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О НЕКИМ СТРУЧНИМ НАЗИВИМА

Многи писци стручних дела, студија или чланака при-

нуђени су да стварају нове термине и кују нове речи. Ра-

зумљиво је што се при томе не нађе увек најсретније решење

и не направи најбољи назив, али је тешко разумети и пот-

пуно је неоправдано када се место досадашњих термина

или стручних назива праве нови који су, у највећем броју

случајева, лошији од ранијих или када се између два тер

мина узима онај који је и са стручне и са језичке стране

гори од другога.

Ми ћемо прегледати неколико таквих стручних назива

и речи из разних области, од којих се неки често сретају

и у дневној штампи.

1.) — Ватросталан, нетопљив. — Ватросталан је кованица,

управо дословни превод немачке речи {еиег{ез! (Реиег,

ватра, огањ; {ез1, чврст, постојан, сталан) и не даје никакву

претставу о ономе шта треба да значи. Немачка сложеница

јеиегјевГ значила је: а) кад су у питању алкалије, нека ки-

селина или со да се те супстанце могу жарити и да при

томе не испаравају насупрот „испарљивим алкалијама" (амон-

соли, напр.) које при жарењу потпуно испаре;1) Ь) кад је

у питању неки минерални произвол, напр. глина, стена и др.,

онда ова реч значи да се та глина или стена не топе ни у

најјачој „ватри" наших пећи. Сада се у немачком реч {еиег-

{ез* обично употребљава за производе који су постојани,

који се не топе на високој температури (доња граница је

око 1600°С).

') Место речи 1еиег1е81 у овом случају употребљавана је и реч /јх

напр. .фиксне алкалије*).
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Наши ранн)и писци стручних дела употреблавали су

реч сталан у значен>у немачког /ехЛ Тако В. Маринковип *)

говори о сШалном (чврстом) сшагьу машерще, о сшалном

(чврстом) Шелу, други су опет називали механику чврстих

тела механиком сшалних тела, а неки су писали: равнотежа

]е сШална (стабилна), сшалне звезде (фиксне звезде, звезде

непокретнице, некретнице). Ова се реч у овом значен^у у

стручно] литератури одавно више не употребл>ава. Лош ]е-

дино ]е у употреби израз сШална величина, сШални производ

и сл. поред одомаНене интернационалне речи консШаншан

(константна величина, константа итд).

Реч сШалан значи ко]и се не межа, посто]ан, ко^и тра]е

непрекидно, непрестано: стални суди]а, стална плата, стално

станован>е; каже се за човека да }е сталан, да има сталан

карактер. У изразима: стално излажен>е, стално тужакаше

значи непрестано, непрекидно . . . Ова реч нема више значеше

физичкйх особина. Али независно од значена ове речи ва-

тросшалан спада у ред р^авих кованица, што се може на^

бол>е видети и осетити ако у п>о] реч ватра заменимо реч]у

огаи>: огнзосталан.

Доцнщи београдски писци стручних дела употреблавали

су за та] по^ам реч нетойл>ив ко\а тачно означава да се до-

тични материал не топи, да ]е отпоран при загреван>у, да

]'е посто^ан („сталан") у „ватри". Напомена да нема нетоп-

л>ивог материала кад се доволно повиси температура важи

исто тако да нема посто]аног („сталног") материала у „ватри"

(зависи само од „ватре", т]. од висине температуре).

С друге стране, речи као неслан, неойран и сл. не значе

напр. да ]е нешто потпу-но неслано, него да ни)е довольно

слано (неслано ]ело). Иначе се тачное каже: ни)е довольно

слано, потпуно ]е неслано и сл. Исто тако неШойл>иве глине,

нешойл>иве цигле (ойеке) итд. не значи да су потпуно нетоп-

Лзиве, веп да се прбма дефиниции шта ]е нетошьив материал,

топе тек изнад 1600°. Стога место термина ватросшалан,

ко\и се сада поново употребл>ава, треба усво^ти ран^и, у

•) ФизиХа, I, стр. 97, 100, 104 итд., Београд, 1851.
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сваком погледу боли и исправней термин нешоилив (фр.

