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ПРЕДГОВОР

Десети број тематског зборника Језици и културе у времену и простору излази у три књиге и доноси 
радове истраживача из региона југоисточне Европе и Италије окупљених око заједничких интересовања 
везаних за различите односе који се успостављају између појединих језикā, између језика и културе у окви-
ру једне друштвене заједнице, али и између различитих језикā и култура, како у времену и простору тако 
и кроз време и простор. 

У првом тому Зборника, 37 радова распоређено је у четири тематска поглавља – Језик, култура, тра-
диција (15 радова), Дијалектологија (7 радова), Когнитивна лингвистика (3 рада) и Језик, говор и граматика 
(12 радова). Прво тематско поглавље Језик, култура, традиција отвара рад проф. др Јежија Бартмињског, ре-
довног члана Пољске академије наука и уметности, који је требало да буде пленарни излагач на Десетој кон-
ференцији Језици и културе у времену и простору, али због болести није могао на њој да учествује. Болест га, 
међутим, није спречила да пошаље свој рад. Нажалост, професор Бартмињски напустио нас је у фебруару ове 
године, остављајући својим радовима путоказ за даља истраживања у областима лингвистике, фолклористи-
ке и етнолингвистике којима је он посветио живот. А колико су оваква истраживања интригантна, занимљива 
и надасве захтевна показују остали радови у овом поглављу који се баве управо лингвокултуролошким и 
етнолингвистичким аспектима поимања различитих боја у оквиру једног језика и културе или компаративно 
и контрастивно у оквирима више њих, затим специфичним фразеолошким изразима у којима се одражавају 
сложени међуљудски односи у појединим културно-језичким заједницама, са посебним освртом на положај и 
улогу жене у њима. Проучавања стилских особености национално обојеног стрипа, симбола, етнокултурних 
и друштвено-религијских концепата, као и специфичних језичких израза у вишејезичној и мултикултурној 
средини такође су нашла своје место у овом поглављу. У другом поглављу, у оквиру дијалектолошких ис-
траживања, аутори се баве лексиком, ономастиком и изражавањем просторних односа на српском језичком 
простору. У три рада, обједињена у поглављу Когнитивна лингвистика, аутори истражују појмовне метафоре 
и концептуализацију појединих особина и појава у српском, енглеском и немачком језику. Дванаест радова 
посвећених језику, говору и граматици показује резултате фонолошких, морфолошких и синтаксичких истра-
живања у оквиру једног језика, односно компаративно и контрастивно у односу на српски језик. Најобимнији 
текст у овом поглављу посвећен је теоријском сагледавању енглеско-српског лексичког позајмљивања и пред-
ставља осавремењени поглед на класичну теорију о лексичком позајмљивању Рудолфа Филиповића.

Други том Зборника садржи 44 рада разврстана у седам поглавља – Лексикологија и лексикографија 
(укупно 21 рад), у оквиру којег се налази тематски блок посвећен изради Српског речника новијих англици-
зама (Како смо радили Српски речник новијих англицизама – Практични лексикографски водич, са укупно 
10 радова), следе Дискурс и прагматика (8 радова), Језик медија (4 рада), Традуктолошке теме (7 радова) 
и Социолингвистичке теме (4 рада). Радови посвећени лексиколошким и лексикографским истраживањима 
показују преплитање модерне и традиционалне лексикологије и лексикографије, било да је реч о двојезичним 
или једнојезичним корпусима, општем језику или језицима струке. У оквиру тематског блока посвећеног изра-
ди специјализованог речника новијих англицизама у српском језику, аутори, који су уједно учесници у изради 
речника или рецензенти, говоре о својим искуствима, начину рада, методологији, проблемима са којима су се 
сусретали и начинима на које су их решавали. Заједно са критичким освртима на потребу израде једног ова-
квог речника и на његове практичне импликације, овај темат представља својеврстан практични лексикограф-
ски водич у којем ће будући лексикографи моћи да нађу одговоре на многа питања која се постављају пред сва-
кога ко се прихвати мукотрпног посла израде речника уопште и посебно специјализованог речника. Поглавље 
посвећено дискурсу и прагматици доноси радове аутора који се баве академским ауторитетом, еуфемистичним 
језиком политичара, гејмерским и разговорним дискурсом, изражавањем учтивости, (само)ословљавањем и 
дискурсним маркерима. У оквиру истраживања језика медија, аутори су се бавили информативним и реклам-
ним програмима, женском штампом и анализом сајтова у које корисници интернета имају поверења. Традук-
толошке теме обједињују седам радова у којима се разматра проблематика превода фразеолошких израза и 



идиома, поезије, гласова Другог, као и посебног говора који су развили затвореници у концентрационом логору 
Аушвиц током Другог светског рата. Четири рада у којима се разматрају проблеми из области социолингви-
стике и језичке политике односе се на идеологију стандардног језика и нову вернакуларизацију, на службену 
употребу језика и писма националних мањина у Северној Македонији, на исламско образовање у Краљевини 
СХС/Југославији и на избор наставног језика за децу у мешовитим браковима у Војводини.

Трећи том Зборника Језици и културе у времену и простору 10 отвара блок са три рада  посвећена 
темама из историје. Кроз причу о архијерејима Темишварске епархије, о гарнизону тврђаве Шабац у XVIII 
веку, као и кроз текст о јапанској древној књижевности у контексту стварања јапанске државе, аутори  нас, 
с једне стране, враћају у прошлост, а са друге указују на околности које су довеле до онога чему данас све-
дочимо. У оквиру поглавља посвећеног књижевним темама, деветнаест радова доноси књижевнотеоријска 
разматрања литерарних дела од антике до данас, на простору од Америке до Индије, од Канаде преко 
Европе до Турске. Истражују се митови и историја, трансродност, прогонитељи и спаситељи, хибридност 
и еманципација, оптимизам и поетска ангелологија, потиснута сећања и кривица, симетрија и хармонија, 
слобода и памћење, жена и женско питање, проблематика егзила и трауме, као и особени мотиви у поједи-
ним књижевностима и књижевним делима. У оквиру поглавља насловљеног Методика наставе (21 рад), 
кроз различите приступе анализи и поређењу наставних метода и стратегија, аутори предочавају резултате 
својих истраживања вршених на различитим типовима корпуса (матерњи језик / страни језик, фонетске 
вежбе, академско писање, језик медија у настави, језик мастерских радова, онлајн и комбинована настава, 
језички варијетети, ставови студената), са испитаницима различитог узраста (основна и средња школа, 
студенти, одрасли). Испитивали су, такође, инструменталну и интегративну мотивацију, идентификацију и 
инклузију даровитих ученика, а бавили су се и теоријским аспектима наставног процеса кроз испитивање 
терминологије везане за трансверзалне компетенције у настави.

