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НЕКОЛИКО РИЈЕЧИ О ГЕОЛОШКОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ

У склоп питања и проблема којима се бави наука о

језику спада и проблем односа књижевног језика и на

учно-стручне терминологије појединих научних области. А

ово је, яема сумње, једно од веома важних, ако не и фун-

даменталних питања и за развитак самих појединих наука,

и природних и техничких и хуманистичких. А није мали

значај односа књижевног језика и научно-стручне термино-

логије ни за сам развитак језика уопште. Када је пак ри-

јеч о развитку нашега књижевног језика, проблем је уто-

лико интересантнији и значајнији што су и научни развој

код нас и наш књижевни језик релативно млади.

Наши први научни радници, срединой прошлога вије-

ка, служили су се страним књигама, јер наших није било.

И већ тада се као актуелан јавио проблем терминологије,

јер је научне појмове требало именовати нашим ријечима,

на језику који, да поновимо, до тада није ни познавао научну

литературу. Тако су развитак научне мисли у нас и нашега

- књижевног језика текли паралелно.

Кад се посматра и прати развој нашега књижевног је-

зика, обично се обраћа пажња и има на уму углавном један

ток тога развоја — књижевност. А, међутим, заборавл>а се,

или се бар до сада заборавл>ало, да постоји и други ток

развитка истог језика — научно-струч:на литература разних

научних области.

Колико је српскохрватски књижевни језик обогаћен

развитком појединих наука и обрнуто, у којој је мери наш

језик био у стању да одговори захтјевима за стварањем раз-

личитих терммнологија, питање је веома сложено и тешко

се на н> може дати поуздан одговор.

Није, разумије се, могуће вршити неко оштро подва-

јање између језика и научно-стручне терминологиие било

које научне гране, јер, коначно, свака терминологија, и гео-

лошка, и медицинска и социјолошка итд., улаэи у оквир
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шьижевног е'езика. Ме^утим, свака иаука има донекле свод

специфичан ]език, има дедан фонд ри]ечи ко]и претежно

н>о] служи. У том смислу може се говорити о научно] тер

минологией и гаьижевном ]езику.

Ми Немо се овдде позабавити неким примдерима геоло-

шке терминологии е.

Што се тиче почетна бавл>ен>а геологидом у Србиди,

исти ]е, углавном, случа] као и са осталим научним актив-

ностима. Та] почетак пада негдде у прву половину 19. виде-

ка. — А исте су и неволе пратилё та] почетак, као и поче

так осталих наука: недоставало ]е и уцбеника и учених

л>уди. На Лице^у и у гимнази]ама тек су се почеле преда-

вати природне науке, а у оквиру н>их и геолошке. Пошто,

као што рекосмо, нще било никакие литературе из ове об

ласти на нашем ]езику, стали су се преводити, а ]ош више

прераЬивати страни уцбениди. При том, било да су стручне

к№иге превойене или су их, касниде, писали наши аутори,

недостатак одговара^уКе терминологи]е на нашем дезику

представлао ]е велику тешкойу. Проблем термина се углав

ном р^ешавао на три начина: коришЬен^ем ридечи из народ-

ног ^езика, директним преношен.ем страних назива за по-

] едини по,]мове из геологи] е и рударства или н>иховим пре-

воЬен>ем на наш ]език. Понекад де то превоНетье било успе

шно, а некад и пи]е. Илустраните ради навешНемо ]едан

покуша] таквог ттревоЬен>а. У сво^ Минералогией,* уцбе-

ку за гимнази]у, .1осиф ПециЬ овако се снашао:

за атмосферилиде узео де израз ваздушиде,

за гласове — израз ваздуси, .

за азбест — израз несажижл>ивац

за талк — израз камени ло]

за опал — израз преливн>ак,

за гранит — израз дезгарац итд.

Као што се из наведених прим^ера види, преводилац ни]е

био много среЬне руке у овом послу.

И геологи]'а де, као в^ероватно и остале науке, током

свог развода, да би се успешно развивала, поставляла де-

зику одреЬене захт^еве и на н>ему заснивала своду термино-

логи]у, а, с друге стране, доприносила богаЬен>у ёезика но-

вим ри^ечима, новим облицима ри^ечи и значен>има.

* Према наводима др В. СимиКа у чланку „За историку геало-

ги^е у Срби^и — Геолошки уцбеници у 19. в." (у штампи).
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Покушаћемо ово да илуструјемо са неколико примј ера,

што је и главни циљ овог чланка.

