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О НЕКИМ СТРУЧНИМ НАЗИВИМА

Свршетак1)

40. — Лив, изливак. Када се ливено гвож^е (сирово ли-^

вено гвож^е може бити: бело, мрко, половно итд.) истопи и

излиже у калупе, ко]к могу бити од песка, глине, гвож^а и

др., онда се добива^у тзв. изливци. Неки писци место ове

речи употребл>ава]у реч лив, а друти и само ливено гво-

жг^е и ливени челик назива^у лив: сиви лив место сиво ли

вено гвож^е, челични лив место ливени челик итд.

Лив ]е добра народна реч, и према Вуку (ли^ев, л>ев)

значи левак (ли]'евак), а према Р]. ^к. рш и ливаюе (ли^е-

ван>е), те би у металургиии могла ]' едино значити ливеюе,

изливатье. Угледан>ем на немачку реч Оизз, речи лив да]у

се без потребе нова значен>а. Стога и у овом случа^у треба

задржати раните термине: изливак, ливено гвож^е (челик),

ливенке, изливание, ко]и сводим основним значением да]у

сваком засну слику да ли ^е у пита&у радн>а (ливенке, из

ливание) или предмет те радн>е (изливак), или се мисли на

посебну врсту гвож^а (челика): ливено гвож^е, ливенц

челик.

Ни сирово гвож^е ни изливци не могу се ковати, али

када им се на неки начин одузме ]едан део угльеника, онда

поставу ковни или ковки;. Немци тако добивене изливкв

(или гвож^е) ко]и се могу ковати назива^у Тетрег^изз или

зсЬгшейЬагег Сизз (фр. гоп1:е таИёаЫе или 10Г§еаЫе), а код

нас ]е направлена реч темпер-лив. Овде ]е први део не

мачке речи задржан, а други део ]е преведен, те ]'е створена

хибридна реч. Хибридне речи и кад су другим делом добре

*) Наш ]език III н.с, 259
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треба избегавати, а поготову кад то нису. Стога треба за-

држати исправни термин ковки (ковки) излиеак (ковко, ков

ко) гвож^е, ковко ливено гвож^е, ковни челик и сл.

41. — Вредан. Поред обичног значен>а: марлив, радан

(што вреди нечега — хвале, покуде; што вал>а; што ]е од.

вредности итд.), реч вредан има прилично значен>а, али се

у веЬини тих значен>а данас више не употребл>ава или

ретко употребл>ава. Изрази: вредке сировине, пуновреднц

производи, безвредни отпаци и сл. — германизми су; треба

реЬи: драгоцене (цен>ене) сировике, смровике од вредности;

драгоцени производи, производи од велике вредности; от

паци без вредности итд.

42. — Здравствек, хигщенски, санитаран, санитетски^

Т. МаретиН у Дез. сав^етнику вели да здравство значи-

С-езийЬеНзрПеёе, Ну§1епе и да ]е добро изведена реч (од:

здрав — здравство, као што су од: блажен, лукав, многи, из-

ведене речи: блаженство, лукавство, мноштво); он дал.е на-

ставл>а да ]е оД ове именице правилно изведен придев

здравстяек (као божанствен, ] единствен, величанствен: од.

божанство, ] единство, величанство); на]зад он наводи да ]'©

МилиКевиК направио и придев здравл>ак, за шта тако^е вели

да може „поднимете" (здравл>ан као зел>ан).

Л>. Сто^ановий1) каже да „здравство може значити

само што и здраеле (а за то нам ]е непотребно) и не може

се употребите само за ОезипбЪеИзрйеде, Нуд1епе, ]ер то-

значи чуваше, неговаае здравл>а. Тако не вал.а ни здрав-

ствек, а МилиЬеви&ево здравлак долази ме!)у гьегове „про-

машене кованице".

МаретиЬ се овде погрешно паслужио аналоги^ама, ]ер

]е ^ош ДаничиЬ казао „да од сваке основе супстантив ни^е

у обича]у", а ]Ош ман>е ]е „у обича^у" изво^еае придева

од сваке именице.

Речи здравство (ко]а се ре^е употребл>ава) и здрав-

ствен (ко}а се често срета у штампи) не значе хигщена и

хигщенски, као што ]е то тачно рекао ЛЬ. СтодановиЬ. Ме-

') Види Ш V, 27 (1937)
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дицински стручн>аци ко]и су се служили овим речима упо-

требл>авали су их место: санитет, санитетски, санитаран.

