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О НЕКИМ СТРУЧНИМ НАЗИВИМА

— Наставак') —

15. — Ме^а, граница. — Неки писци ко]и не зна]у да

су Немци узели од нас реч граница и направили сво|у реч

Огепге, почели су, место досадашн>ег термина у матема-

тици граница (горн>а, доньа граница, у границама итд.), да

употребл>ава]у реч ме$а. Не упушта]уЬи се у донекле дифе-

ренцирано значан>е ових два]у синонима, по нашем мишл>ен>у

овде треба и дал>е задржати раните усво]ени и одомаЬени термин

граница, а поготову кад ]е та реч наша и сваком разумл>ива.

16. — Пренеши, йреносиши (на ординату, апсцису . . . ,

по ординати, по апсциси), нанеши, нанесший (на апсцису...).

Прве речи су усво]ене као математички термин и исправне

су и са ]езичке стране. Чист ]е германизам у том смислу

употребл>авати глаголе нанеши и наносиШи (аи! <1ег АЬ2155е, аиГ

с1ег Огс1та1е аиПга^еп), ко]и у нашем ]езику друго значе.

17. — Знак, йредзнак. — Код нас ]е у математици усво-

]ено само — знак (нем. Уогге1спеп, фр. з у § п е, енг. 51^1),

руски знак), па се каже позитивни (плус, више) и негативни

(минус, ман>е) знак. Неки писци у нови]е време пишу йред

знак преводеЬи буквално немачку реч Уогге1сЬеп, мада

се ни у ПоповиЬеву ни у РистиЬ-Кангргину речнику ова

кованица и не помшье. Стога треба задржати рани]и тер

мин знак.

18. — Нулши, нулшни, нулеки. — По угледу на фор-

миран>е бро^ева, од нула \ь направлен ад]ектив нулши као:

четврти, пети, стоти, а можда ]е узет и из чешког (пиИу,

пи1оуу); од речи нула. као именице придев ]е нулски. Сувишан

') Н. Лезик II, н. с, 265—279 (1951).
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]е облик нулшни, ]ер ]е не само тежак за изговор него се такви

двоструки ад]'ективни наставци граде обично или кад ]е

од именице тешко невести придев или у нарочитим случа-

]евима. Слично ]е од т (ем), п (он) . . . направлено емши,

енШи (енти степен, енти корен), а може бити да ]е то учи-

н>ено и по угледу на немачке облике (еп!е...).

19. — Крива, кривула. — Место крива {йрава, коса,

водоравна, усйравна . . . ) лини/а (дуж...) употребл>ава се

поименичени ад]ектив1) крива (Права итд.). Шулек]еувео назив

кривула, и то само за криву лини]у. Наставак -ула продук

тивен ]е у народу рш ]едино при грабежу имена крава,

изведених чешЬе од придева него од именице: йлавула,

мркула, сивула, рисула, барнула, шарула, йеШула, средула,

срндула, белула, срмула, медула, цветула, галула. . . Кри

вула, према АК]., значи нешто криво само у особитим эначе-

н>има: кривула смоква (врста смокве на Брачу), кривула удица

(крива удица на Брачу), кривула — врста винове лозе белог

грож^а.

Када се у народу употреби реч кривула за нешто Што

]е криво (напр. за косу), онда има више презриво (пейора

тивно) значение (синоними су: кривача, кривадак, кривул>ак,

кривак). Стога у математици треба задржати ]едино називе:

крйвй, Права, итд.

20. — Цифра, бро/ка. — Реч цифра интернационална ]е

реч (н. латински Шга, тал. сИга, фр. сНШге, енгл. ырНег,

нем. 2Шег, руски цифра), и у нашем ]езику употребл>ава се

за ознаку бро]а, а у неким ]езицима има и других значела.

У нов^е време направлена ]е реч бро'}ка и употребл>ава се

у значен>у бро]"а и цифре. Т. МаретиЬ (у^езичном сав]етнику)

каже да та реч може „подн^ети", на шта Л>. Сто]ановиЬ2>

'с правом каже: „Бро/ка сто]и према бра/ као вршка према

врша, зверка-звер, кокошка-кокош, Шрунка-Шрун, лиска-лист

итд., и давати ]0) значение цифре сасвим ]е самовольно. Ако

би се тако узело, онда бро/чана вредност, бро'/чано су ]'аки,

') Такви поименичени придеви су напр.: млада (невеста), стара (стара

жена, старица); Француска (Француска зем.ъа), Шва]царска (Шва]'царска

зем.ъа) итд.