Близанци

Ријеч близанци има у нашем свакодневном говору са-

свим прецизно значење. У минералогији се под овим тер

мином подразумијева начин срастања кристала у облику

близанаца. Сама појава срастања назива се ближњењем. Ово

је интересантан примјер коришћења ријечи из народног го

вора за стварање геолошких термина.

Јаружити

Ово је нов геолошки термин. Глагол јаружити (изја-

ружити) постао је од именице јаруга, а означава појаву ства-

рања јаруга,

Карстни

У нашој савременој геолошкој, особито хидрогеолошкој

литератури, постоји неслагање у погледу извођења придјева

од именице карст. Неки аутори употребл»авају облик кар

ски, а други — каретки. Разлика је, као што се види, у

употреби, односно изостављању консонанта т. Они који из

воде придев без овога гласа, сматрају да је он сувишан и

да, осим тога, заједно са струјним сугласником с и сонатом

"к чини сутласяичку трупу тешку за изговор. Овакво образ-

ложење није прихватљиво. На првом мјесту, 1ИЗОставл>ањем

гласа т придјев се без потребе својим обликом удаљава од

именице карст. Не може се, затим, прихватити ни гледиште

о тешкој сугласничкој групи. Осим тога, овдје нам може

помоћи и аналогија: каретки према азбестки и рудисткй.

А онда, не каже се карсолог него карстолог.

Придјеви који су настали од неизведених ријечи и

немају неодређени вид — типа: азбестки, прстни, кастни,

протестни и эюлездки — задржавају неупрошћене трупе

етк и здк (Р. Бошковић „Наш језик", нова серија књига 1,

•стр. 285).

У ову групу придјева свакако долазе и придјеви карст-

■пи и рудистни (од именице рудисти — врста фосила).

По Р. Бошковићу, чување поменутих сугласничких

трупа код придјева типа азбестки, прстни итд. нужно је,

нзмеђу осталог, из морфолошких разлога. Ово особито важи
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за придјеве прстни (од прет) и кастни (од каста), који се

задржавањем сугласника т разликују од придјева прсни

(од прей) и каски (синоним за позни).

*Међутим, чување групе стк код придјева азбестни,

карстни и рудистни може се, иэгледа, боље објаснити дру

гим једним — филолошким — моментом, који такође по

минке Р. Бошковић. Именице азбест, рудисти и карст, било

да су страног поријекла, као азбест и рудисти, или су наше

— карст, нијесу прошле кроз „жрвањ народног говора" и

остале су у своме првобитном облику — углавном у тер-

минској употреби.

На сличай начин прави се и придјев од именице ру-

диште — рудиштни.

Карстификовати, скарстити

Кад смо већ код именице карст, додајмо да се од ње

изводе трајни глагол карстифмковатм и тренутни — скар

стити.

Краљушт, карљуштање

Именица краљушт је позајмљена из свакидашњег го

вора. У геологији термином краљушт назива се комплекс

слојева који је навучен, услед тектонских поремећаја, пре-

ко другог неког слоја (као краљушти код риба). Од именице

је изведена глаголска именица, којом се именује појава на-

влачења слојева (краљуштање).

Крпа

„Продуктивна слатководна серија. . . лежи у томе ба-

сену преко рашчлањеног палеорељефа. . . а покрива је на-

влака црвених пешчара перма, са крпама тријаоких и рур

ских кречњака". Из овог цитата се вида да је и именица

крпа добила у геологији улогу термина.

Под крпама се подразумијевају остаци ерозијом раз-

несених краљушти.

Магкетски — лшгкетки

Приликом извођења придјева од именице магнет јав-

л>а се недоумица: да ли је правилан облик магнетни или

лагкетекм. И као што то обично бива у оваквим случаје-

вима, једни су за један а други за други облик придјева. У
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речнику Правописа сргтскохрватскога кшижевног ]езика за

писан ]е само облик са наставком ски. Изгледа, ме-

г>утим, да ни)есу у праву они ко]и употребл>ава.]у

само ]едан од ова два облика прид^ева. Но, ово ^е прилично

замршено питание и ни]е га могуЬе об]аснити само фило-

лошким разматрак>ем, ]ер оно представл>а ствар физике ко-

лико и филологи^е, С тога Кемо и ми, при]е него се одлучимо

за неко р]ешен>е, покушати да употребу прид^ева од именице

магнет об^аснимо прим]ерима.