Резултати истраживања објављени у овом, десетом по реду у низу тематских зборника Језици и 
културе у времену и простору, доказују хипотезу постављену на самом почетку рада на истоименом про-
јекту – језик у свим својим аспектима, друштво, историја, социологија, култура, традиција, књижевност и 
образовање уједно су и стални и променљиви, и општи и специфични ентитети. Стални су и општи у том 
смислу што их проналазимо у сваком друштву, у сваком времену и на сваком простору. Истовремено, ну-
жно су променљиви и специфични како у времену тако и у простору будући да сваки на свој начин подлеже 
законитостима природног развитка, друштвено-историјског прилагођавања и, што данас у време глобали-
зације постаје сасвим очигледно, непрекидне борбе за опстанак. 

Стални пораст међујезичких и међукултурних контаката нужно доводи до појачаног преплитања и 
утицаја различитих језика и култура једних на друге, при чему је утицај енглеског језика, носиоца англо-
фоне, на првом месту америчке културе, апсолутно доминантан. И други језици и културе, међутим, захва-
љујући на првом месту масовним медијима, успевају да пронађу не само своје место у глобалном свету, 
него и пут и начин да продру у друге заједнице нудећи им своје специфичне културне обрасце. У том новом 
глобалном (и глобалистичком) свету посебно се истиче значај образовања и то оног које, чувајући посебне 
националне вредности, истовремено препознаје вредности и предности других образовних система те ин-
тегрише туђа позитивна искуства у свој.

И поред обиља тема и радова сабраних у овом Зборнику, општи закључак који се намеће на крају 
јесте да су сопствени језик и култура, али и језици и културе у контакту, кроз простор и време, практично 
неисцрпно истраживачко поље, јер су истовремено и слични и различити, подложни променама у времену 
и простору и јер управо они одређују цео наш живот и рад.

Надамо се да ће читаоци успети да пронађу ону танану али веома чврсту нит која повезује све радове 
сабране у Зборнику – тежњу да се уоче, објасне и сачувају индивидуалност и разноликост које у савременом 
свету треба да подстакну на боље разумевање не само туђег него и сопственог језичког и културног наслеђа. 
Стога Језици и културе у времену и простору 10 настављају причу започету у првом и настављену у свим 
потоњим зборницима, причу о свеопштем језичком и културном прожимању које доприноси богаћењу сваког 
појединца вредностима оног другог, чувајући при томе језички и културни идентитет сваког од нас.

У Новом Саду, новембра 2022.

Снежана Гудурић
Јасмина Дражић
Марија Стефановић
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У СУСРЕТ СРПСКОМ ОПШТЕМ РЕЧНИКУ:  
ПРЕПЛИТАЊЕ МОДЕРНЕ И ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ

У раду се говори о односу између корисничке (комуникационе) и системске (традиционалне) лексикогра-
фије, а у светлу те дистинкције, представља се структура идеалног речника савременог српског језика. 
Описују се неки постојећи речници савременог српског језика који би могли бити узор за израду будућег 
речник савременог српског језика.

Кључне речи: корисничка лексикографија, традиционална лексикографија, српска лексикографија, речници 
савременог српског језика, српски језик

1. УВОД

Један од лексикографских пројеката који започињe у српској лексикографији јесте израда 
вишетомног речника савременог српског језика Матице српске. Речник ће садржати око 150.000 
речи савременог српског језика и имаће штампани и, надамо се, електронски облик. За сада се 
прикупљају извори, сачињава почетни индекс одредница и почиње израда корпуса.

Прво питање које се поставља јесте приступ обради грађе, у најширем смислу. На изнена-
ђење многих, овај речник ће бити заснован на лексикографској традицији српске лексикографске 
школе, уз одређене измене, с циљем да се повећа његова информативност. Циљ овог рада јесте да 
се кроз опис идеја и планова за израду овог речника укаже на српску лексикографију XXI века, 
на њене путеве и проблеме и на њену уклопљеност у новије лексикографске трендове, међу ко-
јима се као један од водећих у литератури истиче тзв. кориснички приступ лексикографији. Кроз 
приказ међуодноса досадашњих лексикографских достигнућа и реалних потреба, на изабраном 
примеру, скицираће се наш поглед на „идеални речник српског језика”. 

2. КОРИСНИЧКИ ПРИСТУП ЛЕКСИКОГРАФИЈИ

У српској лингвистици, кориснички приступ описује и за њега се залаже Т. Прћић (2018: 
21), који, наводећи шест принципа савремене лексикографије, наглашава и окренутост према 
корисницима и предусретљивост према корисницима.

Позивајући се на монографију посвећну комуникационој лексикографији (Yong & Peng 
2007), Д. Шипка (2019) представља системски и комуникациони приступ лексикографији и на-
води мишљење Х. Јонга и Џ. Пенга, према којима је „условљеност лексикографских поступака 
заправо питање колико је речник уклопљен у своју друштвену средину. [...] Сада је општепри-
хваћено да се у потрази за природом речника и у релевантним истраживањима речника не може 
остварити битан помак напред уколико се на лексиколошку сцену не укључе социокултурне ди-
мензије јер речник одсликава социокултурно понашање, а употреба речника је у својој природи 
социјалнопсихолошка (Шипка 2019: 12). Речник, према овом схватању, мора активно да кому-
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ницира са својим корисницима, да излази у сусрет њиховим социјалним, комуникационим, па и 
психолошким потребама (исп. Драгићевић 2020: 113).

Навешћемо још неколико размишљања о лексикографији окренутој ка потребама корисни-
ка, без жеље за исцрпношћу, већ из потребе да укажемо на чињеницу да овакав приступ није ни 
сасвим нов, а ни везан за једног аутора.

Хилари Неси (2013) истраживала је кориснике речника и коришћење речника. Њена ана-
лиза показала је да корисници најчешће користе речнике: (1) да би разумели контекст, (2) да би 
разумели текст написан на страном језику, (3) за потребе превођења и (4) за писање текстова. 
Кориснике речника поделила је на оне који уче страни језик, обичне кориснике и професионалне 
кориснике. На питање коју врсту информација корисници траже у речнику одговор гласи да су 
то оне информације које се могу искористити одмах за сасвим конкретну употребу (нпр. значење 
речи или ортографија), а да то није, на пример, етимологија или др.1

К. М. Денисов (2011), следећи О. М. Карпову, тврди како треба развијати нови речник, чија 
архитектура треба да буде све иновативнија, привлачнија, комфорнија, доступнија, разумљивија 
и, како каже, перспективнија за читаоца. Наглашава да је циљ којем треба тежити „утилитарна 
лексикографија” (Денисов 2011: 26), и, као и Х. Неси, сматра да се до ње може доћи анкетирањем 
корисника о њиховим потребама, као и посматрањем, експериментом, социометријским задаци-
ма итд. Тако бисмо, верује Денисов (2011: 29), добили информације о перспективама коришћења 
речника, а повећао би се и „коефицијент перспективности речника”. Висина тог коефицијента 
зависи од тога колико речник „задовољава свој прагматички задатак”.