Тако д-р Милан НемичиН1) у свом Медицинском речнику

за реч ЗашШ, СезипсШеИ;, запйаз да]е само здравле, а у

сложеницама реч ЗашШ —,' ад. БашШет врес1;ап8, запгЬа-

гшз об^аипьава са: здраво-, према здравл>у, ради здравл^а,

здравствен; санитарии, санитетски. Исто тако значение деуе-

и д-р Б. ПеричиЬ2).

Изрази као здравствени извешта), здравствени парод

ии универзитет и др. незасни су и ништа не казуз'у. У пр-

вом случа]у не зна се да ли се мисли на извешта] о стан>у

здравл>а, о кретак>у неке болести или епидеми^е, или о сани-

тетском извешта]у; а у другом се не зна да ли ]е то народнй"

универзитет за чуван>е здравл>а или за консултова*ье од

стране бних ко]има ]е потребна помоЬ из области медицине

у ширем смислу или само из хигщене итд. По себи се разуме

ла се то у потпуности ни из дедног термина не може видети,

а назив пародии универзитет за чувап>е зравл>а или сл.

свакоме би више казивао него здравствени народни уни

верзитет. Стога, према нашем мишл>еньу, поред речи здрав

ее треба и дал>е употребл>авати ме^ународне речи: хиги-

]ена, хигщенски и санитет, санитетски (санитетски савет,

санитетски воз, напр.), санитарии (санитарка установа,.

напр.), асанацща, санирап,е и др.; ]ер се ньима ]асно и пре-

цизно изражава оно што хоКе да се каже. У том случа]у

реч здравствен потпуно нам ]е непотребна као не^асна и

неодрег^ена, а оставл>амо на страну да ли ]е правилно изве

дена и да ли лепо звучи.

43. — Брис. Ова реч ]е направлена у нови]е време-

према немачко] Тиргег, ко]а значи: дирка, бич (у кон>арству),

а према РистиЬ-Кангрги (Речник) дотицап>е (или доди-

риваьье) овлаш (аустриски). У медицини означава замоту-

л>ак вате причвршЬен обично на метално] жици ко^а ]е

провучена слободним крадем кроз запушач од плуте [рШь

') МесИстзк! г]еСп!к (п]етабко-1аНп5Ьо-Ьгуа1$к|). 2а§геЬ 1913-

*) Ме<1ес1п5к1 г^ебп!к Нгуа1зко(»а 1 п]етайко8а ]ег!ка. 2а(1аг 1919.
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(газааз) ай аШ§епсшт], помоЬу чега се додирне оболело

место (напр., од дифтерите), па се затим оно што ]е приону-

ло за вату дал>е испиту^е. Вероватно ]е ова реч направл>ена

од брисахи, и од речника налази се само у РистиЬ-Кангр-

гину, и ]едном и другом, с акцентом брйс.

Од глагола брисатм, као ни од других глагола изведе-

них од овога префиксима, не постели именица овога типа.

Она ]е необична по свом облику и не потсеКа на реч с ко-

]Ом би требало да сто]и у вези, те ме ]е више лекара увера-

вало да ]е то страна реч! Дакле, она иде мег^у р^аво направ-

.л>ене термине. Можда би се она] део што се узима с оболелог

места могао назвати убрисак или обрисак (од убрисати,

обрисати, као упл>увак, исшьувак и сл.), а штапиЬ (жица)

с ватом брисалица^). Тако би се брисалицом узимао убри

сак (сада се и ]едно и друго зове брмс).

44. — Гудеки кркор. — При прегледу болесника, напр.

оболелих од срца и плуЬа, чу^у се шумови коди су у науци

названи гпопсш (од грчког ' $6ух°Ч = хркан>е, крханье, хро-

пац) нем. Каззе^егаизспе, фр. га1ез. Ту врсту шумова ра

зличите назива]у. А. Ипьатовски2) их назива шуштьеви, а

В. ВулетиЬ3): хропци, шуштьеви, нузшумови*), пропратнц

шумови). Сви шумови могу бита различии и ]едни од н>их

се зову гЬопсЫ зШИап^ез (нем. рМЛепйе Каз5е1дегаизспе);

н.их А. Игн>атовски назива звиждави или стругави шу-

шльеви, а неки писци називаду ову врсту шума гудеки

кркор.