Узмимо као први прим^ер израз магнетска игла. Шта

^е код магнетске игле битно и примарно? Да ли да има маг

нетска свойства или да ^е направлена од магнета? Ако би

била у питак>у ствар ко]а ]е ура^ена од магнета, онда би се

пре могла звати магнетном него магнетском (магнет — маг-

нетни), али са исто толико права можемо да сматрамо да се

овд]е ради о предмету ко]м има магнетска свойства — у ком

случа^у ^е правилан облик придцева са насавком -ски. Пошто

се, дакле, за магнетску иглу може реКи истовремено и да

]е магнет и ствар ко^а се одлику^е магнетским сво]ствима,

принудени смо да прихватимо као правилна оба облика

прид^ева.

Други прим^ер: магнетска вага. Битно ^е за магнетску

вагу да пос]еду]е магнет (магнетски систем). Сама вага не

ма магнетска свойства нити ^е изразена од магнета, веЬ се

тахо назива према магнетском (магнетном) систему, што

значи да би било правилно и ако би се рекло — магнет-

на вага.

И треЬи прим}ер — магнетно поле. То ]е простор у

коме се ос^еЬа утица^ неког магнета. Ту приздев има функ-

ци^у описиваььа (какво ]е пол>е? — магнетско). Опет, значи,

долазимо до закл>учка да су правилна оба облика прид^ева,

на-ски и на-нм. Коначно, може се реКи да нема оправданих

разлога за одбациван>е било зедног било другог облика при-

д^ева од именице магнет.

Читаво ово излагайте о извозен?у приуцева од именице

магнет показухе на какве се тешкоКе понекад наилази при

стваран.у термина.

Микро-и макрофосили

У геолошко] литератури, а и другаде, често се може

наиЬи на следеЬу ]езичку конструкщцу: микро- и лакро-

фосили, термо- и хидротермални, средюо- и танкосло)е-

вит итд.
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Овакав начин скраћеног писања, као што каже и М.

Церовац, није у духу нашег језика. По свој прилици прене-

сен је из немачког језика (Мгкго-ипА Макгојаипа).

Орашаст, грашаст

У једној юьизи о угљевима налаэимо ову реченицу:

„. . . према гранулацији, угаљ може бити: комадаст, орашаст,

грашаст и прашинаст". И овдје имамо покушај извођења

нових ријечи — придјева. Умјесто да се каже да угал> може

бити крупноће ораха, грашка итд., аутор се послужио при-

дјевима: од именице орах — орашаст, од именице грашак

— грашаст. У овом случају је, изгледа, извођење нових ри-

јечи такорећи на граници дозвољеног! Питање је да ли су

изведени облици прихватљиви. Рекло би се да јесу с обзи-

ром на њихову функцију, сасвим добродошли, иако унеко-

лико необично звуче, мада су сасвим обични по образовању?

Отресетњавање

Глаголска именица отресетњавање означава процес

претварања наталоженог биљног материјала у тресет. Сре

дина у којој се врши овај процес назива се тресавож.

Прослојавати, танкослојевит

„Доломитити у прослојавању са кречњацима често су

танкослојевити". У овом наслову имамо двије интересантне

ријечи — глагол прослојавати и придјев танкослојевит.

Глагол прослојавати, који је као геолошки термин од

скоро у употреби, по свом значењу а и по постанку у нај-

тјежњој је вези са именицом прослојак. А ова именица озна

чава случај када се у серији слојева неке стијене1 појавл>ује

танак слој друге неке стијене. Танак слој се тада назива

прослојком а читава појава — прослојавањем.

Придјев танкослојевит показује у каквом је облику

услојена нека стијена — тј. да је у танким слојевима.

1 Проф. Ми-рко Церовац: Пословни језик, стр. 149 — Информа

тор, Загреб, 1964.

5 Иду у придјеве изведене наставком -аст од именице и озна-

чавају нешто што је слично именици у оггштем дијелу изведене

ријечи, исп. М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик,

т. 666, б).
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Псеудооолит

Ри]еч пседооолит ]е термин ко}им се означава наро

чита врста структуре етилена. Яезички, ова ]е ри]еч интере-

сантна као вероватно ]единствен ттрим|ер хижата у нашем

]езику.

Синтески

Од именице синтеза изводе се прид]еви синтетски или

синтетични. Ова] други облик прид^ева значи и нешто што

]е створено в]ештачюим путем (нпр. синтетички каучук). У ,

сваком случа] у, за оба облика може се реКи да углавном

означава] у начин постанка нечега.