Н. В. Јудина (2011) сматра да речници XXI века треба да имају следеће карактеристике: 1) 
треба да буду речници активног типа; 2) да буду систематски; 3) да су антропоцентрички оријен-
тисани; 4) да буду комплексни, полиаспектни.

С. Нилсен (2011) предлаже user-related речник, у којем би се за исту реч наводило више де-
финиција. Као пример наводи именицу злато и предлаже три врсте дефиниција за њу – за лаике, 
за полуексперте и за експерте.

В. А. Козирјев и В. Д. Черњак (2018) такође примећују окренутост савремене лексико-
графије ка адресату и кажу да је „лексикограф дужан да овлада способношћу да види будућег 
читаоца речника“. Као резултат такве оријентације, све је више фразеолошких, дијалекатских 
речника, затим речника жаргона, нових речи итд. Као главне тенденције у руској лексикографији 
XXI века они наводе следеће: 1) праћење традиције из XIX и XX века; 2) системоцентризам и 
антропоцентризам; 3) оријентисаност на потребе корисника; 4) укидање стриктне разлике између 
речника и енциклопедије.

3. КА БУДУЋЕМ РЕЧНИКУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Покушаћемо да представимо концепт будућег речника српског језика Матице српске у све-
тлу наведених размишљања о улози и циљевима лексикографије.

3.1. Корпус

О проблему балансирања корпуса за нови речник Матице српске и неопходности стварања 
егземпларног корпуса, чија се репрезентативност не може доказати, али се може утврдити на 
основу мање формалних аргумената, као што је консензус стручњака (исп. Утвић 2013: 23), писа-
ли смо у раду Драгићевић (2018). У том раду сучелили смо мишљење М. Ковачевића и М. Ивић 
и поставили следеће питање: „да ли у речнику савременог српског језика треба да превагне језик 
1  Идеја о истраживању корисничких потреба и овакви закључци не могу одговарати реалној и пуној слици корисничке 
популације. Тешко је са сигурношћу тврдити ко спада у „обичне кориснике”, а ко не спада, а посебно је незгодно 
тврдити због чега корисници најчешће отварају речник. Сви наведени резултати важе само за анкетирану групу.
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лепе књижевности као „темељна потврда књижевног језика” [према Милошу Ковачевићу (2017)] 
или језик медија, који „најтипичније презентује садашњи развојни тренутак наше културе” [пре-
ма Милки Ивић (1997)]? 

Ако корпус буде у већој мери сачињавала лексика из језика медија, он ће бити усклађенији 
са потребама просечног корисника, који се најчешће информише из медија а у речницима тра-
жи значења речи с којима се у медијима среће, а ако буде ослоњен на лексику књижевних дела, 
речник ће задржати одређену дистанцу према просечном кориснику, али ће добити на другом 
квалитету – лексичкој нормативности, садржаће у већој мери лексику добрих писаца, која се пре-
поручује, уместо лексике (све чешће) лоших новинара. 

Ова дилема о балансу између језика медија и језика књижевности представља једно од 
питања овог рада, али и новије лексикографије уопште, јер се преклапа са питањем кориснич-
ки оријентисане лексикографије. И даље – ово питање задире у однос између конзервативне и 
модерне лексикографије. Наш став је у потпуности усклађен са мишљењем редактора БАС-а. У 
Предговору Великог академијског речника руског језика (БАС), који за сада има 25 томова, сто-
ји да је „приступ академијској лексикографији обележен уравнотеженошћу и одређеним уделом 
здравог конзервативизма”. Због тога би и наш одговор на ово питање гласио да једнојезички 
описни речник академијског типа треба да има избалансиран корпус, да не занемарује ни књи-
жевно-уметнички, а ни новинарски стил.

3.2. Неологизми

Важно питање у састављању вишетомног речника савременог српског језика јесте и од-
нос према новим речима, којих, последњих година, има све више. Све више новинара, нарочито 
аутора колумни, па и писаца, има потребу да гради оказионализме, па се то може сматрати мани-
ром у новинарству и књижевности. Због тога смо истраживали однос према оказионализмима и 
потенцијалним речима, тј. индивидуализмима. С једне стране, може се очекивати да ће просечни 
корисници речника у њима тражити управо нове и необичне речи с којима су се срели у медијима. 
Међутим, некритичким уношењем у речник сваке речи која се појави у медијима задовољили би-
смо захтеве корисничког приступа, али сматрамо да речник не треба да садржи индивидуализме, 
већ неологизме, а неологизми су, за разлику од индивидуализама, узуалне речи, које су великим 
бројем потврда утврдиле своје место у лексичком систему. Описни речник академијског типа 
треба да има нормативну улогу и да садржи лексеме које се препоручују, а не могу се препоручи-
вати индивидуалне лексичке креације даровитих или мање даровитих појединаца. Добар пример 
одговорног односа према уношењу нових речи у речнике савременог језика долази из Русије, 
из Института за лингвистичка истраживања РАН, где постоји Одељење за неологију, које сваке 
године објављује речник нових речи које су први пут потврђене у руском језику у датој години. 
Такође, уредно се објављују речници који региструју нове речи које у руском језику постоје и 
одржавају се десет година. За велики описни речник БАС квалификоване су само оне нове речи 
које су регистроване у речницима који бележе десетогодишње присуство лексеме у руском јези-
ку. Ако буде могућности, овакав приступ новим речима требало би да буде путоказ и у српској 
лексикографији.2 

3.3. Од корпуса до речника

Неки лингвисти су размишљали о томе како замишљају идеални речник, што нас је инспи-
рисало да, без обзира на ограничења, размислимо о томе како би изгледао, према нашем виђењу, 
идеални речник савременог српског језика. У свом раду о идеалном речнику, Дејвид Кристал 

2  Више о односу према неологизмима у руској и англосаксонској лексикографији исп. у Драгићевић (2020).
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(1986) замислио је речник енглеског језика у којем би била описана лексика енглеског језика у 
свим земљама и на свим континентима на којима се користи овај језик као матерњи. У том иде-
алном речнику били би наведени сви синоними који се користе за одређене лексеме у свим вари-
јантама енглеског језика, а пажња би се посветила и свим фонетским специфичностима. Кристал 
наводи да није остварио своју замисао, али да је идеја искоришћена у Лонгмановом Лексикону 
савременог енглеског језика (Lexicon of Contemporary English).

Зузана Тополињска је такође писала о идеалном речнику у свом раду Шта тражим у 
речнику? (2002). Приметно је, иако о томе није ништа речено у раду, да она размишља о речнику 
који би био погодан за странце који уче неки језик. Према њеном мишљењу, у речницима недо-
стаје више граматичких података о речима јер нас лексикографска дела упућују на граматику, 
а не обрнуто. Било би добро да речници садрже податке о глаголској валенци, о правилима за 
избор везника, информацију о декомпоновању предиката. Предлаже да се уз именицу, на пример, 
љубав налазе и следећи подаци: Чија? Према коме? итд., као и одговори на та питања, уз податак 
о падежу допуне. 

