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]ОШ О ГЕ0Л0ШК01 ТЕРМИНОЛОГИИ

Овога пута желим да изнесем ]ош неколико геолошких тер

мина о ко)има вал>а дати и посебна )езичка об)аш1ьен>а. Тако ]е

ова) чланак, у ствари, наставак онога што )е об)авл>ен у про

шлом бро)у Нашег )езика.

Абразираши

Именица абразива латинског )е пори)екла (аЬгадег) а значи:

осшругаши, исшругаши. У геологией термином абразива назива се

Д)е)ство морских таласа на обалу. А то )е д)е)ство разарачко (стру-

жеЬе). Од ове именице неки наши аутори праве глагол абразираши.

Ово изво^еае нове речи ]е, мислим, сасвим на м)есту — и у погледу

облика и значевьа.

Аерозага^еносш

Ово )е, по сво) прилили, сложеница нови)'ег датума,

сложена из прид]'евског довела, ко)я )е страног пори)екла (грч.

аег — ваздух) и наше именице зага!)еносш . Употребл>ава се у

значеньу синтагме — зага^еност ваздуха.

Први дио сложенице аерозагаЦеносш не )авл>а се у нашем

)езику самостално, веЬ уви^ек као саставни дио неког израза,

на)чешЬе сложенице и полусложенице (аеросшаш, аеройлан,

аеробни, аеро-сешва, аеро-снимак) . Отуда се у случа)у сложенице

аерозага^еносш не може реНи да она значи исто што и д]елови од

ко]их )е саставл>ена, самим там што се )едан гьен дио (аеро) не

употребл>ава самостално. Пошто, дакле, имамо ри)ечи ко]е само у

облику сложенице да]у одре^ено значение (а никако раставл>ене) ,

то се може реКи да ри)еч аерозагсфеносш одговара природи нашег
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)езика. Толико што се тиче односа сложенице и д)елова од ко)их

)с постала. Друга )е ствар да ли се неким другим, прикладни)им,

изразом може зами)енити синтагма загаЪеносш ваздуха.

БрзосушеНи

Сложеница брзосушеНи (детерминативна), саставл>ена од при-

лога брзо и глаголског прилога сушеНи, има прид]евско значение и

казусе одре^ену особину матери)е (брзосушеНе уле).

У српскохрватском )езику постощ мноштво сложеница код

ко)их први дио чини прилог брзо. Такве су сложенице: брзошисни,

брзойлован, брзойловац, брзойошезни, брзорен, брзойлешан, брзомешка,

брзошок итд. У свом другом ди)елу махом има)у прид)ев (брзо

йошезни, брзор^ечив, брзойлован) или именицу (брозмешка, брзо

йловац, брзошок) или неки непотпуни именички и глаголски облик

(брзорук, брзорек, брзойлешан).

Сасвим )е, ме1)утим, ри)едак облик сложенице са прилогом

садаппьег времена, као сводом саставним ди)елом, типа брзо

сушеНи, добросшо]еНи (у смислу „имуЬан") итд.

За разлику од сложенице добросшо]еНи, ко)а |е ексоцентрична

и постала у народу, брзосушеНи )е есоцентрична сложеница и шену

употребу оправдава тек савремени развитак нашег )езика, а и

недостатак каквог прихватл>иви)ег израза кодом би се именовала

изв)есна особина материке.

Водообилан

У Речнику Српске академи)е забил>ежена )е сложеница

водоизобилан. Истог )е типа а и значеаа сложеница водообилан, ко]а

се тако^е употребллва као термин.

Главачке

„Сло^еви сто)е скоро главачке и иду у правцу од С на ]". У

ово) реченици прилог главачке употребл>ен )е ум)есто прилога

усправно или вертикално. Израз главачке узет ]е, разуми)е се, у

фигуративном значешу и сасвим ли)епо приста)е. Чини опис

живл>им и упечатл>ивидом .
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Ова) пример р)ечито показу)е како значение и функщф неке

ри)ечи ни)есу дати и утвр^ени )едном за свагда, него, измену оста-

лог, зависе од тога како Немо их и гд)е употри)ебити.

