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ТРАШИ ЛИНГВИСТИЧКИ ЗНАЧАТ СИМОНОВИЪЕВЕ

ТЕРМИНОЛОШКЕ ГРАЪЕ

— 1п тетопат аутору „Ботаничког речника" —

Преминуо Зе професор Драгутин Симоновип, ботаничар, дугого-

ДИШН.И сарадник на изради Речника САНУ, аутор Зедног од наЗзнача^-

ни]их Посебних издан>а САНУ — Бошаничко1 речника, ксуи }е 1959.

године, као св<^у трепу кн>игу у оквиру ове серите САНУ, издао Институт

за српскохрватски ]език. Симоновипевом смрпу као да се ^ош актуелнще

наметнуло питан>е на чему смо данас у обради ботаничке терминолопуе,

шта за филологе эначи богата и разноврсна гра^а ко)а. им }е постала

доступна захвал>у)уйи прегалаштву овог заслужног стручаака и култур-

ног радника, гра!)а из ]едне од нщъажнщпх грана наше терминоло-

гще — имена бил>ака, општеЗезичка и стручна.

Сво.)им речником Драгутин Симоновип учинио )с оно што }с нау

важшц'е: омогуйио ]с да се флорно називл>е не предаЗе забораву, да се

не гаси као зезичка материна, да се може са нужном стручном иденти

фикациям уносити у лексикографска дела и друге приручнике. То се и

ради; у на]вепоЗ мери захвал^упи Симоновипу — имена бил>ака су

богато заступлена у нашим великим савременим речницима. Ме1)утим,

то искоришпаван>е обично има смисао простог преношен>а података,

н>иховог поновног регистрованэа и укл>учиван>а у општеЗезичке фондове,

а изостаЗе права филолошка разрада, идентификащуа лингвистичких

ш^ава и чин>енииа о хсдама латентно сведочи гра!)а к^у )е Симоновип

прикупио, делом наново а делом преузиман>ем од рани^их прегалаца

на овом пол>у.

Лингвистичка обрада имена бил>ака нще нимало Зедноставан за-

датак; то }е материал за опсежне и разноврсне студите. Сама етимо-

лошка анализа, на пример, изискавала би веома сложен и обиман рад.

Ту имамо, с )сдае стране, архаично словенско Зезичко наслеге (поред

обичних имена каква су ]асен, бреза, ]ела, шшир — многе ман>е познате

архаизме, као ]шн>ед, бреки/ьа, хво/а, хвошйе, йлушш итд.) — ас друге

стране различите мла1)е слэ)еве, као што су калкови, дословни преводи

(ко)ьорей — ЕцшзеШт, машеричн>ак — Махпсапа, сшолисш — МЛеГоНит,

слезиница — Азр1еп1ит, звездам — А81ег, двозуб — ВШепз, волово ребро

— Вир1еигит итд.), или и директив позазмице, древне и новике, често

у знатно измен.еном облику (босилак — ВавШсшп, бреберша — ВегЬепз,

бишуника — ВеЮшса, раман — СпатотШа г о т а п а, сомина — .Ти
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шрегиз 5 а Ь 1 п а и др.). Ме1}у многобро]ним варщащуама пс^единих

термина налазимо примере за различите фонетске шу'аве (шпакавизми:

шпаве/ь, шНир и сл., секундарно ф\ фрба, фрщес, секундарно ц: цми/ье,

цмрек, цволика, секундарно ]ат: ли/ер ЬПшт, киуелица, метатеза: д1ун>а,

шкун>а — итд.), или и смисаоне деформащуе, под утица]ем накнадне

мотиващуе, тзв. народне етимолопуе (раменак или роморика од раман,

роман, дал>е йешрожил или йешроже/ь Ре1го$еИпит, можда невесигье од

девесиле, камилица од СЬатотШа — итд.).

Посебну анализу изискивало би фигуративно именована бил,ака,

ко]е се на разне начине лексикализу)'е. Развила се и Зедна придевска

лексичка категори^а — секундарна значен>а придева изведених од имена

животшьа. Найме, низ оваквих придева у фитонимима доби]а значение

диференциран>а врста, указиван>а на споредну, специфичну или дивл>у

варианту или псеудоварщанту бшьке. У дал>ем семантичком развозу

овакав придев добща смисао своЗеврсне негащуе и значи отприлике

„неправи", или и дал>е: „тобожн>и", „лажни". НаЗчешпи су у оъо] упо

треби придеви зеч(иуи (двадесетак имена типа зеч)а лубеница, зеч}е

жишо, зеч}и куйус и сл.), змщин, змщски и сл. (зми/'ин кукуруз, змщгъи

лук, змщско 1рож1)е итд.), мач}и (мач/'а дешелина, мач}а мешвица и др.),

медведи (медведи лук, ме^е^а }аюда итд.), йас/'м (иада ^абука, йау'и дрен,

йас)и йершун и др)., вуч]и (вуч]и боб, вуч}и вр1ан> итд.), миифл, лисичрл,

кукавич]и и др.

Симоновипев речник ]е драгоцена основа не само за научне лингви-

стичке анализе, него и за примен>ени рад на унапре1)иванэу Зезичке кул-

туре. Он спада у пионирске радсве у области сре!)иван>а стручне термино-

лог^е и представл>а пример — засад, на жалеет, углавном усамл>ен

— како треба приступите овом важном и неодложном послу.

М. Пешикан
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