геггасЫге, енгл. ге!гас!огу, Нге-ргоо{, Иге-, руски огнеупорный),

2). — Дневни кой. — Речи кой нема у Вукову Р]., у Ак.

Р]'. означена ]е као именица ж. р. (коп—копи) са акцентом

кой и значением койан>е, а наведен ]е и ^едан пример са зна

чением укой, йогреб, РистиН-Кангрга (С. н. Р.) тако^е ]е озна-

чава]у као у Ак. Р]. и упупу)у на реч койан>е. У примеру

(Речничка гра^а Института за српски ]език САН): Ударила

киша, а кукурузи стигли за друга кой, па све живо нагло у

1ьиве ') ова реч тако^е значи койшье, окойаван>е, али ]е му-

шкога рода.2)

У рударству ова реч се употреблава само у мушком

роду (коп—копа, мн. копови) и има друго значение.

У рударском законику за Крал>евину Срби]'у од 1866

год. и у изменама и допунама од 1903 год. наводи се шта

се подразумева под рудом и копом, али се не прецизйра

шта ]е руда, а шта ]е коп, само се на кра}у параграфа до-

да]е да пе то, у сумнэивим случа]'евима, одредити Министар

народне привреде.

У смислу рударског закона койови су, по К. Огжано-

вииу8), сви они природни производи ко^и се, као корисни

по л>уде, ваде из земле, а не спада]у у руде у ужем смислу,

као напр. угал>. асфалт, разне соли и др. Ме^утим у пре-

водима рударских закона у суседним и страним државама

Н. Антула4) не употреблава више реч коп, него раскоп или

рад од йовршине. У прожекту рударског законика за Крале-

вину Срби]у од 1910 год.5) из рашцег чл. 14 а у про}екту

чл. 3 избачена ^е реч кой и дошла ]е само дефинищца руде

ко]а обухвата оба рани]а термина (руду и коп).

Термин дневни кой буквални ]'е превод Та^(е)Ьаи ко]и

у рударству и у немачком, за разлику од подземног, ду-

*) Сретен ПашиЬ, Бранково коло, 1904, стр. 202.

*) У неким кра)евима ( ВуковиН, Ниша/ьа савременог кн>иж. /езика

2, 148, 1951) ова се реч говори у мушком роду и значи окойавагье (ку

куруза, кромпира итд.). Видети напомену иод 2 стр. 274.

») Рударски гласник, 1, 178 (1903).

«) Рхдарска гласник, 2, 197, 198, 199, 202 (1904).

У) Н. Антула, Годишгьак оделен>а /Нин. нар. иривреде, 3, 81 (1910).
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бинског вађења руде, значи: вађења на површини, рад по

површини, површинско вађење, рударски рад раскопавањем,

површински, надземни рад, површинска рудокопња, прекоп,

преривање, раскоп, откоп (нем. Та§ у рударству значи повр-

шина, површје). Дневни копу нашем језику значило би или ко

панье дању или коп који се експлоатише дању (не ноћу).

Стога место њега треба увести народне термине који су и

раније употребљавани и који су у духу нашег језика: раскоп,

откоп, површинско вађење и сл.

3). — Правац, смисао, смер._Поред речи Вравац за преци-

зније истраживање у науци потребан је још један термин за

шта је раније била усвојена реч смисао (нем. 5тп, фр. зепз).

У обичном животу ова разлика се не прави, али у науци

правац има два смисла. Тако се два тела могу кретати у

истом правцу, али у супротном смислу, каже се да се нешто

обрће у смислу сказаљке на сату и у супротном смислу,

говори се о једносмисленој струји, оптички антиподи обрћу

раван поларизоване светлости подједнако само у супротном

смислу, један налево, а други надесно итд. Место овога тер

мина у новије време неки писци употребљавају реч смер.

Реч смер, у значењу правац, узета је из чешког, а наша реч

смер, према Љ. Стојановићу, значи камера1). Дакле, чешкој

речи смер која значи правац и која се у том значењу и код

нас употребљава (ветар је био умерен, променљивог правца;

ветар умерен, променљивог смера) придаје се још једно зна

чение за шта је раније код нас једино употребљавана реч

смисао и за шта велики део стручних писаца то и данас

чини. Не одбацујући реч смер у значењу наше речи правац 2),

мада је у том значењу непотребна, сматрамо да у науци

треба и даље задржати као термин само смисао.