У инжен>ерско] геологией постове различите врете ка

рата измену осталог -и такве „. . . на ко]има ]е приказано

више различитих основних или специ]алних инжевьерско-

геолошких одлика или читав комплекс инжен>ерскогеоло-

шких услова за различите врете изградтье". Овакве карте,

значи, представлю]у неке врете синтезу веома разноликих

инжен>ерскогеолошких података и одлика тла. Да би се пре

цизно означио карактер ових карата, од именице синтеза

изведен ]е ]ош ]едан облик прид^ева — синтески (синтеске

карте).

Спицан>е

У науци о углу среЬе се термин бакован,е. Под овим

термином се подразуми]ева извесна подава ко]а се заснива

на д]елован.у топлоте на угал>. Найме, под утица] ем високе

температуре долази до д]елимичног топл>еньа комара угл>а,

и то само по површини. Ри]еч бакован>е ]е немачког пори-

Зркла. Да би се наведена лошава именовала нашим изразом,

употребл>ена ]е ри]еч спицаюе, а угл>еви ко]и на описани

начин реагу]у на високу температуру названи су спичуким.

У питан,у су заиста угл>еви ко.) и се на високо] топлоти спе

ку; ме^утим, ]асно ]е да ее глаголом спеки, ко]и ]е тренутан,

не може изразити поменути процес, ко]и има карактер тра]-

^ не радн>е. Али да ли. се употребом глагола спицати ствар

р]ешава, односно да ли ]е овако изведен глагол прихват-

л>ив? У глаголу спеки и спицати у питан>у ]е вокалска ал-

тернаци]а е/и. Кад се то има у виду, поста]е ]аони]е да облик

■спицати ипак има оправданна.
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Тломеханички

Од синтагме механика тла (која означава посебну на

чну дисциплину), немогуће је на уобичајени начин извести

придјев. С тога се прибјегло инверзији, па је добијен при-

дјев облика тломеханички.

Угаљ, пепео, восак и пијесак

Познато је да именице као што су пепео, угаљ, восак,

вода, пијесак, припадају врсти градивних именица. А гра-

дивне именице, као што се зна, немају множину. У извје-

сним случајевима, пак, у циљу прецизног изражавања и

тачног представл>ања извјесних појмова, неопходан је облик

множине ових и сличних именица. У реченици: „Поједини

микроелементи су каткад у угљевима, а нарочито у пепе

лима угл.ева, обогаћени у веома значајним концентрација-

ма. . ." очигледно је да аутор није случајно именице угаљ и

пепео употребио у множили. Он је управо хтио да укаже

на разне врете угљева, односно на пепеле тих угљева. Да се

послужмо облицима једнине, испало би да се ради само о

једној врсти угља и његовом пепелу.

Исти је случај и са именицом восак: различити угљеви

дају и различите врете воскова.

И именица вода може имати множину. То се добро види

из примјера: отпадне воде, подземне воде, разливене во

де итд.

Из наведених примјера ее види да поменуте именице,

употребљене у множини, губе особину градивних и постају

заједничке именице. То се особито лијепо види на примјеру

именице пијесак. И ова је именица, као што смо видјели,

градивна, али у реченици: „Седиментна серија се завршава

наносима Пескова различите гранулације. . ." употреблена

је као заједничка.

Ушкриљити

Глагол ушкриљити, такође израз новијег поријекла,

изведен је од именице шкриљац. Овим се термином именује

процес стварања шкриљаца, односно шкрил>авих стијена.

Најчешће се употребљава у облику трпног придјева

(ушкриљен).
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Разматран>е ових неколико геолошких термина има пр-

венствено за цил> да окрене пажн>у на ]едну веома интере-

сантну и знача]ну ^езичку проблематику ко^о,), колико ми

^е познато, до сада код нас ни]е поклан>ана пажгьа. За по

следних 80 година написан приличан бро] кн>ига из обла

сти геологи^е. Писци, као што су били Сава УрошевиЬ, Зо-

ван Жу]овиЬ и Влада ПетковиК, да поменемо само гьих,

одлично су познавали народни ]език и знали су добро да

искористе богату лексичку граг^у ко]а се односила на геоло-

ги]у и рударство. О рударству и геологией писано ]е код нас

]Ош раните — и старословеноким и славеносрпским ^езиком.

Било би с тога и интересантно и корисно пратити развод гео-

лошке терминологи]е, укл>учу]уКи и савремену — норма-

тивну терминологииу.

Илиуа ПавиНевиЬ,
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