
ФИЛОСОФИЈА, A НЕ ФИЛ030ФИЈА
i

У XVII-oj глави npaboüuca cpüCKOxpbaüicKoia Kwuncebuoi 
језика, Београд 1960, где je реч о замењивању хеленских и латинских 
гласова, поставља ce као правило: „Сугласник с међу самогласни- 
цима замењује ce са з и y грчким и y латинским речима, према 
традиционалном изговору тога латинскога гласа“ (стр. 134), па 
ce, поред осталих примера, као примери таквих речи узимају хе- 
ленске речи philosophia и philosophos, које би, према томе пра- 
вилу, требало да ce изговарају и пишу као филозофија и филозоф 
(стр. 135).

Међутим, такав изговор je сасвим погрешан, јер су речи 
philosophia и philosophos сложенице, a за такве сложенице поставља 
ce правило: „На почетку другог дела сложенице с не прелази y 
з‘с, па ce као пример такве сложенице узима хеленска реч asymme
tria (а +  symmetria) y којој с остаје с : асиметрија.

Очевидно je да горње правило, по којему philosophia и 
philosophos треба да ce изговарају као филозофија и филозоф 
противречи другом правилу, по којему те речи треба да ce изгова- 
рају и пишу као философија и философ, a само су такав изговор 
и такво писање правилни, јер други део тих сложеница почиње 
гласом с који, зато што ce находи на такву месту, не прелази y з.

Како je настала та противречност? Настала je отуда што je 
Правописна комисија смела с ума да су и речи philosophia и 
philosophos сложенице: реч philosophia саставњена je од речи 
phileo (=волим) и sophia (=мудрост) и philosophos од речи phileo 
(=волим) и sophos (^мудар), те према томе philosophia значи 
љубав према мудрости, a philosophos онога који воли мудрост.

Изговарање и писање речи philosophia као филозофија 
није традиционално, као што тврди Правописна комисија, јер 
су сви српски писци од првог српскога књижевника, Саве Немањића, 
па све до год. 1918-е, a највећи део и до год. 1960-е, сугласник 
с y тој речи изговарали и писали као с, a никако као з.

II

За такво писање наводим ове примере.
Од списа y старој српској књижевности истичем спис При- 

üobeiüm о Александру Великом, критички текст и расправа од Сто-
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јана Новаковића, Гласник Срп. Ученог Друштва, друго одељење, 
књига девета, y Београду 1878, стр. 10, 15, 16, 27—31, 34, 40, 41.

Философ и философија ce налазе y Вукову Српском Рјечнику 
и y Ивековић—Брозову Рјечнику хрВатског језика, где ce наводе 
и стихови из иародне песме Tyïobawe змаја на Jlobheny, ст. 72—73:

Облазиће царства и краљевства 
и научит’ философске школе

(Вук IX, 1902, стр. 337).

Од философских и других писаца који су правилно писали 
философија наводим ове:

Михајло Ристић y спису Система целокупне философије.
Милан Кујунџић-Абердар y спису Философија y Срба.
Алимпије Васиљевић y Историји napognoî oôpasobawa код Срба.
Ђура Даничић y Књизи Константина философа о üpaboüucy, 

Старине I 1862, 1—43.
Милош Миловановић y спису Философија и наука y сбом 

историјском разбитку.
Лаза Костић y Оснобима лепоте y cbeiûy (1880) и y OcuobuoM 

иачелу, критичком ybogy y ошиту философију.
Драгиша М. Ђурић y свима својим списима.
Бранислав Петронијевић y Историји nobuje философије 1-о 

издање (у наслову П-ог издања, год. 1922, стоји филозофије, јер 
je, y Петронијевићеву одсуству, коректуру вршио сам издавач, 
који je одрастао y Загребу), затим y зборнику Чланци и студије 
I (1913), стр. 179, 181, 273, 218, 226, 227.

Стојан Новаковић y делу Срби и Турци y  XIV и XV беку9 
издање СКЗ, 1960, стр. 252, 259, 261, 275, 294, 296, 300, 301, 311, 
317, 319, 320, 344, 358, 366, 367, 372, 377.

Андра Гавриловић y Историји српске и хрбатске књижебности
Коста Стојановић y Радобима Руђера Бошкобића, 1903.
Павле Поповић y студијама Стари српски жиботописи 

XV и XVI бека, 1936, и О Собранију Доситеја Обрадобића.
Јован Ердељановић y Зборнику y част Б. Попобића, стр. 68.
Јован Жујовић y истом зборнику, стр. 390, 392.
Влада Р. Петковић y истом зборнику, стр. 317.
Јаша Продановић y зборнику Наши и страни.
Слободан Јовановић y књизи Из Историје политичких 

доктрина, књ. I, 1936, стр. 20—23, 25—27 итд.
Никола Вулић y зборнику Из римске књижебности, изд. 

СКЗ, стр. 97, 106, 107, 108, 110, 118, 120.
Веселин Чајкановић y Преиеду римске књижебности.
Сима Пандуровић y Оиедима из естетике.
Нићифор Вукадиновић y студији Доситејеба Христоитија и 

њени узори, Прилози за КЈИФ књ. III, стр. 54, 63, 65, 71, 72, 79.
Николај Велимировић y HobuM беседама под гором, стр. 44, 45.
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Давид С. Пијаде y свом преводу Јерусалемова Yboga y фило- 
софију, Београд 1921.

Милоје Васић y свом преводу Аполона С. Ренака, 1951, изд. 
СКЗ, на пример стр. 91.

Владан Максимовић y свом преводу Хефдингова Уџбеника 
историје nobuje философије, 1926.