Код Вука нема речи кркор, али има кркоретье и крко-

ритм, као деминутив од крктатье, крктати; и код авих речи

упуЬу]е В. на кркл>ап>е, кркл,ати. РистиЬ-Кангрга (Речник)

об^апльава^у кркор са Каззе^егаизсЬ, госЬе1пс1ез ОеЬгаизе,

') Н)еСп|к МАк. има ЬгЫаЦка с примером из М. Ъ. Милипевипа ....

бриса.ъка иде да те убрише".

*) Кликичка семиотика, 204, 209. Београд 1929.

3) Ме1ос1а П21ка1по§ рге§1е<1а, 48 I (1. 2а§геЬ 1950

*) Реч Нуз 1е провннц^ализам (в. Ш, IV, 285, 1926.). Отуда су речи:

нузйросШорща, нузйроизвод, нузшум двоструко неисправне: германизми

су и има]у у првом делу покра]инску реч нуз. Иначе се те речи правилно

преводе: сйоредна йросшорща (ЫеЬепгаиш), сйоредни Произвол (№Ьепрго-

<1ик1), па, према томе, треба реНи и сйоредни (пропратни) шумови.
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а кркореп>е, кркорити, крктан,е упуНу^у на: кркл>ан>е, кр-

■клати, кркуьан.е; у Нем.-српскохрв. р. под Ка85е1§егаизсп

да]у само крчаюе (медицина).

Реч кркор ]е провинщцализам, р^аво звучи и сводим

значением кркл>ан>е) далеко ]е од мако^е врете шумова

ко]и се могу чути при обол>ен>у плуНа или ерца.

Реч хропац, ко]у на прво место ставл>а В. ВулетиН, обич-

но се говори само у вези са самртнички, а шушачь значи

код Вука само опало лишЬе (Р].), али у великом делу нашег

народа та реч значи и шум.

Гудети ни у свом правом, ни у пренесеном (Ко истину

гуди, гудалом га по прстима би^у — Вук, С. н. пословице, 153,

1933), ни у значен>у када означава „пущьаву топова ко]а се

чу^е из далека" (Пушке праште, а топови гуде . . . Вук, С. н.

песме IV, 217, 1932.),- нема везе с реч]у згЬйапз ни са врстом

шумова козе она ближе одре!)у]е, а да не говоримо о при-

лошком облику гудеНи ко]и де уротребл>ен као придев.

Отуда ]е гудеНи кркор, и ]едним и другим сводим делом,

типичан пример за рг^ав термин.

У граматици се гласови ко]и се назива^у сибиланти (од

згЪИапз) означава]у нашим речима пискави уши шуштави,

па би се и ови шумови могли назвати пискави (шуштави)

шумови (шупиьеви), али Ипьатовски гпопсЫ зопогез на-

зива пискавим „шуппьевима". Стога треба усво^йти неки

од поменутих термина, а „гудеКи кркор" потпуно одбацити.

45. — Болууе на плуНима, болу]е од плука. — У нашем

^езику каже се боловати од нечега: болу]е од грознице, од

великог кашл>а, од тифуса; затим болу^е (болестан ]е) од

главе, од желуца, од ]етре, од плуЬа, од ерца, од жучи итд.

Германизам ]е болу)в, болестан )е, оболео )е на плуНима

(егкгапк! ап с!ег Ъище, ап йег Ьип§е кгапк зет), па се, на-

жалост, ово све чешКе чу]е. (вид. Ш I, 62, 1933). —

У вези с овим треба напоменути да се у нашем ]езику

каже лек од нечега, а не против нечега: лек од грознице,

од туберкулезе, а не лек против грознице, против туберку

лезе и сл.
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46. — Стреш (среш), вински кален. — За чврст талог

ко]и се издва^а у бурадима у копима се држи вино постове

народне речи: стреш или среш (код Вука: стреш, стри^еш,

среш, сри]еш). У новите време неки писци буквално пре-

воде немачку реч ^ета^еш као вински камен, вински ка-

ленац. Ме^утим, народна реч стреш (среш) усво^ена ]е као

термин од стране наших писаца свих стручнйх дела.