Ова размишљања о идеалном речнику поново нас враћају на питање лексикографије која је 
усмерена на корисника. Колико је тај појам у ствари нејасан, показује чињеница да су и врхунски 
лингвисти такође корисници речника, и то преданији корисници од било којих других. И они има-
ју права да износе своја очекивања, као Зузана Тополињска, која од речника очекује комплетан 
граматички опис сваке обрађене јединице. Речник који она „сања” (како је неколико пута поно-
вила у свом раду) био би у потпуности оријентисан према кориснику. С друге стране, Д. Кристал 
(1986: 78) пише о томе како ordinary users воле речнике у којима има слика, датума, имена, тј. 
речнике који личе на енциклопедије, па би и тако устројени речници такође били окренути према 
корисницима. У истом раду, он уводи појам аутора-корисника, откривајући тако још једну важну 
групу корисника речника, а то су сами лексикографи и остали стручњаци, пре свега лексиколози, 
који се речницима користе најпрофесионалније.

 Ове чињенице указују на истину да тзв. кориснички или комуникациони приступ лекси-
кографији нема много смисла јер не знамо ко спада у „обичне кориснике”. Права тема су врсте 
речника, којих би у XXI веку требало да буде што више за кориснике са различитим очекивањима 
и потребама.

Овај закључак о потреби за разноврсним речницима за различите типове корисника ин-
спирисао је наш приступ идеалном речнику Матице српске, иако знамо да за сада није могуће 
остварити сан који ће бити изнесен. 

Пре свега, речник треба да садржи што више података о речи која се обрађује јер је јасно 
да различити корисници траже у њима различите податке. Видели смо већ да Зузана Топлињска 
очекује што детаљнији граматички опис обрађене лексике. Дејвид Кристал, чији матерњи језик 
има много варијанти, заинтересован је за речник у којем ће дублети и варијанте бити што де-
таљније описани. За аутора овог текста најинспиративнија је међузависност између семантике 
лексеме и њених творбених одлика, али и морфолошких својстава и синтаксичког понашања. 
Испоставило се, наиме, да су све ове карактеристике увезане код многих лексема и да се пуна 
слика о њима може стећи тек увидом у све језичке нивое. Идеалан речник би био онај у којем 
би се прегледно описало што више карактеристика дате лексеме. Наглашавамо – прегледно, јер 
ако би се у речнику који изгледа онако како данас изгледа већина речника изнели сви подаци које 
очекујемо, био би непрегледан, пун крајње одбојних скраћеница и симбола. Да би текст речника 
био што растреситији, важно је да буде електронски, јер таква верзија речника пружа могућност 
за прегледно представљање великог броја информација. Не треба ни напомињати колико је елек-
тронска верзија важна због могућности свакодневног ажурирања, као и лакше доступности за 
велики број корисника.
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3.4. Структура „идеалног” речника

Идеални речник, према нашем виђењу, имао би електронско и штамапно издање. Подаци о 
свакој одредничкој речи у електронском речнику били би распоређени на шест одвојених екрана, 
а на сваком би се упућивало на све остале. 

Пре свега, корисник би имао прилику да приступи екрану на којем би се наводили пода-
ци онако како је то уобичајено у традицији српске лексикографске школе. По обиму, то би био 
речник средњег обима попут Речника српскохрватскога књижевног језика Матице српске. Баш 
као у том речнику (и као у Речнику САНУ и Речнику СЈ), полазило би се од граматичког подат-
ка о врсти речи, а речнички чланак би се завршавао списком израза. Без било какве потребе за 
иновацијама, код речи које су квалитетно обрађене, из постојећих описних речника, пре свега из 
Речника МС, биле би преузете дефиниције и распоред значења лексеме која се обрађује.3 Лексика 
савременог српског језика која је обрађена и у постојећим речницима била би потврђена новијим 
примерима (из друге половине XX и првих деценија XXI века). Најважнији задатак био би да се 
у речник унесе и да се у њему обради лексика потврђена од половине ХХ века до данас. И новије 
речи биле би обрађене по угледу на оне које се већ налазе у постојећим речницима. Детаљан опис 
теоријских и практичних принципа израде српских описних речника дат је у колективној моно-
графији Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (ур. Р. Драгићевић) и тих начела 
држали бисмо се скоро дословно. За то има више разлога. Један од најважнијих лежи у чињеници 
да је квалитет српске лексикографске традиције неспоран и да за озбиљније промене не постоје 
одговарајући мотиви. Други разлог лежи у томе што су корисници речника већ навикнути на та-
кав приступ и не треба их излагати додатним напорима да савладају непознату методологију. Од 
тога би, пратећи управо „кориснички принцип”, било више штете него користи. Наравно, ситније 
измене се подразумевају, а нарочито уједначавање обраде свих лексема које припадају једној те-
матској групи. 

Пажња би се посветила и детаљном и систематском уношењу свих семантичких каракте-
ристика лексеме која се обрађује, а којима, углавном, располаже и досадашња лексикографска ме-
тодологија. Обавезно би били описани сви евентуални парадигматски односи у које ступа свака 
лексема и свако значење сваке лексеме, а то значи да би систематски били навођени синоними, 
антоними (односно различити типови квазиантонимских супротних значења), али и хипоними 
односно хипероними, па чак и пароними. У посебним напоменама била би навођена запажа-
ња у вези са лексичком нормом, нарочито у вези са значењским разликама међу паронимима. 
Лексикографски тим би имао уредника задуженог само за уједначавање обраде парадигматских 
лексичких односа у речнику. 

3.4.1. Остатак речника
Осим основног екрана на којем би био представљен речнички чланак, на њему би, са стра-

не, стајало још пет упућивача у остале екране, тј. друге делове речника у којима би одреднице 
биле описане из других углова: 1) морфолошки опис; 2) творбени опис; 3) синтаксички опис; 4) 
опис употребе; 5) лингвокултуролошки опис.

3.4.1.1. Морфолошки опис
Иако би неки граматички подаци о одредници били наведени у главном (семантичком) 

делу речника, морфолошки опис би подразумевао детаљан приказ свих морфолошких каракте-
3  Сва три описна речника савременог српског језика – Речник САНУ, Речник МС и Речник СЈ израдили су лексикографи 
Института за српски језик САНУ. Међу њима има и оних који су учествовали у изради сва три ова речника, па није 
необично што се у њима осећа исти лексикографски „рукопис” и иста школа мишљења. Примећују се и ситније 
разлике у обради, не само у опширности, јер се ова три речника пре свега разликују по свом обиму, него и у самом 
лексикографском поступку, а то видимо као корисну могућност јер ће лексикографи новог речника Матице српске за 
многе речи из основног лексичког фонда, које су обрађене у сва три речника, моћи да упоређују три решења и да се 
опредељују за једно од њих или да осмишљавају четврто, ново решење. 
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ристика одредничке речи. Навешћемо, као пример, информације које би биле навођене за сваку 
именицу, придев и глагол.