У вези с овим терминима додапемо да је раније на

правлена добра реч исправљач (немачки СНекћпсМег) струје

а да сада неки кажу усмерач. И у овом случају бољи је

старији назив јер се при томе струји даје само један смисао

(„смер"), она се стварно исправља те није више наизменична.

») Наш јеаик, 5, 85 (1937).

*) Од смер направљен је глагол усмерити (управити) и смерница у

значешу правац, директива (нем. КјспШше).
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4) . — Емаљ, емајл. — Сви ранији и садашњи стручни

писци пишу и говоре емаљ. У новије време врло често и у

штампи, па чак и у неким уџбеницима за основну школу,

ова се реч пише емајл. У француском она се изговара емај

(ётаП), а такође и у немачком, само је Немци, иако су је

узели од Француза, двојако пишу: ЕтаП и ЕтаШе. Ми по-

зајмљене француске речи на -аП, -аШе, -аШоп, -еш1, -еиШе...

изговарамо са л> : емаљ, медаља (тёйаШе), Версал? (УегзаИ),

батаљон (Ъа1аП1ои), поршфељ (рогНешПе), фотеља ({аи1еш1),

фељШон ({еш11е*оп) и др. Још једино би се могао допустити

изговор са /' (Версај), али се тако у највећем броју слу-

чајева не говори и не пише. Изговор емајл, као и писање у

овом облику, веровагно, потиче од оних људи који су је

изговарали онако како је написана француски или немачки,

а не онако како се у француском фактички изговара и како

је код нас и одомаћено. Стога ову реч треба не само као

стручни термин него уопште једино писати и изговарати

емал? (емаљни, емаљна маса, емаљисати, емаљирати).

5).— Руда, рудача, минерал. — Неорганска и делом ор-

ганска једињења која се налазе у природи зову се минералы,

а они минерали из којих се добивају корисни метали нази-

вају се руде: гвоздена, бакарна, оловна, калајна руда итд.

или општим именом меШалне руде. Реч руда има шире зна

чение, и то не само у правом већ и у преносном значењу.

Шта се подразумева под рудом у рударству обично се де

фиците у свакој земљи рударским закоником (в. под 2).

У хрватској терминологии минерал је назват рудом, а за

руду узета је реч рудача. Рудача у Вукову и А. Рј. значи

врсту траве која расте по рудинама и утринама (АгдозИз

уи/додо).и у народном језику другог значења нема. Међу-

народна реч минерал нити се може заменити нити је то по

требно чинити, те реч руда треба задржати са оним значењем

које има у народном језику, а у рударству онако како се

то законом одреди. Стога они наши писци који реч рудача

употребљавају место речи руда само стварају забуну —

термини минерал и руда су код нас не само усвојени већ и

одомаћени, па их- тако треба и даље задржати.
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6) .— Кварц, кремен. — Етимологија речи кварц (нем. Сшагг,

фр. циаг1г) није потпуно разјашњена, али су ту реч примили

као термин од Немаца скоро сви народи. Агрикола1) га по

минке у првој половини XVI века. Наши рудари примили су

ову реч још у Средњем веку од саских рудара и изговарали

је кварац2) (дакле у 1-ом падежу уметнуто је непостојано а).

По Ј. ЦвијиНу8) Кварац, брдо у околини Сребрнице, добио је

име по овом минералу. У новије време сви писци стручних

дела , почев од Ј. Панчипа)4, како хемичари тако и минера-

лози, употребљавају једино реч кварц. У загребачкој терми

нологии место речи кварц узета је реч кремен.

Кварц је хемијски силицијумдиоксид (Ѕ1 Оѕ), кристалан

је и има велику тврдину.

Кремен (нем. РНп1, Реиегѕ1еш, фр. рјегге а шѕП, рјегге

а !еи, енгл. Шп1, лат. ѕПех) по саставу је тако^е силицијум-

диоксид (ЅЈ02 + ]/г Н20), варијетет је јасписа, кристалише

влакнасто те је отуда жилав и тврд, а није крт као кварц

који се ломи и одлама. Као што је познато, кремен је био

прво ору1)е примитивног човека; од њега су се у преисто-

риско доба правиле алатке и оружје. Кад је прона^ено ва-

трено оружје, служио је на пушци за стварање варнице и

паљење барута (пушка на кремен, кремењача).