*) В. Наш /език IV, 276 (1936).
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не ваља, јер цифра нема вредности, није број, већ само знак

за број (као слово за глас), већ ваља рећи бројна вредност,

бројно су јаки, јаки бројеи. Кад бројан само то значи, не

разумей како му се можедати значење гаМгеЈсп. Што има

за то потврде у Кј. ЈАк. из старих писаца, не значи да

га треба и примити, јер и стари писци 'нарочито писци реч

ника) грешили су као и данашњи".

Од речи цифра изведени су правилно навиви једноцифрен,

двоцифрен, троцифрен, . . . вишецифрен број. У вези с тим

треба . напоменути да се логаритамске таблице у којима се

наводе мантисе с 4, 5, 6... децимала означавају као лога

ритамске таблице с четири, пет, шест... децимала („деци-

малних места") или краће четвороцифрене, петоцифрене, шесто-

цифрене логаритамске... таблице, јер се тамо стварно на

воде бројеви са 4, 5, 6... цифара које претстављају ман

тисе. У немачком језику такве таблице се називају ујег-,

ГипЛгШпёе или још ујег-, {ип1б1е1Н&е Ьо^агИтеп-

1 а Г е 1^ па у најновије време и неки наши писци, преводећи

буквално овај други термин, кажу „четворомесне, петомесне,

шестомесне логаритамске таблице". Ови изрази код нас

ништа не значе, те стога и даље треба употребљавати раније

исправне термине.1)

21. — Инжињер, инжењер. — Данас се углавном чују

и пишу само ова два облика (ређе инжинир, а у народу се

погдегде чује инџилир, инџилијер); Вук има (Рј.) инџинир

(Јп^епјеиг, Оеотетег). Они који пишу инжењер држе се пи

сана те речи у немачком (1пёешеиг), а Немци су опет позај-

мили ту реч од Француза (ш§ёшеиг). Први облик је обичнији

и лакши за изговор, па и они који пишу инжењер кажу у

говору инжињер, те зато ову реч у овом облику треба дефини

тивно у<. војити, као што је то у два маха поменуто у Нашем

језику.2' Иначе су оба облика подједнако удаљена од изго-

вора у француском (т§ёшеиг) или енглеском (епёшеег).

') У математици се употребљавају изрази: децимал и децимално

(десетно) место у истом значењу мада је први израз чешћи од другога.

Али и у другом изразу тежина је на одредници децималан а не на место,

па би се у овом случају могло једино рећи четвородецималне, Ветодецц-

малне логаритамске таблице.

2) Н. језик II, 253 (1934); V, 234 (1937).
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22. — ЖийШ, жишарице. — УН. ]езику1> писано ]е

опширни]*е да жишарица никако не може значити жито у

смислу цереали^а, вей ]едино: а) жену ко]а се бави житом

(ко]а га, напр., продаже), б) машину за жито и в) ла^у корм

се превози жито (Вук). Ме^утим ову реч и дал>е употре-

блзава^у, не само писци пол>опривредних кн>ига и листова веК

и писци уцбеника за основне школе. Овде имамо парадок-

салну ствар да се деца уче кваренэу ]езика и по]'мова преко

школе, те да реч жиша (озима, ]ара, стрна) замен>у]у реч]у

жишарице, ко]а код те деце сасвим друго значи!

Рани]е су неки писци употребл>авали и страну реч цере-

алще у смислу жита (Ое1гек1еаг1еп). Било нашу народну реч

било ову страну треба увести као стручни термин, а реч

жишарица задржати за значен>а ко]'а она стварно и има.

23. — Галвански елеменаш, шуб. — Галвански елеменат,

тако назван по чувеном тали]анском природеъаку Галвани]у

(1737— 1798), као што ]е познато из физике, означава систем

у коме се хемиска енерг^а претвара у електричну енерг^у.