 Ако одредница спада у именице, била би наведена информација о њеном роду, изнеле би 
се и друге напомене о њеним могућим граматичким специфичностима, врста промене, евентуал-
на припадност именицама singularia / pluralia tantum, морфофонолошке и акценатске промене у 
деклинацији,  а затим би се представила њена деклинација у једнини и множини.

За придеве би у секцији Морфолошки опис били наведени облици сва три рода, подаци о 
морфофонолошким и акценатским променама у деклинацији, облици компаратива и суперлатива, 
затим би се изложила деклинација у сва три рода и оба броја неодређеног и одређеног вида (ако 
придев разликује придевски вид).

За глаголе би била наведена информација о глаголском виду, глаголском роду, подаци о 
врсти промене, морфофонолошким и акценатским променама у конјугацији, а затим би се, као у 
речнику Српски глаголи (A Conjugation Dictionary of Serbian Verbs) Саше Марјановића и Николе 
Радосављевића, представиле промене у свим временима и начинима, уз навођење облика радног 
и трпног глаголског придева, глаголског прилога садашњег и прошлог.4 С. Марјановић (2022) 
наводи бројне глаголе који имају велик број чланова у својој парадигми, а међу њима се исти-
че глагол куповати који има чак 507 чланова. Аутор истиче да „шта год да се на крају узме као 
просечан број чланова парадигме, за говорнике који српски језик уче као страни, због бројности 
чланова, глаголска се парадигма може сматрати сложеном. Сложености доприноси релативна 
непрепознатљивост облика и начелна непредвидљивост односа инфинитива, који се узима као 
лематски облик те као такав редовно наводи у речнику, и презентских облика, којима се у настави 
страног језика овладава од самога почетка.“ Све ово говори у прилог чињеници да су у српској 
лексикографији веома потребни граматички речници, не само за оне које српски језик уче као 
страни већ и за говорнике којима је српски језик матерњи.

И овај део речника би за сваку реч имао посебно графички одвојен део намењен нормати-
вистичким напоменама, које би се тицале правилне употребе дате лексеме и честих грешака које 
се тичу њене граматичке употребе. Посебно одељење лексикографског колектива специјализира-
ло би се само за морфолошки опис и имало би свог уредника. 

3.4.1.2. Творбени опис
Свака одредница била би посебно описана и са творбеног становишта. На посебном екра-

ну до којег би се долазило кликтањем на поље Творбени опис, корисник би прво могао да про-
чита информацију о начину творбе лексеме. Ако спада у творенице, био би описан начин њеног 
грађења. Затим би се навело њено деривационо гнездо, по истом моделу како је то урађено у 
Семантичко-деривационом речнику.5 За све лексеме које припадају једном деривационом гнезду 
наводило би се исто деривационо гнездо. Тако би, на пример, и глава и главни имали исти творбе-
ни опис, али би корисник могао да прати статус деривата за који је заинтересован у датом гнезду. 

4  Саша Марјановић и Никола Радосављевић објавили су 2019. године речник Српски глаголи. A Conjugation Dictionary 
of Serbian Verbs. Речник садржи 16.000 глагола српског језика. „Попис обухвата“, како кажу аутори у Предговору, „како 
стандардни језик свакодневне комуникације, тако и језик књижевности, разговорни, жаргонски и стручни језик. Унете 
су такође бројне нове речи, које су настале последњих година, али и застареле речи на које би корисник могао наићи у 
књижевним текстовима.“ Речник је, пре свега, намењен странцима, али и корисницима којима је српски језик матерњи.
5  Семантичко-деривациони речник објављен је у два тома. Први том (Семантичко-деривациони речник; свеска 1: Чо-
век – делови тела) објављен је 2003. године, а други том (Семантичко-деривациони речник; свеска 2: Човек – унутра-
шњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство) објављен је 2006. године. 
Концепцију речника осмислила је Даринка Гортан Премк. Редакторке првог тома биле су Даринка Гортан Премк, Вера 
Васић и Љиљана Недељков, а редакторке другог тома биле су Даринка Гортан Премк, Вера Васић и Рајна Драгиће-
вић. Речник је замишљен у виду деривационих гнезда. Наводе се и подаци о творбеним процесима који су довели до 
настанка твореница. Речник садржи и семантичке податке, тј. дефиниције свих деривата у деривационим гнездима. 
Тај семантички део пружа могућност за праћење семантичко-творбене повезаности, тј. чињенице да исти механизми 
подстичу семантичку и творбену дисперзију лексема.   
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И за творбени опис била би задужена група стручњака, а за поузданост њиховог рада одговарао 
би уредник.

3.4.1.3. Синтаксички опис
За сваку лексему обрађену у речнику, у одељку посвећеном синтакси, навеле би се син-

таксичке функције у којима се она може наћи и потврде у виду примера-реченица из корпуса. У 
напоменама би стајао податак коју функцију, према подацима из корпуса, дата лексема најчешће 
може вршити, а ако има примера и за ретке синтаксичке функције или за погрешну синтаксичку 
употребу, то би се јасно у напоменама описало.  

3.4.1.4. Опис употребе
За сваку реч обрађену у речнику наводио би се, у посебном одељку, и опис употребе. Била 

би наведена информација о најчешћим лексемама које се користе уз дату реч, испред и иза ње, као 
и њихов облик. Тако бисмо за глаголе добили својеврсни рекцијски речник, који би био користан 
за синтаксичаре6, али би овај део речника био важан и за семантичаре јер би могли да испитују 
синтагматске лексичке односе, као и за странце, који би имали прилике да науче најчешће лек-
сичке спојеве у којима се јавља лексема за коју су заинтересовани. Овај део речника израђивали 
би лингвисти и статистичари, а у напоменама би биле наведене уочене упадљиве карактеристике 
у вези с употребом дате лексеме, а посебно најчешће грешке.

3.4.1.5. Лингвокултуролошки опис
У одељку речника посвећеном лингвокултуролошком опису, било би представљено асо-

цијативно гнездо дате лексеме, по истом моделу како је то урађено у Асоцијативном речнику 
српског језика П. Пипера, Р. Драгићевић и М. Стефановић.7 Осим тога, за сваку лексему би се 
направио културолошки профил, тј. описали би се евентуални стереотипи који се везују за појам 
који је њоме исказан. У обавезном лингвокултуролошком коментару, углавном за потребе стра-
них корисника, биле би наведене лингвокултуролошке информације до којих се долази на основу 
(1) дефиниција из семантичког описа лексема, (2) на основу примера и остатка грађе из корпуса, 
(3) фразеологизама и пословица које се наводе под Изр. у семантичком опису лексеме и (4) на 
основу асоцијативног гнезда. Модел за опис могао би се преузети из истраживања Р. Драгићевић 
Ка лингвокултуролошком речнику српског језика.