Погрешно ]е реч стреш употребл>авати за камен ко]и

се хвата на зубима, зубни кален, ]ер ]е стреш хемиски

кисели калщул-тартарат, а зубни камен ]е претеж;но кал-

циул-карбонат.

Исто тако ]е погрешно камен ко^и се ствара у нашим

судовима при куван>у или ко]и поста]е око извора мине-

ралних вода називати каленац, веЬ треба просто реКи

калек1).

47. — Тер, катрак. — Сви писци како стручнйх тако и

нестручних дела употребл>ава]у нашу реч катрак. Некипут

се чу]е у говору, и срета у штампи, немачка реч тер (Теег),

ко] а значи катрак, па се чак прави придев терни (напр.

терна хартща) место катракскк: катракска (кровна>

хартща.

47. — Дрвовика, стакловмка. — Дрво различног дрвеЪа

састо^и се углавном од целулозе и лмгкика. Место научног

термина лигнин, ко^и посто]и у свим ]езицима, скована ]е

реч дрвовика. Неки писци употребл>авали су ову реч и у

значен>у: дрво, целулоза, дрвена каша за правл>ен>е

хартще.

Стакловинол се назива, иако ре^е, стопл>ена маса од

ко] е се прави стакло. '

Речи овако изведених и са значением ко]е се овим двема

речима придаче скоро и нема, ^дини нама познати пример

ове врете био би котловика кО]И наводи Ъ. ПоповиК2), а

') Наставком — ац деца граде називе ,кликера' према материалу од

ко)ега су направлени: каменац, сшакленац, гвозденац, оловац, земланац,

мермерац, гийсанац, гуменац, крйенац "(од крпе), вошШанац (од воска)

воденац (бистар и провиден као вода) итд.

*) Познаваше робе. Београд, 1852.
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одатле и Ак. Рј., са значењем бакар, лёд, Она се, по њему,

говори у Далмацији. Ристић-Кангрга (у Речнику) преводе је

са Ке55е1та1ег1а1. У првом случају ова реч би означавала

сам метал (бакар) од којега се праве и котлови, а у другом

материјал од кога се граде котлови, а тај материјал, не

равно, не мора бити од бакра. Према томе, дрвовина би

могла значити оно од чега се састоји дрво, а стакловина оно

од чега се састоји стакло. Дрво је, као што је поменуто,

углавном састављено од целулозе и лигнина, а стакло,

према врсти, од већег или мањег броја различних састо-

јака. Дакле, оба ова неологизма не могу одговарати зна-

чењу које им се даје, а с друге стране су потпуно непо-

требни.

48. — Камфоровац, каучуковац. — Овако неки писци

називају дрвеће из којег се добива камфор или каучук.

У нашем језику не постоје различие речи за воћке и

њихове плодове (јабука, трешња, шљива, крушка, орах,

бадем итд. значе дрво и плод), као што је то у немачком

(АрМЬашп и АрЫ) или у француском (ротгшег и ротте).

Мало је изузетака у овом погледу: глог й глогиња (мада се

каже и Јести тлог), дрен и дрењина, леска и лешник, ма

слина и маслинка, (говори се маслина и за плод), дуд и ду-

диња (али мурва значи дрво и плод). Кад се каже јабуково

или шљивово дрво, . . . онда то прво означава дрво од јабу-

ке, шљиве, крушке ... за израду нечега или за неку другу

употребу. Такво се дрво још назива: јабуковина, шљиво-

вина, крушковина, буковина ... У неким случајевима при-

својни придев изведен од дрвета или воћке, уз именицу

дотичног дрвета или воћке, означава такође то дрво или

воћку:

Расло дрво бадемово ханко високо

(Вук, С. н. п. I, 409, 1932)

И на софи дрвце бадемово,

На гранчици тица севдалија

(Вук, С. н. п. I, 184, 1932)

Пред кућом јој бадем дрво расте

(Вук, С. н. п. I, 331, 1932)
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Ко пос]ече свето дрво маслиново? — упитао ]е командир

]едне чете, пореклом Херцеговац, сво]е во]нике при опсадй

Скадра 1912 г., кад ]е видео посечену маслину.