Тих елемената има различних, и названи су било по имену

проналазача (Болтин, Данщелов, Лекланшеов, итд.), било

по неко] рьихово] специфично] особини (суви елеменаш, шер

моелеменаш, нормални елеменаш, конценшрациони елеменши,

итд.). Више елемената спо]ених ме^у собом назива се баше-

рща. У француском се ова] елеменат у физици назива рПе

(напр. рПе йе УоНа, Болтин елеменат, рПе ё!а1оп, нор

мални елеменат, рПе тлёгтоё1ес11^ие, термоелеменат

итд.). Француска реч рПе значи, измену осталога, и стуб;

понекад и Немци место речи елеменат употребл>ава]у у овом

значен>у реч 5аи1е (стуб), други пут ова реч код н>их озна

чава батери^у. У нови]е време, нарочито писци ко]и су свр-

шили француске школе, место галванског елеменШа кажу

сшуб. Нема разлога место одомаЬеног термина, а ко]и уз то

има и сво^е историскб" оправдание, узимати други ко]и ]'е

директан превод француске или немачке речи, веЬ, по нашем

мишл>ен>у, треба и дал>е у физици задржати код нас усвс-

]ени и одомаЬени термин галвански елеменаш.

*) Н. \език V, 212 (1937).
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24. — Ексциширан, ексцишован, Побужен. — Када се

динамомашина пушта у рад, мора се прво „ексцитирати"

(ексцитовати). Каже се да су атоми „ексцитирани" (ексци-

товани) у тзв. активираном стан>у. Немци често преводе ове

изразе са Апге^ипё. . ., ап^егеб^ев Атот.... Неки наши

писци преводе то буквално са Ообу^ен: Побужена машина(\),

Побужен аШом(\). Овакви термини не само да нису адекватни

него су смешни и за стручн>ака и за лайка. Да су ти писци

мало дубл>е размишл>али о значен>у наше речи йобудиши,

као и о суштини горжих израза, никада не би направили

тако немогуЬе термине; они би узели бар реч йошсшаКи, ко]а

]е колико-толико ближа правом значеььу. С друге стране,

треба увек имати на уму да ]е преимуЬство страних речи у

стручно] терминологии баш у томе што има]у одре^ена зна

чена, дал>е што ]е на]веКи део таквих речи немогуЬе пре-

вести и, на]'зад, што се и код других народа са много раз-

ви}ени}им и веЬим терминолошким могуЬностима узима]у за

нове термине основе грчких и латинских речи.

Било ]е ]едно доба у друго] половини 19-ог века када

су неки народи (напр. у Аустро-Угарско] Монархии: Чеси,

Мацари и др.) преводили стране речи ку]уЬи место н>их нове.

Тако су Мацари превели и реч доктор, Чеси реч кристал итд.

Неки наши писци стручних дела пада^у и сада у сличне

погрешке. У такву су погрешку пали и творци горн>их израза.

Реч „ексцитирати" (фр. ехсНег од лат. ехсйаге, нем.

аиГге^еп, апгеёеп, ехгШегеп) значи иначе: побудити,

потстаЬи, покренути на нешто, раздражити, дражити итд.

Каже се: изазвано, раздражено сйшн>е (код човека, .живо

тинке...); може се побудити, дражити, раздражити човек,

животикьа, нешто што }е живо, али не и мртва ствар (напр.

машина). У медицини су ексцишанШи (ехсНапНа зс. ге

те (На) лекови ко]и потстичу, драже, ко]и се да]у за пот-

стицан>е функц^а дисан>а, циркулаци]е мозга, али ]е ексци-

шанш немогуЬе и непотребно преводити. Исто ]'е тако немо-

гуЬе и непотребно преводити ексциширана машина, ексциШи-

рани ашом, акшивирани молекул и сл.

У вези с тим не треба реЬи ни йобуЪна мрежишг, веЬ

«онШролна (командна), уйравлачка мрежишг, ]ер се н>оме
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контролише електронска струја (управља или командује

електронском струјом) у електронским лампама.

25. — Фазна разлила, фазна раскорак, фазни померај,

помак. — Код свих таласних кретања у физици говори се

о фазној раэлици (фр. сПНёгепсе (1е рпазе, енг. 1пе рпазе

сШГегепсе, нем. РпазепйШегепг). Тај термин је исправан

са стручне и коректан са језичке стране. Он /код читалаца

одмах даје јасну претставу да је ту у питању разлика у

фази, а шта је фаза код таласних кретања, то је тачно

дефинисано.

Раскорак се у нашем језику употребљава једино у

израву ићи у раскорак, а то по Вуку значи ићи раскорачено

тј. напр. као човек који има килу или слично. У пренесеном

смислу значи радити нешто супротно од нечега. Дакле рас

корак, и кад би се употребљавао у вези с другим речима,

нема значење разлике, те је термин фазни раскорак, који

понеки писци употребљевају, троструко некоректан: а) што

се везана реч (у фрази, идиоматски) употребљава као научни

термин, б) што јој је дато значење које нема ни у правом

ни у пренесеном смислу и в) што ничим не потсећа на оно

што треба да значи.

