете ко]е су били Ву-

кови подухвати, цвщикевски, радови — радови оне врете

ко]е су били Цви^Ьеви радови и сл. Значен>а ових придева

иста су као значена придева напред изнетих, али н>ихов

облик н^е исти: они су постали преко присво]них придева

на -ов (ев), што ]ош бол>е илустру]е значение н>ихово.

Од за]едничких именица има доста придева на -ски

ко]и су постали од готових присво^их придева на -ов (ев),

-ин, -}ь. Они су и послужили као морфолошки ослонац за

гра^ен>е придева на -ски од наших имена лица. Но н>ихово

значен>е ]е исто као и свих других придева на -ски, „оне

врете ко\у значи основна именица": йойовски, воловски (и

волу]ски), дивовски, врачевски, крллевски, беговски, кумовст,

дахински (од дахи}ин, данас обични]е дахиски од дахи]а),

агински, газдински, шумадински (од Шумади]ин, исп. Шума-

динац, данас обични]е шуиадиски од Шумади]а) и др.

Посебне облике претставл>а]у придеви у примерима:

\)УР%евска киша, иешровске вруНине, мраШинске наки, ивапско

ивеНе,/ован>ски мразеви и сл., ]ер су они направл>ени према име-

нима празника Тэур^евдан, Петровдан, Мратиндан, Иваждан,

•1ован>дан. Они могу бити и са пуним именом: ^ур^евдански,

И Ови придеви у руском има]у и присво]'но значен>е, у нашем ]езнку

кЩу.
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петровдански итд. Ови придеви сто}е према празницима, а не

према Тэур^у, Петру, Мрати, .1овану, Ивану и онда када гласе

као у првом наводу.

Зато ]е погрешно када П. придеве омовски и владановски

доводи у везу са $ур$евски и Петровски, ]ер први сто]е у

односу са особним именицама ко]е су имена лица, а не

празника, те према томе то нису исти односи како он каже.

Привидно (по облику) то су исти односи, али у 8начен>у

нису исти, а значенье ]е важнее од самог облика. Ъур^евски

уранак не значи ни Ъур^ев уранак ни уранак оне врете какав

^е Ъур^ев уранак. За изведене р*ни увек ]е на]главни]е према

ко]о] речи оне сто]е у нашем ]езичком осеКан>у.

//. СшевовиК
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