Дволичан

„Правац пружаша . . . нагиб ... и ерози)а учинише да су

брегови на овом острву дволични: они изгледа)у кречни кад са

севера )угу гледамо, а силикатни кад их са )уга ка северу пос-

матрамо" .

Прид)ев дволичан унуНу)е нас данас на сво)е морално значеше.

А то долази отуда што и именица лице, осим физичког, има и мо

рално значение. Али док ова именица може имати различите зна

чена, дотле се од н>е изведени прид)ев дволичан у савременом

нашем )езику употребл>ава исюьучиво у моралном значен>у. Због

тога и звучи необично ова) прид)ев у цитирано) реченици, где )е

употри)ебл.ен у свом првобитном, физичком смислу.

Исшрбушен

Опису)уКи правац пружан>а )едне велике пукотине, Жу)овиЬ

каже: „. . . то )е права лини)а, врло мало ка )угу истрбушена".

Глагол исшрбушиши и данас )е, рекао бих, употребллш, али

са изв)'есном м)ером пренаглашености у значешу и тону. Ипак

ради)е Ье се употри)ебити глагол избочиши.

Корозща

Од именице корозща, ко)а )е страног (лат.) пори)екла, изводи

се прид)ев дво)аког облика: са наставком -иони {корозиони) и са

наставком -шан (корозиван). Први облик )е постао аналогно при-

д)евима типа касациони, йензиони, организациони итд., док се други

облик, са наставком -иван, изводи на исти начин као и прид)еви

типа акшиван, йасиван, комуникашиван .

Кад )е ри)еч о значешу ова два прид)ева, изгледа да, бар за

сада, ни)е могуЬно утврдити ме!)у ньима какву разлику. У ком било

случа)у да се употребл>ава)у, могу се употри)ебити алтернативно.

Чиньеница да у погледу значеша наведених група прид)ева, на ко)е

се наслаша изво!)ен>е прид>ева од именице корозща, посто)и изв;есна
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разлика, — не може нам помоЬи да такву разлику наг)емо и код

прид)ева корозиони и корозиван*

С тим у вези, треба истаЬи да ни)едан од ова два облика

прид)ева нема сасвим ]асно значение . Ако, на прим^ер, кажемо:

корозивна или корозиона матери]а, онда, у ствари, ни)есмо рекли

ништа одре^ено. Из ове се синтагме не види да ли )е у поташу

материна ко|а )е подложна корозищ, или има корозивно (коро-

зионо) детство.

У литератури се среЬе и треЬи облик прид)ева од корози)а —

кородиван. Ова) облик има прецизан смисао: значи „подложан

корозищ" .

Сасвим прецизно значеше, у смислу означаваша подложности

корози)и, има облик кородибилан, ко)и )е изведен по угледу на

прид)еве типа ексйлоашабилан, дискушабилан, еродибилан итд.

У на)нови)е ври)еме овакав тип прид)ева све )е чешНи у

нашем )езику.

Лашеролог

У енглеском (езику лашеролог (1агего1о§) назива се ди)аграм

бочног (латералног) електричног каротажа. Електрокаротаж )е

)една од метода одрег)иваньа електричних особина тла. Наши гео-

физичари узели су из енглеског (езика израз лашеролог и у истом

значеньу га употребл>ава)у у српскохрватском )езику — као назив

за поменути ди)аграм. Али, очигледно )е да ри)еч лашеролог тешко

да може имати у нашем )езику исто оно значенье ко)е има у )езику из

ко)ег )е преузета. Найме, у српскохрватском )езику ри)ечи ко)е има)у

наставак -лог (махом страног порекла), типа минералог, биолог,

сйелеолог, карсшолог итд., односе се у веЬини на суб)екат, Т).