Од именице кварц направљени су придеви: кварцни

(кварцно стакло, кварцна лампа, кварцни песак) и кварцовит,

кварцоносни (кварцовите, кварцоносне стене, тј. стене које са-

држе кварца за разлику одкварцне стене, тј. стенеод кварца).

Стога ова два термина не треба мешати, као што то

понекад чине и београдски писци.

7) . — Бор-машина, шахтна пек. — Место прве немачке

речи (Вопгтаѕспте) имамо добре наше термине: бушаЬа машина,

машина за бушење, машина бушалица; место другог стручног

назива одомапен је термин јамаста пеНъ), тако да је непо-

') Аѕг!Со1а, пг ге шеШНса, 1529 г., 1546 г.

2) В. ШкарнЬ, Старо рударсќо право и техника у Ср$и/и и Босни,

62, Београд, 1939.

3) Проблемы насеља, I, стр. 54.

*) /Нинералоги/а и Геологи/а, стр. 91, Београд, 1867.

5) Ове. пеНи су тако назване зато што имају облик јаме, што личе

на јаму.

V
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требан и сувишан хибрид „шахтна пен" (немачки ЗаЬасЫе =

окно, рупа, ]ама; (Леп = пен; ЗспаспЫеп = ]амаста пеН).

8) . — Посуда, суд. — У значешу суда (нем. Ое{а55), реч

посуда ]е узета из руског, а у значен>у за}ам — провинци-

]ализам }ех). Код нас се ]едино и употребл>авала реч суд,

али у нови]е време, под утица]ем загребачких и руских пи-

саца, неки београдски писци кажу посуда, за шта нема ни-

какве потребе, веЬ нам ^е потпуно довольна реч суд (судови

и зб. Посуде).

9). МеснаШ, мёсан. — Ова се два облика често меша]у,

иако ]"е н>ихова разлика, бар у народу, ]"асна. МеснаШ значи

оно што има доста меса (меснате усне, месната мишица,

меснати бут), дал>е, за плодове се каже да су меснати

(меснате гшьиве, меснато грожйе итд.), за корен>е (у

хрена, мркве, репе, роткве итд.), на^зад, може бити: меснато

лишне, месната стаблика, месната борани]а, месната па

прика итд. Мест значи што ]е од меса, што ]е као месо:

месно ]ело, месна храня, месни екстракт, месна бо]а итд.

Стога треба репи: сухо (суво) месни, а не сухомеснаШи (храна,

станица и др.)2)

Слично овоме не вал>а ни ПайирнаШа врепа, ПаПирнаШи

цак, омот итд., вея треба репи йайирна врепа, ПаПирни цак,

омот или врепа, цак, омот од харшще и др.

10) . — Масло, маслац (бутер, путер, путар). — МаретиН

у свои Лезичном сав}'етнику с правом вели да ]е реч маслац

кнъижевничка и да ]е нема ни у ]едном старшем речнику, па до-

да]е да ни^е добро ни направлена. За реч масло каже да значи

и 5сЬта1г и ВиИег, стога би „бутер" било бол>е звати младо

масло, за шта има потврде (Ак. Р].). Лэ. Сто]ановип8) га

исправл>а и вели да 5сЬта1г значи масШ, а Ви11ег масло и

да масло може бити свеже и ПреШоПлено.

Оставла^упи на страну значение речи масло у другим

словенским ]езицима, ми Немо овде навести познате наше

народне речи за две врете масла.

>) Л>. Сто]ановиН, Лош /ези*, 4, 91, 223 (1936).

*) Вук (Р].) наводи и облик месаш: месат ражан>, гвоздено пециво

(прстен).

*) Наш }език, 4, 31, (1931).
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У сточарским кра)евима где се од млека прави сир и

скоруп (ка]мак), масло се добива на два начина.

Стари скоруп (ка]мак), рейе се за то узима млади, кад

се истопи, да^е мает и оста]е ]едан део ко]и се не топи.