Тихомир Радовановић y Историји üpeboga Ciüapoï Забета, 
1928, стр. 9, 15, 56, 84.

Ј. Д.^Стојановић y Философији Анриа Eeplcona 1925.
Илија М. Живанчевић HoboM покољењу, Београд 1934, стр. 46, 

64, 65, 67— 69, 85, 111, 112.
Јустин Поповић y Философским урбинама (=Библиотека 

Свечаник 23), 1957, стр. 24, 25, 29, 33, 34, 35, 38—40, 43, 44, 57, 
69, 146, 148, 152, 176—179, 185, 190—191, 193.

Олга Косановићева y свом преводу Византијских слика Ш. 
Дила I, изд. СКЗ (1927), стр. 23—25, 60, 63, 215.

Јела Спиридоновић Савић y Сусретима (1944), стр. 10, 13, 
18, 20, 45, 46, 62, 93, 95, 98, 100, 103, 117, 118, 121, 123, 124, 128, 
131, 133, 134 итд.

Исидора Секулић y књизи Fobop и језик, културна смотра 
народа, 1956, стр. 19, 20, 25, 27, 28, 43, 63, 71.

Ксенија Атанасијевић y тези Epynobo учење о најмањем, 1922, 
стр. 3, 4, 5, 6, 14.

Светомир Ристић Ocmbu EoiuKobuhebe динамичке атоми- 
стике, 1912, стр. 1.

Борислав Лоренц y Преиеду историје философије од најста- 
pujeï go HajHobujeï доба, Београд 1927.

Никола Поповић y свом зборнику Три предабања из фило- 
софије, 1924.

Никола Крстић y расправи Пободом уметности Синшие 
Кордића, 1925 (=Ж ива Философија 2), стр. 10, 17, 23, 69, 70, 79.

Павле Јефтић y књизи Индија, ризница мудрости, 1937, стр. 
5, 10, 16, 22, 23, 28, 71, 73, 75, 90.

Михајло Ђурић y докторској дисертацији Идеја üpupogmi 
üpaba y Грчких софиста, 1958, стр. 3, 5—9, 11—14, 19—25 итд.

Вељко Петровић y књизи О књижебности и књижебницима 
(=Сабрана дела VI, 1959), стр. 539, 540, 547, 587.

Иво Андрић На Дрини ћуприја, изд. СКЗ, 1961, стр. 262, 
263, 269.

Милош Н. Ћурић y свима својим списима.
Славко Леовац y свима својим радовима.
Овде додајем да ce речи философија, философ и философски 

налазе свугде y Станојевићевој Енциклопедији српско-хрбатско- 
слобеначкој, књ. I—IV.

III

Хрвати су већином писали и пишу филозофија, али je и y 
њих било и има зналаца који пишу философија, на пример:
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Ватрослав Јагић y Изабраним краћим списима 1948, стр. 62, 
598, и y Споменима мош жибота, I (1930) стр. 99, 100.

Фрањо Мајкснер y Хисторији римске књижебности, y Загребу 
1884, стр. 86—93, 193, 195, 213, 215.

В. Медини y Огледалу философије Људ. ВулићеВића, 1915.
Р. Пинтер y књизи Њемачка књижебност до смрти Гетеобе, 

Загреб, 1897 (=Слике из свјетске књижевности V), стр. 84, 110,
112, 124, 125, 131, 154, 156—158, 163, 189, 197, 218, 229, 230, 262, 
315, 363, 365, 367—369.

Тома Маретић, најпонесенији и најпостојанији вуковац и 
славни кодификатор Вукова и Даничићева језика, y књизи Песма 
о краљу Налу, изд. СКЗ, стр. 100, 113, 110, 122. Он ce и овде угледао 
на Вука, оца наше националне културе и организатора азбуке и 
правописа, јер и Вук y своме преводу Hobol 3abeüta пише филосо- 
фија (Послстица Колошанима II 8).

Жељко Марковић y студији Математика y Платона и Ари- 
стотела, Рад, ЈАЗУ, књ. 261 (1938), стр. 83, 87, 93, 95, 100, 107,
113, 116, 117, 121.

IV

Највећи део горе поменутих философа, научника и књижев- 
ника учили су хеленски језик y средњој школи, и зато су и могли 
правилно писати само философија.

Филозофија и филозоф не ваља писати ни зато што реч фи- 
лозоф значи онога који воли мрак, јер phileo значи волим, a zophos 
значи, мрак подземни свет, царство сенки, a το чланови Правописне 
комисије нису имали на уму. И зато писати на пример, „Лајбниц 
je творац једног великог филозофског система“ значи Лајбница 
клеветати, јер он никако није био мракољубив мислилац, нити je 
стварао некакав мракољубив систем, него je био философ, тј. 
волео истину и светлост, a никако мрак.

Према свему што je горе изложено, не треба писати фило- 
зофија ни филозоф, него само философија и философ, quod erat 
demonstrandum, a тако већ пишу y нас истинољубиви и напредни 
људи, и тако ce пише и y књигама философске библиотеке Кари- 
јатиде, као и y часопису Данас.

Eeolpag. Милош Н. Ђурић.

ZUSAMMENFASSUNG

Milos N. Dune: „FILOSOFIJA“ ABER NICHT „FILOZOFIJA“

Der Verfasser korrigiert das neueste Rechtschreibbuch der serbokroatischen 
Sprache (Beograd 1960) und beweist, daß man in Bezug auf die Aussprache und 
das Rechtschreiben im Worte filosofija nur den Laut s aussprechen und schreiben 
soll {filosofija), nicht aber den Laut z (filozofija).