Иако се реч померај не налази ни у једном речнику,

она' је са језичке стране потпуно исправна јер је изведена

наставком -с/, као што се изводе многе именице како од

свршених тако и од несвршених глагола (напр. залога/ —

залагати се, уздисај — уздисати, случај — случити се,

намештај — намештати, догађај — догађати се, окршај —

окршити. се, осећај — осећати итд.). Овај новостворени

назив, фазни померај, ипак нема преимућства ни у ком по-

гледу над одомаћеним термином фазна разлика, а кад би се

подвргао дубљој анализи, имао би више слабих страна од

претходног.

Помак се не говори ни у народу, нити се налази као

писана реч. Њу је сковао Шулек (од помицати) за немачку

реч Кискеп, Уегискипј*. Према АКј. она није ушла у књи-

жевност, а, према нашем мишљењу, -још мање има смисла и

сам покушај да се уводи као стручни термин.

2 Наш језик
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У немачком и француском поред наведених термина

употребл>ава]у се ]Ош: нем. РпазепуегзсЫеЬипё и фр.

<1ер1асетеп1 де рпазе, дерпазайе, па су према н>има

направлена и код нас, иако без потребе, ова два последила

навива (фазни помера], фавни потомак).

26. — Сшрурмер, бро]ило, брщач. — Апарат ко]и пока- .

зу]е бро] киловатчасова утрошене електричне енерги]е назват

]е код нас сшрурмер (сат за стру]у). Немачки се. то назива :

51гогп2е1{*ег, 31готиЬг, 51готгап1ег_ или општим име-

ном 2аЫаррага1 (фр. сотр1еиг ё1ес1П9ие). Ми смо

нема ч ко — теззег у сложении речима (напр. Сазтеззег),

превели са -мер: гасомер, водомер, сШру}омер Овакав

начин грабела сложеница ]е с )езичке стране правилан, ]ер

се реч -мер не говори за себе, а изведена ]е од мерами.

Поред тога у физици ]е усво]ен термин бро}ач (електронски

бро]ач, напр. Га]гер-Милеров бро]'ач). И ова] термин ]е пот-

пуно исправан у сваком погледу, ]ер бро]ач означава човека

ко]и бро]и и апарат ко]им се на неки начин то врши [упо-

реди : брщач, резач, и др. речи ко]'е означава]у човека ко]и бри]е

(берберин) и ору^е ко]им се бри]е (бри]аЬу бритву), човека

ко]и нешто реже или урезу^е и оно чиме се нешто реже или

зарезу]е (напр. разне направе за зарезиван>е писал>ке]. Направ

лена ]е и реч бро/ило, ко)а треба да замени термин сШру\омер,

а можда и бро]ач.

Овде желимо да учинимо ]едну општу напомену. Термин

за неки апарат ретко може да тачно означава праву намену,

он само )едним сво]им делом треба да потсеЬа на то, ]ер се

иначе и у науци и у пракси посебно об]ашн>ава принцип

сваког апарата и све остале по]единости према цилу коме

]е намен>ен.

Обичан потрошач електричне енерпф на]чешЬе не зна

ни за електричну енерги]у, ни како се она мери, али зна да

за стру]у плаЬа онолико колико се на^е на струрмеру да

]е потрошио стру}е. Каже се: много ]е потрошио струне

овога месеца, поскупила ]е стру]а итд.

Обе речи сшру'рмер и бро]ач испун>ава]у све услове

добрих термина, те ]е бро\ило непотребно и сувишно као

стручни назив, иако ]езички ни]е неисправна.
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27. — АморШизоване стру]е, йригушене сшру;е, умирливе

сшру'}е. — Ме^у неуспеле покуша]е да се одомаЬени термин,

у овом случа]у аморшизована или Притушена сШру\а, замени

другим спада и ова] (умирлива сшру/а).

Умирити некога значи учинити га мирним, а умирл>ив би

вначио она] ко]'и се може умирити. Наравно умиру]у се жива

биЬа, па преносно и оно што може да се креЬе, да се раз-

бесни (море, ветар, у хемч]и — бурна реакци]'а), али се не може

реЬи, или се бар не каже: умирл>ив човек, умирлив кон>,

умирл>иво море, умирл>ива реакци]а, па се исто тако не може

реЬи ни за електричну струну да ]е умирл>иваЧ Стога треба

задржати рани]и термин: аморшизвване сШру}е или, према

немачком, йригушене сшру/е.