Одливена мает ко]а се при хлаЬеььу стврдне зове се масло.

Оно се бол>е држи и лакше чува од скорупа и употребл>ава

се за готовлэеьье ]ела. Она] део што оста]е неистопл>ен на-

зива се Шрой (талог) и он служи као присмока.

Када се цело млеко букка у буккалици или меШе у сШайу

онда се мает, из млека одва]а и скупла на површини као

масло. Тако добивено масло зове се у Херцеговини и у

суседним брдским кра]евима (Морача, Васо)'евипи и др.) ме

шено масло, ко]е може бити и топл>ено. Млеко из ко^ега се

извади масло зове се млакеница, а у Васо^евиНима мешеница.

Масло се данас вади из млека у такозваним сейараШо-

рима (центрифугама) у ко)'има се на сличай начин одва]а

мает ко]а се скушьа у)'едно да]упи тако мешено масло, мада

се у селима ]ош увек задржало ваНен^е масла у стаповима

или бупкалицама.

У оба случа]а, било да ]е оно добивено топлэен>ем ско

рупа (ка)мака), метешем (бупкан>ем) целог млека у стапу

(буНкалици), било одва]ан>ем у сепаратору, масло садржи

мает и беланчевине (казеин)—троп.

Када ]'е, дакле, потребно разликовати ова два масла,

онда треба узети народне термине масло и метено масло

па самим тим отпада]у називи ко]и су поза]'мл>ени: бутер,

путер, путар (од нем. ВиНег, а ово опет од лат. ЪиЛугит)

или начин.ени: маслац, ча]ни маслац (ТееЬиМег).

11). — Падка, Падавина, оборина, Шалог (водени, атмо-

сферски), йадеж. Вепина садашн>их писаца не само стручних

дела него и у свакодневно] штампи употреблава термине

аШмосферски (ваздушни) Шалог, водени Шалог, као што су

*) У Неточно] Србн]и суд у коме се из млека добива масло зове се

бубкалица, а сама радша буйкаши. У Херцеговини и суседним брдским

кра]евима Ц. Горе (Морача, Ва^евипи и др.) суд се зове сшаа а раджа

се означава са: месши(о. Вук Р)'. и А. Р].). По Л. ЕрделановиНу (Сшаринска

срйска ]ела и йиЯа, 96, Београд, 1896) место несши по Срби]и се више

говори: биши, бубкаши (бучкаши), мушиШи.
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то чинили и сви наши рани]и писци. Реч шалог наводи и

Вук (Р].) и тумачи правилно: МескгзсЫа^г, Войепзахг. Ко-

ванице оборина, йащъа, йадавина, значе сасвим друго 1). Ако-

се веН жели узети нека реч изведена од падати, онда треба

употребити падеж2} (падеж у граматици ]е поза]мл>ена реч

из руског).

12).— Дрвни, дрвени (индустри)а), мешална индусшрща. —

Придев дрвни ]е провинци|'ализам и значи исто што к дрвени.

По угледанъу на немачке сложенице са Но1г - направлен ]е

читав низ назива ко^и су директни превод немачких:

Нокезз^ дрвно сирпе,

Но1г§е151 дрвни алкохол,

Ноктаззе дрвна маса,

НЫгшсшзтпе дрвна индустри]а итд.

У оним кра]евима где се употребл>ава реч дрвен ко\а

значи, као што ]е речено, исто што и ^дрвни (што )'е од

дрвета, што се односи на дрво, што ]е несавитд>иво као

дрво: каже се за човека да ]е дрвен), ови називи нису могли

продрети ]ер разви]ено ]езичко осенаже ни]е допуштало

овакве везе:дрвейи алкохол, дрвено сирпе, дрвена индустр^а

и сл. У неким случа]евима посто]е научни ме^ународни на

зиви као напр. метил - алкохол (метилни алкохол) за Но1г-

2е15х, па ова] назив употребл>ава]у и Немци у научним де

лима и уцбеницима ^Ме!Ьу1а1коЬо1); за Но1гез51§ („дрвно

сирпе") ни|е ни потребан термин, ]ер ]е то сирНе (оцат,

„есенц^а") ко]е се добива сувом дестилацирм дрвета, а

данас се више неком производу и не да]е посебно име

према сировини одакле се добива. У хеми]и то ]е сирЬешна

киселина, а у обичном животу сирпе (оцат), без обзира да ли

]е добивена оксидацирм алкохола, сувом дестилацирм

дрвета или синтетички. Место дрвна маса треба репи дрвена

маса или маса дрвеша према смислу.