Шта имаш од воКа? — Некаквих двадесетак шл>иво-

вих дрва (дрвета), одговараНе често прост човек из народа

на горн>е питан>е. Каже се тако исто: воЬььак од стотину

шльивових дрвета (или од стотину шл>ива). —

Према Вуку именица изведена од придева неког дрвета

наставном -ац значи штап или колац: брезовац, брестовац,

буковац, вицпьовац, глоговац, дреновац, ]абуковац, ]асено-

вац, ]асиковац, крушковац, липовац, лесковац, оскорушо-

вац, трешн>овац, трсковац (штап од бамбусове треке), хра-

стовац, церовац, шл>ивовац итд.

У нов^е време крушковац, напр., значи и ликер од

крушака.

На основу изложенога ]асно ^е да калфоровац и кау-

чуковац не могу означавати дрво, веЬ ] едино у духу на-

шега ]езика колац или штап од тога дрвета. Кад ]е то по

требно може се само реЬи камфорово или каучуково дрво,

а горгьи начин правл>ек>а имена за егзотично дрвеЬе уоп-

ште не долази у обзир.

49. — Трожилни гайтан, трожични гайтан. — За спро-

во^ен>е електричне струне обично се употребл>ава]у ба-

карне жице, ко]е могу бити различие дебл>ине. Место ]едне

бакарне жице често се узима читав сноп танких жица.

Било да се узме ]една жица или сноп танких жица, оне се

изолу]у каучуком или неким другим погодним изолацио-

ним материалом, па се обично ]ош обложе свилом, паму-

ком, каучуком (гумом) и др. Две, три или више овако изо-

лованих жица и за]'едно саставл>ених назива]у се га]тан

(електрични), нем. ЗсЬпиг, а ако се налазе у гуми или

неком другом пластичном матери]алу (олово, пластичне

масе), онда се назива кабао („кабло", „кабал", нем. КаЬе1,

фр. саЫе). Гайтан (кабао) ко]и има три жице и ко]и се обич

но употребл>ава за трофазну струну (за извесне цил>еве

може имати и више жица) назива се трожични гайтан. У

нови]е време такви га^тани (каблови) назива]у се трожилни

гаутани.
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Реч жила ]е назив за одрег^ене органе код бил>ака, жи

вотинка и човека (кем. \Ушгз1, Айег, Ыегу, ЗеЬпе), а у пре-

несеном значен>у употребл>ава се у .народу за воду и за

руду (водена, рудна жила), али се и овде обичните каже

жица (водена, рудна жица). Сматрамо да ]е термин тро-

жични гайтан бол>и него трожилни га)тан, ]ер ]асюце изра-

жава и тачни]е одрег^у^е по^ам о коме ]е реч.

50. — Растворак, растворена супстаниа. — За раство-

рену супстанцу у неком растварачу постове у енглеском }'е-

зику два термина: АгззоЪей зиЪзЫпсе и зоХиЬе. По угледу

на ову другу реч (зо1и1;е) ]едан наш писац направио ]е реч

растворак, ко]а би требало да означи оно што и енглеска

реч зо1и1е и да слично н>о] сто]и у вези с нашим стручним

терминима раствор (енгл. 8о1и1юп) и растварач (енгл.

$о1ьеп1).

Речи што поставу наставком -ак од основа ко]е се на-

лазе у именица мушкога рода има]у деминутивно значеше

или су то речи одмила или значе нешто мало, ситно: везак

(вез), гласак (глас), дарак (дар), $аволак фаво), залогауак

(залога]), иверак (ивер), класак (клас), коренак (корен),

листак (лист), жравак (мрав), прсгекак (прстен), прутак

(прут), редак (ред), сгшак (син), скорак (скор), српак (срп),

трупак (трун), хладак (хлад), гфвак (црв), часак (час), чу-

нак (чун), чуперак (чупер) итд.1) Тако би реч растварач

имала овакво значение.

Ми смо питали неколико наставника српскога ] езика

као и неколико наставника хеми^е и физике, шта би реч

растворак могла значити. Сви су нам одговорили да ]едино

може имати значеше деминутива од рёчи раствор. Ова реч

нема, дакле, везе са значением ко]е би ]0] требало дати, те

спада у ред промашених термина2).

') Исп. Р. Бошковип, ЛФ XV, 95 (1936).