носиоца неке научне делатности, а не неку ствар. Стога нико, осим

упуЬених, не би под изразом лашеролог подразуми)евао нешто друго

осима чов)ека ко)и се бави некаквом латерологи)ом.

Сматрам да би геофизичари, док не наг)у неки бохьи израз,

морали да ум]есто термина лашеролог употребл>ава)у синтагму —

ди)аграм бочног електрокартажа .

* Прид)еви на -пони (йензиони, организациони итд.) казу)у неки однос и

нрипадан>е, док прид)еви типа акшиван, йасиван итд. означава)у особину.
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Лежишшар

У српскохрватском )езику, особито у нови)е ври)еме, читав

низ именица настао )е из потребе да се имену)у носиоци одре-

1)ених научно-стручних занимала. Такве су именице шекшоничар.

шломеханичар, бу]ичар, лежишшар итд. Текшоничар се бави тек

тоникой, шломеханичар механиком тла, бу]ичар проучава бу)ице,

а лежишшар истражу)е лежишта минералних сировина.

Микроелекшрокорозща

Термин микроелекшрокороща >е, мора се признати, прилично

гломазна сложеница. Некад се пише као полусложеница (микро-

-електро-корози)а), што, рекло би се, нема никаквог оправданна

и не чини )е прихватл>иви)ом. Колико год да се у последнее ври)еме

доста слободно ку)у сложенице, ипак оваквог типа сложенице не

приставу у српскохрватском )езику. Ова се сложеница може са-

свим ли)епо зами)енити синтагмом микроелектрична корози)а.

МоНан

Прид)ев моНан, поред значен>а ко)а има у свакидашвьем

животу, има и )едно посебно значение у геологи^. То Немо на)-

бол>е вид)ети из апфдеЬих прим)ера. Опису)уЬи Преконошку

пеЬину, Цви)иЬ на )едном м)есту каже: „. . . дно )е пеЬине по-

кривено врло моЬним материалом плазине. . ." или, из другог

)едног, геолошког, текста: „Мали, 0,25 м моНни ело) црвенкаста

песка, кощ местимично прелази у пешчар . . . ". Очигледно )е да

)е прид)ев моЬан у овим реченицама употри)ебл>ен у значеау —

дебео.

На основу првог прим]ера могло би се помислити да се ова)

прид)ев употребл>ава у фигуративном значенъу, )ер се говори о

великим наслагама материала плазине. Али други прим^ер упо-

требе овог прщп'ева доказу^е да ни)е ри)еч о фигуративном веЬ

о дословном значен>у ри)ечи. За ело) чи)а ]е дебл>ина 0,25 т ни-

како не бисмо могли реЬи да )е )'ако дебео, односно моЬан у фи

гуративном смислу. Ако веН аутор каже за танак ело) да )е моЬан,

онда ]е ова) прид)ев узет само као синоним за прид)ев дебео. И то
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ни)е усамльенслуча), веЬуобича)ен прим)ер употребе овог прид)ева

у геолошко) науци.

Геолог Д. БабиЬ* писао )е против употребе прид)ева моНан

као синонима за дебео. Он, измену осталог, истиче чшьеницу да

такво значение поменутог прнщева ни)е нашао ни у Академи

чном р)ечнику. Ова )е чин>еница, }асно, в)еродосто)на, али \с исто

такав и факат да, рецимо, израз моНан ело} употребл>ава)у веЬ наши

први геолози и да се и данас употреблява, а то )е доволен разлог да

ово значенье прид]ева забил>еже и р]ечници.

Овакво значение прид)ев моНан добио )е, као што и БабиЬ

истиче, под утица)ем немачког )езика (Маспгщкеи с-ег ЗсЫспгет),

а можда и под угица)ем руског (мощносш — толщина напла

стования) .