Поставка се питание да ли треба усво]'ити називе: дрвна

(дрвена), мешална, сШаклена индусшрща или треба репи:

индусшрща дрвеШа, индусШрща мешала, индусшрща сШакла.

*) Л>. Сто]'ановиН, И. ]език, 4, 279(1936). — О значен>у речи .оборити"

и сл. у хеми|и, в. В. М. МиНовиМ, Гласник хем. друшшва, 2,242(1931).

*) Р. РадовановиН, Подземие воде, 2, СКЗ, Београд, 1897.

18*
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Уколико нам ]е познато, Вук само на }едном месту у

Народним гцесмама помише дрвени мщсШор и камени мщсШор,

а на дргом месту вели камена шШамйа (место литограф^а) *).

Иначе реч дрвени у пренесеном смислу има друго значеше:

дрвена глава, дрвени човек, дрвени доктор, дрвени адвокат,

па би то перративно значение могли имати и називи дрвена

и стаклена индустри)а, као што би и назив гвоздена ин-

дустри]а имао други смисао од индустри|е гвож^а. Дакле,

у духу нашег ]езика били би називи: индусШрща сШакла,

гвож^а, дрвеШа, дувана, Платна и др., као што се каже:

Производна сШанла, гвож^а фабрикацща сШакла, харШще

(нем. напр. 01азтс1и5{пе, Рар1ег{аЬпка1юп, МеЫНпйизиче).

За назив дрвна индусШрща2) можда би се могао напра-

вити донекле оправдан приговор да ад]ективни облици дрвни

и дрвени, иако исто значе, могу бити диференцирани (упо-

реди водни и водени: водна задруга (задруга за наводн>аванъе),

иако се у народу први облик понегде ^едино говори и у истом

значен^ као и други, дал>е, ова} паралелизам огледа се и у

речима безводни и бездрвни).

Разлика измену меШална индусШрща и индусШрща ме

шала ман>е се осеНа него у претходном случа]у, вал.да отуда

што ]е овде у питага>у страна реч (меШални). Ми смо у штампи

наишли на изразе меШалска индусШрща, меШалски радник и у

овом случа^у осепа се тежжа за диференциран>ем значеньа

помопу различних ад]ективних наставака. Слично диферен

цираше нашли смо ]ош свега у два случала.

Вук наводи од речи олово два адъективна облика: оловни

(од олова) и оловски (за шта да]е пример оловски мщдан у

значенъу В1е1Ъег§\уегк)8). С. М. Лозанип4) прави разлику из-

») С н. й/есме, IV, 398 (1932).

2) Кад ]е наш чланак био предат у штампу, изашла }е 1 св. II кн»иге

Пишаььа савременог кььижевног /'езика (Сара)ево 1951) у ко^ .1. Вуковип

(стр. 176) говори оиширн^е о термину .дрвна индустри^а".

3) У ^едном примеру налази се и облик олови: По дванаест олови]ех

зрна. Вук, С. н. й/'есме, IV, 391 (1932). — Од места Олово, ко}е. \е на гласу

због оловних рудника, придев \е оловски, као што ]е напр. од Буково-

буковски. У овом случа^у оловски рудник значио би рудник места Олово.

4) Хеми/а за среднее школе с хемиском читанком, V издаже, 175,

200 (1921). — Говорио ]е да му ]е то диференцираме предложно Л>. Сто-

]ановиН.
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ме^у билни (човеч]а храна може бити билна и животинска)

и билет (бил>ска храна — храна ко]'ом се храни бил>е).

Може бити да би требало усво^ти овако диференциране

термине па репи мешалска индуешрща, меШалски радник.