28. — Дужни мешар, йросшорни метар. — Метар ]е

]'единица . за дужину и то се учи, почев од нижих разреда

основне школе, у свим средьим и стручним школама. И кад

се каже мешар, то ]е ]асно- за свакога да се ту мисли само

на дужину, а ако ]е у питан>у површина, онда ]е ту ]'единица

квадратна метар, а за запремину кубни метар. Ове су )еди-

нице одавно постале мег)ународне. Овдесе с правом поставка

питание, зашто у свим школама учити ]едне ]единице за мере,

а употребл>авати ван школе друге изразе за те исте мере!

Назив йросшорни мешар направлен ]е према немачком

КаиглтНег, ко]и се употребл>ава у шумарству и трговини

или промету дрветом. Мег)утим, непотребно ]е правити раз-

лику измену кубног метра дрвета (коцка 1 X 1 X 1 т истесана

од ]едног комэда дрвета) и кубног метра напр. сложених

цепанииа измену ко]их мора|у посто]ати шушьине, ]ер ]е у

овом случа]у немогуЪе сложити дрво без шупл>ина.

29 — Магнешизам, магнешисаши, магнетисапе, магне-

тичан, магнешиши, магнекен>е. — У свои уцбенику физике

(1Ь5Ь В. Мар]ановиЬ ]е први ударио основ нашо] физичко]

номенклатури и терминологии ослан>а]уЬи се на народни

') Каже се: умирливе речи, умирлива мисао (С овом умирл>ивом

мишл>у ... М. Ъ. ГлишиН, Рат и мир од Толстч^а, I, 372); умирливо осе-

Напе, умирливо погледаШи и сл. У овом случа]у умирлив значи она]

ко]и умиру]е, она] што умиру]е.

2*
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]език и на дух нашега }езика. Ъ. ДаничиЬ1* (1852) приказу^уЬи

та] уцбеник, каже да су новё речи „тако начин>ене да се

н>има народне ри^ечя примивши их у сво)е друштво поносити

могу", па мало дал>е наставла: „Осим свега поменутога

особито су нас обрадовале и ове ри}ечи: магнешисаши,

елекшрисаШи, крисшаяисаши, океидисими, фосфорисаши, йола-

рисаШи, неушралисаши, балзамисайш, каракшерисаши итд.;

ри^ечи ко]е нам )е ова кн>ига прва дони]ела, и ко]е, ако им

форма и ни]е чисто ерпска, ипак су нам много ближе него

латинско-немачке магнешизираШи итд.; ерпски би може бити

на]чисти]е било магнешиши итд." 2) То ]е било равно престо

година и речи : магнешисаши, намагнешисаши, размагнешисаши,

магнеШисанге . . . од тога доба стално се употребл>ава]у. У

на^ови^е време3) направл>ене су речи: магнеке/ъе, магнешиши,

магнекен, магнешнош . . . Ови су нам неологизми, по моме

мишлен>у, непотребни и сувишни. Даничик ]е ]ош у оно доба

с пуно обзира само напоменуо да би ерпски може бити на]-

чиспф било реЬи магнешиши, и он од те напомене ни]е

ишао дал>е. ДаничиЬево „на)чисти)е" значи, било би напра

вилите ако ]е такве облике могуЬно извести од поза]мл>ених

речи. Наравно те су речи веЬ одомаЬене као и наставци

ко]има су изведене, те захтев за н>ихову замену спада у

пуризам ко]и ]а не сматрам оправданим, веЬ сасвим излишним.

За минерале ко)и могу имати магнетне особине створио

]е ]ош .1. Панчи!) придев магнеШичан (према лат. ша^пе-

исиз: нем, та|*пе115сп, фр. та^пв^ие), и одатле извео

именицу магнешичносш. Све магнетне по]аве и наука о тим

по]авама назива се магнеШизам. Неки писци место ове интер-

националне речи употребл>ава]у реч магнешичносш заборав-

л>а]уЬи при томе да та два по]'ма има]у различно значение и

да речи на -изам посто]е у свим ]езицима, с незнатним про-

менама према духу ]езика, па и у нашем ]езику. Замен>ивати

ова] наставак нашим ничему не води, утолико пре што се то

у на]веКем бро^у случа]ева не може ни учинити. Стога ми

слимо да као термин треба и дал>е задржати реч магнеШизам.