2) Кад ]е веН аутор хтер дя гради реч ко]а сто|и у вези с нашим

терминима, он ]е могао, по аналогии са зйшвореник (заШвор, зашварач),

начинити растворений (раствор, расшварач), мада мн сматрамо, иако би

ова реч формално била добра, да ни то не би био срепно на^ен термин,,

па ]е не бисмо ни препоручивали.
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Код нас нема потребе за сличним термином, а ни у

ЛИнглеско] ни у С^едшьеним Америчким Државама сви пи-

•сци не употребл>ава]у реч зоШе, чак ни у аналитично] хе-

мщи, а у осталим областима хеми]е скоро искльучиво се

налази термин (Иззо^ей зиЪвЬапсе. Слично ]е и код Немаца,

чи]и ]е ]език погодан за граЬен>е нових речи. И они кажу:

_§е1аз1ег 81;ой (§е1бз1е ЗиЪзЪапг) или Лаз Сге1бз1;е. Сви наши

писци употребл>авали су досад и сад употребл>ава]у термин

растворена супстанца, што ]е ^едан доказ више да предло-

,жени неологизам, ко]и употребл>ава ]едино ньегов аутор,

ни^е добар.

51. — Свип>ого]ство, свин>арство, га]ен>е свшьа. — Ра

ните су постсг]але рЬаве кованице живиного}Ство и марво-

ъо)Ство рЛеЪгисЫ) место наше народне речи сточарство

(МаретиК, 5С), а сада ]е допрла до нас рш ]една неуку-

•сна кованица — свик>ого]ство (8сп\^етегисЫ), ко^а ]е на

чищена према немачком и употре|бл>ава се место наших

термина свиюарство, га]еп>е свиюа. Чак неке продавнице

лрерайевина од свгаьског меса у Београду носе натпис

„Свин.ого]Ство!"

52. — Губар, главотьа (гусеница). — Као што ]е познато,

женке различних лептирова снесу ]а^а из ко^их се излегу

ларве ко]е се зову гусенице, а гусенице се затим претвара^у

у лутке из ко]их излазе одрасли лептири. Гусенице су ве-

.лике штеточгаье. Неке од н>их хране се поврКем, неке ли-

шКем и пупол>цима воКака и другог дрвеКа, неке лишКем

различних других бшьака итд. ^дна од гусеница ко^а на

носи на^веЬе штете хранеКи се лишЬем и пуполщима во

Кака, храста, бреста, тополе и др. назвата ]е губар или гла-

воюа (Ьутап1па шзраг). Како су ова имена постала, може

-се закл>учити из следеКег.

Лептирица гусенице снесе ]а]а у гомилицама на дрвеКу

;и покрике их длачицама ко]е скида са стражн>ег дела трупа.

Те гомилице личе на гл>иву ко]а се код нас зове труд или

губа, те де отуда постала у немачком реч Зсп^аттзртпег

■(Зспмуатт — труд, губа; Зртпег — прел»а). Наша реч

•губар ни]е адекватна ово] немачко], ко^а ]0^ ]е служила као

;узор.
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Губа значи (К]. ^к.): а) гл>иву ко]у веНина нашег народа

зове труд (у Вука посто]и ]едино ова реч за ту гл»иву), б)

опаку болеет ко^а се научно назива лепра (код Вука се на-

лази ] едино ово значение речи губа), в) Небе (од мацарског

^иЬа, уп. губер).

Губар према ДаничиЬу (К]. ^к.) означава човека ко]и

по шуми купи губу (гл>иву), па после продаже (с оэнаком да

се говори у Тужинама, селу у Хрватско]). Стога ]е код нас

тешко довести у везу реч губар с гусеницом ко]а спада у

на^веНе непри]ател>е воКака и шума. Чак писац ]едне зоо

логов, пре Другог светског рата, говореЬи о огромним ште-

тама ко]е причиньава ова гусеница, вели да ]0] и име отуда

потиче. Очевидно, он зе мислио на страшну болеет губу ко^а

]е некад чинила велику пустош ме!)у л>удима, па ]е закл>у-

чивао да ]е из те речи изведено име за ову гусеницу.

Гусенице о копима }е реч кад се излегу има]у, према

своме телу, велику главу, због чега су добиле име главоюа

и ова зе реч усвожена као стручни термин у „Зоолошкоз

терминологией и номенклатури" (Београд, 1932).

.1. У дедном месту у Срби^и народ ову гусеницу зове

помор, што би опет указивало на паралелу измену помора

становништва услед великих епидеми]'а и пустошен>а ко]а

ова гусеница наноси воЬу и дрвеКу.