13). — Погон. — Народна реч йогон (од погнати = по-

терати, потеНи, потрчати) значи йошера (Вук ]е об]ашнава

нем. Ше§1гепэеп):

А за нима Руси у Погону,

Узеше им топе и бардаке (гЬегош, Пустинак, 73);

А за №има Срби у Погону,

Преко воде препераше Турке

(Ъ. Лэ. ДраговиН, Црн. ]"ун. п}. 212);

„Ако* ]е на месту дела опажен траг (стопа или стрвл>ена

храна итд.) преузимата ]е потера. У нашем праву зове се

ова] начин истраге йогон или поточ" (А. С. ЛовановиЬ, При-

носци II део, 8).

Реч йогон значи ]ош и каиш, каиш од Пушке, ремик :

Неки опет пушку спрема:

Кремен стеже,

Погон веже,

И фишеке пребро]ава (Ст. В. Капански, Песме, 26);

„Седиште за раненог може се справити од опасеНег

каиша, погона, венца направл>еног од сена и др." (Санитет-

ски наст. 13)

„Набавка кожних Погона за коничке карабине" (Српске

новине, 1885, 221).

Поред ова два значена, за шта су примери узети из

речничке гра^е Института за ]език САН-а, у Ак. Р]. наводи

се и трепе: во^ен>е каквог Посла, занаШа, обрШа (Ве1пеЬ),

па се дода]е да се у гра^и за Р]. ни^е нашло никакве пот-

врде, али се у нови]е време говори и пише, и да ]е реч на

чинена према нем. Ве1пеЪ, али према немачком Ье1ге1Ьеп

нико не говори и не пише погнати, погонити ни гонити.

РистиН и Кангрга (Српско-нем. речник) под йогон да]у два

значена: а) \Уе§1ге1Ъеп, б) Ап1пеЪ. МаретиН ^езични сав].)

каже да погон у техници значи Ве1пеЪ, ТпеЪкгай, и да ]е

из чешког (роЬоп).

18*
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Према Љ. Стојановићу (Н. Ј. 5, 85, 1937) погон значи

почетак или почетно место гоњења, а не као у четком

Ве1пеЪ, ТпеЬкгай, а мало даље (ЊШ. стр. 122) напомиње да

од речи које су наведене у Маретићеву Савјетнику у

београдски књижевни језик није ушла између ос'талих ни

реч погон.

Ова реч се још пре Другог светског рата почела упо-

требљавати нарочито у индустрией и техници, а сретала се

и код београдских писаца стручних дела и чланака, и то

обично у смислу немачких речи АпхпеЪ, Ве1пеЪ и Тге1Ъ

(ТпеЬ)-, као и у значењима немачких сложеница изведених

од ове три речи. Она се после овога рата још више упо-

требљава, и то, по нашем мишљењу, као и раније^без икакве

потребе, јер јој , је значење често за већину оних који се

њоме служе нејасно.

Ми ћемо навести њену употребу само у неколико

таквих значења, одакле ће се видети да су то више мање

непотребни германизми: Ј

1) пустити у погон, место: пустити у рад (нем. т Ве-

1пеЬ зеЈгеп);

2) у погону значи: у фабрикацији, у заводу, у постро-

јењу, у радионици. . . . према врсти установе или одељења

где се неки рад или посао врши. У штампарији, например,

место у слагачнипи. у линотипу, на машини за штампање

каже се сада V погону. Пре рата чак се чуло и: ради у

„бетрибу";

3) погонско госиво, место: моторно гориво;

4) погон, место: покретачка снага или сила, покретање,

кретање.

Поменућу само два три примера из ранијих стручних

дела да се види како су тадашњи писци место речи погон

знали употребити наше, народне изразе.

„Још су свеже успомене на пећи, у којима је руда

топљена и звате су вигњеви, и на самокове чији су чекићи

стављани у покрет снагом текуће воде"1). Неки садашњи

писци сигурно би рекли: чији су чекићи стављани у погон

') Ј. Цвијић, Извори, тресаве и водопади, Глас, 51, стр. 80 (1896
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снагом текупе воде, а можда би целу реченицу скратили овако:

чи]и су чекиНи били на водеии Погон.