3.4.1.6. Електронски и штампани речник
Штампана верзија овако замишљеног електронског речника састојала би се из више ви-

шетомних речника – описни речник, морфолошки речник, синтаксички речник, семантичко-де-
ривациони речник, рекцијски речник, лингвокултуролошки речник. Такође, на основу квалифи-
катора из семантичког дела речника, могли би се лако издвојити још неки речници, као што је, 
на пример, речник архаизама. Одељење за неологију објављивало би речнике нових речи. Сви 

6  Као модел би се могао користити Речник глагола са граматичким и лексичким допунама Владиславе Петровић и 
Косте Дудића, који је објављен 1989. године. У овом рекцијском речнику српског језика обрађено је око 780 глаголских 
одредница.
7  Асоцијативни речник српског језика Предрага Пипера, Рајне Драгићевић и Марије Стефановић објављен је 2005. 
године у Београду, а Обратни асоцијативни речник истих аутора објављен је 2011. године. У речнику су објављена 
асоцијативна поља 600 задатих речи-стимулуса. За сваки стимулус прикупљено је 800 реакција, које су у асоцијативном 
пољу стимулуса распоређене по фреквенцији. Испитаници су били млади људи који су у време анкетирања имали 
између 18 и 25 година. Њихов задатак био је да на задатих сто речи, без размишљања, напишу реч која им прва падне 
на памет. У првом тому речника подаци су размештени од стимулуса ка реакцији, а у другом тому (у Обратном 
асоцијативном речнику) исти подаци су распоређени у супротном смеру – од реакције ка стимулусу. Показало се да су 
асоцијативни речници врло погодни за лингвокултуролошка истраживања, али и за семантичка, деривациона, па чак 
и граматичка (вербалне асоцијације су руском лингвисти Ј. Н. Караулову послужиле за осмишљавање асоцијативне 
граматике руског језика).     



Рајна М. Драгићевић

20

ови вишетомни речници могли би имати и своје једнотомне верзије, на основу избора најважније 
лексике. Дакле, непрегледно море информација које би се обрађивале у електронском речнику 
омогућиле би настанак великог броја штампаних речника савременог српског језика.

3.5. So who should bend? The lexicographer or the user?

Ово питање поставља Кристал у свом раду о идеалном речнику, лексикографу и корисни-
ку (1986: 78), а као одговор на ову, према нашој оцени лажну, исфорсирану дилему, наводи ми-
шљење да лексикограф и корисник треба да ослушкују један другог и да се прилагођавају један 
другом.  Нама се чини да решење за различите потребе корисника треба тражити искључиво у 
разноврсној понуди речника, а не у тобожњој корисничкој лексикографији јер је сваки речник 
намењен корисницима. Не постоји „обичан корисник”, „идеалан корисник” или сл. Постоје реч-
ници и корисници којима су они намењени као такви. Што више речника, то више задовољних 
корисника. 

Осим тога, подилажење све необразованијим корисницима подразумева све драматичније 
унижавање квалитета речника, а лексикографи то не смеју дозволити. Залажемо се здрав кон-
зервативизам, како то кажу уредници БАС-а, и сматрамо то неопходним квалитетом за речнике, 
уџбенике и друге приручнике. То, ипак, не значи да речници не треба да се мењају, унапређују и 
прилагођавају. Све се то подразумева, али главно начело у писању свих приручника који служе 
сазнавању и образовању јесте да треба да буду корак (али само корак) изнад могућности корисни-
ка, јер само такви приручници вуку кориснике у сусрет сазнању. Речник не треба да иде у сусрет 
кориснику, већ да га вуче унапред.    

Важно је да приметимо и то да је постојећа српска лексикографија XXI века омогућила 
путоказе за израду „идеалног речника” српског језика. Баш као што се подразумева у добро про-
мишљеним научним пројектима, највише се постиже ако нове идеје потичу из старих. Лексико-
графија, као и било која друга научна дисциплина, нема много изгледа ако се занемарује све оно 
што су претходне генерације изградиле. 
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K СЕРБСКOМ ОБЩЕМ СЛОВАРЕ:
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Резюме

Матица српска, одно из важнейших сербских учреждений культуры, приступает к созданию словаря сред-
него объема современного сербского языка. Этот большой и важный вызов сербской лексикографии в на-
стоящее время задуман, поэтому в связи с началом нового проекта критически рассматриваются результа-
ты сербской теоретической и практической лексикографии, а затем аналогичным образом рассматривают-
ся результаты зарубежной лексикографии которые относятся к одноязычным словарям славянских языков.
Поскольку одно из направлений современной лексикографии относится к пользовательской лексикогра-
фии, в первой части статьи представлены некоторые взгляды, в основном зарубежных авторов, на пользо-
вательскую лексикографию. Таким образом, ориентированная лексикография называется и коммуникатив-
ной, и даже утилитарной лексикографией, и она противостоит так называемой системной лексикографии. 
Современный словарь должен быть «user-related», при этом упоминается важность определения «коэффи-
циента перспективности словаря». Ожидается, что современный лексикограф «освоит способность видеть 
будущего читателя».
В свете такого подхода к современной лексикографии, а также с учетом того, что ожидается от «идеаль-
ного словаря», о котором писали некоторые лингвисты, мы уточнили собственное видение концепции и 
структуры будущего словаря современного сербского языка, хотя не уверени, что есть условия для его 
осуществления.. Особое внимание уделяется сбалансированности корпуса и отношению к лексике разных 
функциональных стилей. Определяя сегменты структуры будущего словаря, мы остановились на некото-
рых словарях сербского языка и на прежней традиции сербской лексикографии. В этой статье кратко пред-
ставлена   идея максимально возможной и необходимой оценки существующих словарей сербского языка 
при начале работы над новым словарем. Короче говоря, тема данной статьи — попытка ответить на вопрос, 
как достичь баланса между традиционным и современным подходами и получить максимальную отдачу 
от обоих.

Ключевые слова: пользовательская лексикография, традиционная лексикография, сербская лексикография, 
словари современного сербского языка, сербский язык
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Прилог
Као прилог навешћемо обраду лексеме нос у овако замишљеном речнику српског језика. 

Свака страница речника (сваки екран) у електронском речнику била би другачијe технички 
представљена у речнику, што се овде не може постићи јер штедимо на простору.
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Лексикографски (речнички) опис
нȏс, нȍса м (лок. нòсу; мн. нȍсови и нȍсеви)

Синоними: жарг. и фам.: кљун, бабура, њокалица, њушка, сурла, њоња8 
Антоними: /
Хипероними: лице → глава → тело → човек / животиња
Кохипоними: чело, образ, брада, око, уста
Хипоними: ноздрва (носница), носњача, преконосица9

Пароними: / 

1. а. истурени део лица између очију и уста који служи као орган за дисање и мирис: кукаст ~, 
орловски ~ , прћаст ~, затубаст ~. б. део њушке код животиња који одговара носу у људи. — 
Удри Лабуда [вола] по носу, нек’ Сивоња први закорачи јарак! Рад. Д.

