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ПОКУНШ СТВАРАН>А НОВИХ ТЕРМИНА

ИЗ АСТРОНАУТИКЕ

У вези са великим достигнућима науке и технике у

аеронаутици, а посебно поводом вести о спуштан>у првих

астронаута на површину Месеца, ]авило се ]ула месеца 1969.

године интересован>е за неке нове термине, условие и моти-

висане.

При научним открићима су нови термини наста]али

обично нормалним асощц'ащц'ама из динамике језичког осе-

Ьан>а самих проналазача, научника, њихових сарадника,

следбеника. 1едан од занимл>ивих случа]ева ]е упрошпава-

н>е описне конкретне ознаке „авион на млазни погон", која

]е убрзо замен>ена синтагмом „млазни авион", на]зад изве-

деницом из предикатског дела синтагме — „млазњак" (како

)е већ констатовано). Овога пута узбуЬени дневни листови

употребили су реч „алунирати", према л. Ьипа. Употреба те

ковавице била је по аналоги]и према „атерирати", спустити

се, авионом слетети.

МеЬутим, та аналогауа била ]е погрешна. Глагол „атери

рати" је направљен као од)ек израза „искрцати се на копно,

на сухо", и кованица „атерирати" нще у односу према Тегга

(планета). Тако се показује као неоснювана аналоги]'а

Тегга : атерирати — Ьипа : алунирати.

односно

Тегга : атерирати = Ьипа : алунирати.

Глагол „атерирати" почива управо на апелативу тереи

„копно", „земл>иште", и одговарао би ранще формираној

кованици инф. „приземл>ити", гл. им. „приземл^ење".

Погрешна аналошка орщентащца према Тегга садржи

у себи семантичку бесмислицу. Идупи тим путем специфи-

ковања, могли би се по.1авити такви облици условл>ени нази
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вима разних планета: амарсирати (Марс), авенерирати (Ве

нера), асатурнирати (Сатурн), ауранирати (Уран), о/упите-

рирати (1упитер), анептунирати (Нептун).

Како ]е за све случа]еве те врете стварни опозитум Тегга

у значен>у „копно", „чврсто тле", то ]е и за спуштан>е на Ме

сец, на било кс^у од планета — предодреЬен израз атери-

рати. За спецификован>е су довол>но ]асни изрази спустит

се, одн. спуштање на површину Месеца, и сл. или слетети

одн. слетање на површину Месеца и сл.

У вези оа спуштан>ем првог астронаута, Армстронга, на

површину Месеца ]'едан дневни лист ]е читаоцима поставио

питан>е како би требало назвати светлост рефлектовану са

површине Земл>е. Поменут ]е термин терина одн. тсрачина,

а затим землачина, земл?арина (а та реч веп има термино-

лошко значен>е „закуп за земл>иште" и сл.).

Реч месечина везана ]е за по]ам о Месецу и функцщу

осветл>ен>а, а у поезщи добила ]е естетску вредност. Али ме

сечина ]е могла добити и значен>е еманциповано од по]'ма

„Месец", значење „видл>ивост", „осветл>еност", као што ви

димо из народне песме „Месечина ал' месеца нема". — Та

кав семантички сплет проткан ]е кроз религи]е источних на

рода, кроз митолошке мотиве класика и веровања старих на

рода па и Словена. Али сав та] семантички ток, иако не ис-

кл>учу]'у аналопцу основне семантичке вредности, не дока-

зу)е неминовност и неопходност специфичног квалификова-

н>а назива за сунчеву светлост коју рефлекту]е површина

Земл>е. Из перспективе Месец—Земл>а, у специфичним усло-

вима, нще исклуучена нова реч за нови по]ам. Али, да ли пе

такву по]мовност морати да формулише ерпскохрватски ]е-

зик? МеЬутим, за техничку ознаку таквога по]ма довол>ан ]е

као тип израз француског ]езика „сЫге <1е 1ипе".

Мил. Павловик
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