') САН Сишнщи ейиси Ъ. Даничика I, 151 (1925), Сремски Карловци.

2) Курзив ових речи из ДаничиНева текста ]е пишчев.

3) Наш \език н. с. III, 46 (1951).
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Као што се речима магнеШносШ и магнеШичносш. поку-

шава да замени реч магнеШизам, слично се чини да се и реч

елекШрицишеШ замени реч]у елекШричн'осш. Наш први термин

елекШрика добио ]е у току времена уже значение (упалити

електрику, платити електрику итд.), а за науку о свим елек-

тричним по]авама узета ]е ме^ународна реч елекшрицишеШ

(нем. Е1ектп21Ш, фр. ё1ес1псНё, енгл. е1ес1г1сНу,

руски електричество).

Реч елекшричносШ, као и магнетичност, могла би озна-

чавати особину тела да могу бити елекшрична, да се могу

наелектрисати и сл., а никако оно што ]е првобитно значила

електрика, а сада електрицитетЧ

30. — МагнеШски уйлив, флукс. — У електромагнетизму

употребл>ава се реч флукс, ко]а као термин означава специ-

)алну величину: магнешски флукс, елекШрични флукс, а апарат

ко]им се мери магнетски флукс назива се флуксмеШар. У

нови]е време неки писци место тога пишу магнешски, елек

шрични уйлив.

Реч уйлив узета ]'е из чешког (ур1уу) и значи ушица'}

(нем. Е|пТ1и$$), те према Т. МаретиЬу ^ез. сав]етник) не

може поднети, ]ер наш глагол упливати значи Ыпетзспичт-

теп а не е!пЖе$$еп. Према Лэ. Сто]ановиЬу2) та реч ]е

код нас више изишла из употребе. Независно од тога, та

реч по свом значен>у не одговара страно] речи Них.

За исти по]ам наши математичари увели су термин йро-

Шицагье (йрошииапе векшора). Стога по нашем мишл>ен>у

треба задржати и дал>е страну реч флукс (флуксмеШар) или

усво]ити математички термин йрошицан>е.

Реч]у уйлив покушано ]е3) да се замени ме^ународни

термин индукцща (инфлуенца), а све изведене речи (инду-

коваШи, индукШор, индукш) кованицама: уйливиШи, уйливник,

уйливленик.

Поменуто ]е да реч уйлив ни]е добра, па, према томе, не

вал>а]у ни ад]ектив уйливан ни глагол уйливисаШи (в. МаретиЬ,

*) Нэегош )е направио и реч елекшризам: Прекал>ена искушен>ем

душа | рани т']ело огн>ем електризма, . . . Горски ви/енац, стих 2325.

2) В. Наш \езж V, 121 (1937).

8) В. В. Петрович, Основа елекшрошехнше 11. 146 и дал>е (1941).
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ЛС), а ове две изведене речи ]едино и постере у нашем

]езику. Наставак -исаШи, ко]и ]е узет из грчког, не може се

заменити, и не треба га ни замен>ивати у вей одомаЬеним

речима (напр.: мирисати, манисати, ма]СТ( рисати, регулисати

итд.), па то исто важи и за уйливисаши, уколико би било

потребно да се ова реч и дал>е задржи.

Предложена вамена не може доЬи у обзир из ових

раэлога :

1) што у овом случа]у.нема никакве потребе за новим

термином ;

2) што се международна реч, ко^а ]е веЬ одомаНена, не

само у физичким веЬ и у другим наукама {индущща и дедук

цией, индукшиван и дедукшиван итд.) хоЬе да замени новом;

3) што }е замена ко]а се предлаже тако^е страна реч;

4) што та страна реч друго значи, а из нье се не може

ни наслутити значенье ко]'е )о) се прида]е, те би се, ако се

по|>е овим путем, свака друга реч могла предлагати као

термин ;

5) што изведене речи од уйлив: уйливиши, уйливник,

уйливлен, уйливленик оставл>а]у на свакога ко их први пут

чу]е или прочита осеЬа] р^авих и неразумл>ивих кованица^

ту^их нашем ]езику-

Овакви термини унапред су осу^ени на неуспех, и слични

покушали могу ]едино послужити као пример како не треба

поступати при гра^ен>у нових место ранних термина.

— НаставиНе се —

В. М. МиНовик
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