2. шиљат врх, крај неког предмета који личи на нос (врх обуће, предњи крај брода и сл.). — 
Гледам све у носове од мојих опанака. Вес. Успије . . . каткад пјешаку да отпрхне испред сребрна 
носа строја. Крањч. Стј.

Изр. БиТи коМе воДа До носа бити, наћи се у тешком положају; БиТи До носа в. под носом (а). – 
Варош му је, што се каже, до носа . . . може живети и тамо . . . а он изабрао село. Вукић.; БиТи 
коМе Мува у носу сметати коме; виДеТи, виДи се (коМе ШТо) По носу погодити по спољном, 
вањском изгледу што о коме, види се што по чијој спољашности, вањштини; вући (воДаТи, 
воДиТи, ПовлачиТи) кога за ~ радити с киме по својој вољи, подваљивати коме; правити будалу, 
глупака од кога; говоРиТи кРоз ~ говорити с носним, хуњкавим призвуком; ДаТи коМе По носу, 
ПРеко носа, ПоД нос оштро изгрдити, укорити кога, пребацити коме што; Дићи (високо) ~ 
уобразити се, постати охол; ДоБиТи По носу, ПРеко носа бити оштро изгрђен; ДонеТи, сТавиТи 
ПоД ~ донети, ставити сасвим близу, донети готово, спремљено; Доћи До носа дојадити, 
досадити; ДочекаТи кога с великиМ носоМ дочекати љутито, увређено, надурено; ДуваТи, 
ПухаТи на (кРоз) ~ в. уз дувати (изр.); ДуШа Му је у носу, с ДуШоМ у носу изгледа врло рђаво; неће 
дуго живети, сваки час може умрети; заБаДаТи (завлачиТи, ТуРаТи, ТРПаТи) ~ мешати се у оно у 
што не би требало...10

***

Лексичка норма: Наведени синоними кљун, њокалица, њушка, сурла, њоња увредљиви су 
када се употребљавају да означе људски нос и не препоручују се у формалној комуникацији. 
Непожељно значење именица кљун, њушка, сурла потиче отуда што се за људски део лица 
користе називи који се односе на одговарајући животињски део главе.

8  Синоними су преузети из Речника српских синонима Павла Ћосића. Препорука би била да се у изради новог речника 
српског језика користе и остали речници синонима којима располаже српска лексикографија.
9  Једини лексикализован хипоним лексеме нос који је познат већем броју говорника српског језика јесте ноздрва 
(носница). Наводимо још и темине носњача и преконосница зато што су обрађени у описним речницима савременог 
српског језика и у Семантичко-деривационом речнику. Осталим терминима, посебно латинским и грчким, овде није 
место јер не спадају у општи лексички фонд.
10  Лексикографски опис преузет је из шестотомног Речника српскохрватскога књижевнога језика Матице српске. 
Препорука би била да се у изради новог речника српског језика користе сви расположиви описни речници српског 
језика, али да се дорађују, уносе нова значења, уједначава обрада и уносе подаци о парадигматским односима у које 
ступа лексема која се обрађује.



У СУСРЕТ СРПСКОМ ОПШТЕМ РЕЧНИКУ:  ПРЕПЛИТАЊЕ МОДЕРНЕ И ТРАДИЦИОНАЛНЕ ...

25

Морфолошки опис
Род: мушки
Број: једнина: нôс; множина: нòсеви (нòсови)11

 
Промена:

***

Акценатска норма: У лок. јд. именице нос краткоузлазни акценат је стандардни. Реч је о 
старој алтернацији у лок. јд. која зависи од категорије аниматности: именице овог акценатског 
типа које означавају ʼнеживоʼ у лок. јд. мењају акценат у односу на акценат основе (нпр. 
краткоузлазни је у лок. јд. мосту, броду, броју), док оне које означавају ʼживоʼ задржавају 
краткосилазни из основе (рецимо, лок. јд. госту, Богу су с краткосилазним). У свим падежима 
множине именица нос има само краткоузлазни акценат.

Морфолошка норма: У инструменталу једнине дозвољени су дублетни облици нȍсом / нȍсем. 
У множини су у целој промени дозвољени дублетни облици нòсеви (нòсови), нòсēвā (нòсōвā), 
нòсевима (нòсовима), нòсеве (нòсове), с тим што предност треба дати првом наведеном облику.

11  Деклинацију и акцентуацију именице нос прегледао је и на неправилности указао доцент др Никола Радосављевић 
са Катедре зе српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду. Колико је 
важно да у изради једнојезичког речника учествују стручњаци различитог профила, па чак и стручњачки тимови, (зашта 
се залажемо у овом раду), показује чињеница да постоји неусаглашеност у нашим речницима и другим приручницима 
у вези са акцентуацијом ове именице. У Речнику САНУ (2001) дозвољавају се и краткосилазни и краткоузлазни 
акценат у свим падежима једнине и множине (с тим што се предост даје краткосилазном, а у загради се наводе облици 
са краткоузлазним), осим, наравно, у номинативу једнине (нôс) и у локативу једнине (нòсу). У Речнику МС (1969) 
и у Речнику СЈ (2007; 2018) даје се само краткосилазни акценат, а Н. Радосављевић објашњава да именица нос у 
множини има узлазни акценат још од Даничића. Колегу Н. Радосављевића консултовали смо и у вези са акценатским 
и морфолошким нормативним препорукама које овде наводимо. 
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Творбени опис

СДГ12: нос1                                                                                                                

0 нос м 1. терм. анат. а. истурени део лица између очију и уста који служи као орган за дисање и мирис. 
б. део њушке код животиња који одговара носу у људи. 2. шиљат врх, крај неког предмета који 
личи на нос (врх обуће предњи део брода и сл.).

      [+Posesor (poses. prid., G)]

11 <0 нос-ак м атриб. имен. → носоња.
12 <0 нос-ак, -ска м дем. од нос.
13 <0 нос-ан м атриб. имен. → носоња.
21 <13 носн-ка ж терм. зоол. врста слатководне рибе са њушком продуженом у већи нос.
14 <0 нос-ат, -а, -о квалит. прид. 1. који има велик нос. 2. који је у облику носа.
15 <0 нос-ина ж аугм. и пеј. од нос.
16 <0 нос-ић м дем. и хип. од нос.
17 <0 нос-ни, -а, -о релац. и посес. прид. а. који се односи на нос, који припада носу. б. терм. фон. 