Реч гусеница позната }'е у читавом нашем народу и на-

лази се у свим речницима. То ]'е огапте име као што ]'е опште

име, напр., скакавац, комарац и др., па као щто се каже

борба против скакаваца, комараца, довольно ]е реЬи и борба

против гусеница. Кад ]е пак потребно реЬи у популарним

списима, предавагьима за народ и у дневно] штампи на ко^у

се гусеницу (лептира) мисли, онда треба наводити и н>ено

ближе име: гусеницу главотьа1), а реч губар као стручни

термин треба избегавати.

|) У. зоологии су дата посебна имена за различие лептиое и гусе

нице као што посто]е различна имена и за скакавце. Ако за то аём7на-

нимя6 иРл?;Р°1!1Се Различне врете означава/у научним (латинским) име-

именк Ьл„ш1 пР и имеяима У ДУ*У гр^е наша или се општа

"м нам6™е одреЬлу (напр. скакавац: йо.ъеки. зелени; комарац малари-

чар; леПшир жушоШрба, лейШир куПусар, итд.).

3 Наш ]език
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53. — Увид. — Маретић (Језични савјетник) каже за

ову реч да „може поднијети"; напр., записник је изложен

члановима на увид.

Немачка реч Е1пз1сп1; (енгл. 1П51§Ы), па, према томе, и

„увид", има више значења. У примеру наведеном од Ма-

ретића „на увид" значи: на преглед, на разгледање, на

упознавање. У примерима који се често чују: да имам

„увид" у ту ствар значи: да имам слику о тој ствари, да

упознам ту ствар, да добро разумей ту ствар [ЕггаасЫ; топ

е*шаз пептеп (делутпеп)]; он нема - „увида" у ту ствар

(нем. ег ћа1 (ЬезИгЬ) кете ЕггшсМ т сИезег Заспе), он не

увиђа (или он не разуме) ову ствар; може нам дати далеко

бољи увид о томе како су изгледали ... — ... много бољу

слику (претставу) о томе...; „увид" у његово пословање—

преглед његова пословања; на увид и одобрење — на пре

глед (увиђај) и одобрење итд. Дакле, она може значити:

преглед, слика, претстава, увиђај, углед, поглед, објашњење

и др. Сама реч као и примери у којима се најчешће упо-

требљава су германизми и одају непознавање тачног зна-

чења те речи или израза с том речју, те, према нашем ми-

шљењу, „не може поднијети".

54. — Ушур, ујам. — Прва реч нам је дошла преко Турака

(арапски ушур значи десетак), и друга је наша народна реч.

У нашим законским прописима још пре Другог светског

рата узета је реч ушур, па се тако и сада узима. Посебисе

разуме да ту реч, која је одомаћена и постала наша, не

треба „протеривати", али кад треба чинити избор, онда је

боље узети народну реч ујал, која исто значи и која је

лепша од прве.

55. — „Плацкарта". — У биоскопима, на игралиштима

итд места могу бити нумерисана и без ознаке. У овом

другом случају сваки онај који узме карту за одређену се-

рију места или за одређену класу, може сести ма на које

празно место. У првом случају купљена карта има ознаку

(нумер, број) неког места и може се сести само на оно место

које има исти број као карта, па се често нарочито истиче:
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места су нумерисана — да би публика унапред знала да само

таква места (седишта) постоје. Карте за таКва места нази-

вају се немачки РШгкаНе.

У возовима су места нумерисана, али не и карте, па се

са кушьеном картом може сести на свако слободно место

у класи за коју је карта узета. Међутим и овде се може

место осигурати, ако се раније, обично један дан унапред,

поред кугоьене карте, доплати још нека одређена сума.

Такво место или седиште назива се резервисано место или

седиште [нем. гезехлаег^ез Р1а{г; фр. р1асе гезегуёе, р1асе

1оиёе, р1асе ге^епие; енгл. гезегуес! зеа!;е (р1асе)].

Од пре неколико година код нас постоје возови у време

лета за које се узимају само „плац-карте". Место ове не

мачке речи (РШгкагЪе) треба рећи: резервисано место (се

диште), карта за резервисано место, јер су у там возовима

места стварно резервисана самом куповином карте.

ј

В. М. Мићовић
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