Накралушшиши

„Горнлкредни кречааци су мало накратьуштени на лапоре

флиша . . . ". Глагол накралушшиши изведен )е од глагола кра-

лушшиши додаваньем предметна на. А ова) термин значи исто што и

навлачиши, и изведен )е од именице кралушш ко)ом се имену>е

специ)ални случа) навлачеаа стенских маса или сло)ева )едних

преко других.

На)есши, нагрисши

У реченици „Неки су кристали ових минелара крупни и свежи,

неки ситни и на)едени. . ." глагол нанесши )е употри)ебл>ен у

значен>у — нагрисши. Глагол нанесши (на^едаши) веома )е чест у

стари)'им геолошким текстовима, док се у нови)е ври)еме уместо

н>ега скоро исктьучиво употреблава глагол нагрисши (нагризаши).

Нашайне воде

Код неких аутора наилази се на прид)ев нашайни, кощ )е

настао од глагола нашайаши. Отуда и израз нашайне воде. А натапне

су оне воде ко)има се земл>иште натапа.

* Оео1овЫ У)е8п1к, зу. II—IV, я. 194, 1952. Тл&еЪ.
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Суглина, Суйесак

У последнее ври)еме у нашо) геолошко) литератури среКу се

изрази суглина и суйесак., Преузети су из руског )езика {суглинок,

суйесок — суйесъ). Ови поза)мл>ени термини значе исто што и наши

термини щесковиша глина и глиновиши йщесак. Што се тиче зна

чена и прецизности, изгледа да термини суглина и суйесак ни)есу

неопходни у нашем )езику — кад веК значе исто што и горе на-

ведене ри)ечи.

Терасира&и

У геологи)и посто)и термин шераса, под ко)им се подразу-

ми)ева одревен геоморфолошки облик, настао као посл>еднца

д)е)ства ри)ека или )езера на сво)е обале. У сли(едеЬо) реченици

Жу)овиЬ )е веома успешно од именице Шераса направио глагол:

„Та) су талог дилуви|алне стру)е разливале, односиле и терасирале,

а ова) се процес у два три маха интензивно понавлло, што сведоче

три различите полные у н>ему".

Писац )е, дакле, извесну геолошку по)аву, ум)есто )едном

доста дугачком синтагмой, именовао )едним )'единим изразом

— глаголом шерасираши.

УЯисак

У наводима ». . . кад се минерал преломи, виде се утисци

од оксида гвож^а. . ." и „неточно се вида пескуша са утисцима

барских бшьака . . ." употребл>ена )е именица ушисак тамо гд)е би-

смо данас употри]ебили именицу ошисак.

При^е свега, треба реКи да ове дви)е именице ни)есу синоними,

као што ни)'есу ни глаголи ушиснуши и ошиснуши. И у савременом

нашем )езику може се, дакако, реЬи да се оксид гвож^а утиснуо у

минерал или барско бшье у п)ескушу, али резултат тих радаьи

неЬе ипак бити утисци, веЬ отисци. Утиском Немо пак назвати

само оно што се утиснуло у нашу сви)ест, у нашу психу. Значи,

именица ушисак не означава више физички, веЬ психолошки

по)ам .



1ош о геолошко) терминологией 299

Хидроелекшройосшро)ен>е

У савремено) литератури може се наЬи и оваква сложеница,

ум)есто синтагме хидроелектрично постро)е!ье. Ова )е сложеница

сасвим непотребна, што се тиче значен>а, а обликом )е превише

гломазна и неприкладна.

Хидройосшро]ен>е

Другачи)е сто)и ствар са овом сложеницом. На првом м)есту,

обликом )е сво)им у складу са природой српскохрватског )езика,

или бар не одступа више него многе друге ри)ечи сличног склопа

ко)е су прихваЬене у нашем )езику. Осим тога, ова )е сложеница

нарочито добродошла због свога значеша, ко)е ни)е могуЬе изра-

зити неким другим изразом или синтагмой.

Или] а ПавиНевиН
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