А. Станс^евиН1) говорепи о угл>у вели: „]ер нам

с ]едне стране служи за произволение топлоте и йокреШачке

снаге". И овде би се сада рекло: за Погон место за йокре

Шачке снаге.

С. М. ЛозаниК2) описузуки како се гвожйе раскива у

полуге каже: „Мехови и чекиНи йокреНу се овде воденом

снагом."

И данас прозни писци и ]авни, радници ко]и су »дал.е

од специ]алних техничких грана говоре о йокрешачко] снази

империализма, о йокрешачко/ сила експансионизма итд., а не

о погонско] сили. Добри познаваоци ^езика и кад пишу о

стручним стварима такоЬе не употреблава^у реч йогон.

„Та велика снага користиНе се за йокреШан>е индусшрще,

за електрификаци^у железница, за електрохемиске и елек-

трометалургиске фабрике, а нарочито за производньу алу-

мини]ума.и (М. Пи]аде, Борба од 9 }ула 1949).

„Савезни „Машинопро]ект" реконструисао ]е мали бен-

зински мотор за йокрешан>е ваШрогасних йумйи и разних

агрегата11. (Борба од 22 марта 1951, стр. 3).

„ . . . . Самоков се састо]ао од великог точка ко]и йо-

креНе обично ведена снага. Окретаьье точка сшавла у иокреш

тешке чекипе " (Политика од 15 марта 1951, стр. 3).

Смешно звучи кад се каже млин на електрични погон,

на парни погон, на водени погон, па би се према томе рекло

и на „ветрени" погон, „коптски" погон место народних ис-

правних термина: електрични млин, парни млин, воденица,

ветреььача, сувача.

^Ако ]е баш потребно може се место водени, електрични

йогон, ... репи: водена снага) енергща (крепе се, покрепе се,

ради, према смислу, елекЩричном енергщом, сшру/ом итд.,

као што }е то илустровано наведеним примерима).

Сада и стручни писци магс>е употребл>ава]у израз мошори

на млазни йогон, веп кажу реакшивни, млазни мошори (мотори

на млаз).

*) Саксе—Стано]евий, Хемисба технологи/а, стр. 3, Београд, 1923.

*) Хемиска шехнологи/а, II, 34, Београд, 1887.
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По нашем мишљењу, реч погон, као стручни термин је

непотребна, неодређена и не даје слику или бар не потсећа

на оно што се жели да се њом каже, а свуда се може за-

менити прецизним и јасним нашим речима и изразима који

су раније постојали и које добри писци и сада употребљавају.

14). — Једнозначан. — Као стручни термин употребљава

се у новије време у математици.

Ако имамо неку функцију, напр. у = /(х), онда за једну

одређену вредност х(х = а) у има само једну вредност.

Такве функције су раније називане униформне, а сада их

неки писци називају једнозначне (нем. ешс?еиН&, франц. иш-

1огпле, руски однозначный, униформный). У овом значењу

реч нам је могла доћи преко руског или је буквални превод

с немачког. Ми мислимо да треба остати при ранијим

страним терминима: униформан (место једнозначан) и мулти

форман (место вишезначан) бар дотле док се не створе

наши погодни називи (речи униформан и мултиформан

иначе- значе: једнолик (једноличан) и многолик (многоличан)

Немачки етсЈеиМ^ значи још: да нешто има само једно

значење, да се врши само у једном правцу (напр. реакција

у хемији), да има само један смисао, да је недвосмислен

Неки писци, нарочито преводиоци, не трудећи се да нађу

одговарајућу нашу реч или израз према смислу текста, кажу

просто једнозначан, напр. једнозначан одговор место недво

смислен одговор и сл.

Ова реч, а поготову у свом другом значењу, не пот-

сећа ни једним својим делом на оно што се жели њоме из-

разити, па је не би требало употребљавити.1)

— Наставиће се -

В. М. Мићовић

1) Од знак не постоји придев значан. Према сложеницама са /едан,

као једносшрхИ, једностран, једнолик и др. могао би се ваправити облик

једнознак, а према сложеницама као једно$ман, једножичан (што се тка

у једну жицу), једнозначан, али ни у математици ни у другим случаје-

вима, овако нзведени облик, по значењу које му се придаје, нема везе са

простим речима од којих је изведен.
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