при чијој артикулацији ваздушна струја пролази кроз нос.
22 <17 носн-ица ж → ноздрва.
23 <17 нос-но прил. изговарајући кроз нос, назално.
24 <17 носњ-ача ж терм. анат. носна кост.
18 <0 носом-ице прил. на нос, носом.
19 <0 нос-оња м атриб. имен., погр. човек с великим носем. 
110 <0 нос-уљак, -љка м дем. и пеј. од нос.
111 <0 нос-урина ж аугм. и пеј. од нос.

ПРс11 <0 без-нос-ø, -а, -о квалит. прид. који нема нос.
ПРс12 <0 преко-нос-ица ж терм. анат. кост која чини горњи део носа.
ПРс13 <17 преко-носн-ица ж брњица која се натакне волу преко уста да не прави штете.2

С11 <0 дуг-о-нос-ø, -а, -о квалит. прид. који има дуг нос, носат.
С12 <0 крив-о-нос-ø, -а, -о квалит. прид. који има крив нос.
С13 <0 крњ-о-нос-ø, -а, -о квалит. прид. који има крњ нос.
С14 <0 кук-о-нос-ø, -а, -о квалит. прид. који има кукаст нос.
С15 <0 нос-о-рез-ац, -сца м nomen agentis, ир. онај који реже носеве.3
С16 <0 нос-о-рог-ø м терм. зоол. крупни сисар с једним или два рожна израштаја на носној или 

чеоној кости, биљојед из реда непарнопрсташа.
С21 <С16 нос-о-рож-ац, -шца м терм. зоол. тврдокрилац мрке боје са роголиким израштајем на глави.
С17 <0 оштр-о-нос-ø, -а, -о квалит. прид. који има оштар нос.
С18 <0 плосн-о-нос-ø, -а, -о и пљоснонос квалит. прид. који има пљоснат нос.
С19 <0 прћ-о-нос-ø, -а, -о квалит. прид. који има прћаст нос. 
С110 <0 црвен-о-нос-ø, -а, -о квалит. прид. који има црвен нос.
С111 <0 широк-о-нос-ø, -а, -о квалит. прид. који има широк нос.4
С22 <С111 широконос-ац, -сца м терм. зоол. мајмун из подреда широконосих мајмуна, Platyrrhina, 

Hesperopitheci.5

12  Деривационо гнездо именице нос преузето је из Семантичко-деривационог речника. За потребе тог речника обраду 
је урадила др Јасмина Дражић.

ТО: нос-
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без-нос-ø, -а, -о              дуг-о-нос-ø, -а, -о
преко-нос-ица                крив-о-нос-ø, -а, -о         
преко-носн-ица              крњ-о-нос-ø, -а, -о
                                          кук-о-нос-ø, -а, -о
                                          нос-о-рез-ац
                                          нос-о-рог- ø                                      носрож-ац
                                          оштр-о-нос-ø, -а, -о
                                          плосн-о-нос-ø, -а, -о
                                          прћ-о-нос-ø, -а, -о
                                          црвен-о-нос-ø, -а, -о

носом-ице
нос-оња
нос-уљак
нос-урина

Табела 2
носом-ице
нос-оња
нос-уљак
нос-урина

***
Творбена норма: Придев носат је описни придев, а носни спада у односне и присвојне, што 
утиче на разлике у значењу и употреби ових речи. 
Деминутив и хипокористик именице нос може се изводити већим бројем суфикса и гласи носић, 
носак, носуљак, а исто важи и за аугментатив и пејоратив, исп.: носина, носурина.
На творбеном шаву између творбене основе и суфикса у неким случајевима долази до гласовних 
промена, нпр. нòсак, -ска (непостојано а) или носњача (јотовање).

______________________________________
1 Према Скоку у деривационо гнездо лексеме нос иду: прид. на -ан носни, поименичен на -ица носница, на -ат 

носат, поименичен на -ица носатица, деминутиви носак, носац, носић, а од овог с двоструким суфиксом носићац, 
аугментативи носина, носоња, са хипокористиком носа, имен. носак, носвица (и: ноствица, нозвица), носуја, 
сложеница носорог, деноминал наносити = нанозити. Из праслов. перспективе овоме гнезду припада и ноздрва и 
изведенице од ње. Ми смо лексему ноздрва и њене деривате издвојили у посебно гнездо.

2 Ова имен. је синтагматског порекла, те се њено значење изводи из граматичког значења синтагме: оно што се стави 
преко носа.

3 Уз ову одредницу могао је стајати и квалиф. ков. Лексема је потврђена једним примером из И. Г. Ковачића.
4 У оквиру ове одреднице је синтагма: ~ мајмун.5 У Речнику је одредница отворена у множ. облику.
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Синтаксички опис

типичан пример13 извор
(за сада празно поље)

реченични 
конституент

облик речи

Нос је орган за мирис. граматички субјекат номинатив
Најзанимљивији део 
њеног лица је нос.

именски копулативни 
предикатив

номинатив

Бубуљица је на носу. прилошки 
копулативни 
предикатив

на + локатив

Разбио је нос. прави објекат акузатив
Стидео се свог носа. неправи објекат генитив
Навикао се на свој нос. неправи објекат на + акузатив
Дивио се свом носу. неправи објекат датив
Чезнуо је за мањим 
носом.

неправи објекат за + инструментал

Искалио се на 
Перином носу. 

неправи објекат на + локатив

Бубуљица се налази 
на носу.

прилошка допуна за 
место

на + локатив

Ишао је лекару због 
носа.

прилошка одредба за 
узрок

због + генитив

Осетио је јак мирис 
зачепљеним носом.

прилошка одредба за 
средство

инструментал

Купила је капи за нос. прилошка одредба за 
намену

за + акузатив

Ушла је у воду до 
носа.

прилошка одредба за 
меру

до + генитив

Корачао је спуштеног 
носа.

актуелни 
квалификатив

генитив

Читао је о болестима 
носа.

падежни атрибут 
са придевским 

значењем

генитив

Бубуљица на носу се 
смањила.

падежни атрибут са 
прилошким значењем

на + локатив

Досађивао нам је 
причама о носу.

падежни атрибут са 
рекцијским значењем

о + локатив

Миланова другарица, 
носа погнутог од 
стида, није нас ни 
поздравила.

апозитив генитив

***
13 Подаци за овај до речника савременог српског језика у потпуности зависе од корпуса који још увек није повезан са 
програмом за претраживање и за израду речника. Због тога овде наводимо само модел који смо испунили примерима 
из разговорног језика.
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Корпус показује да именица нос најчешће врши реченичну функцију __________________ у 
_____ % потврђених примера. 

На другом месту је функција ____________ (_______% примера из корпуса)

На трећем месту је реченична функција _____________ (_______% примера из корпуса)

***

Синтаксичка норма: Када именица нос има инструментално значење, не користи се са 
предлогом с:  парати облаке носом, а не парати облаке са носом. Предлог с се ипак употребљава 
испред именице нос у инструменталу у фразеологизму дочекати кога с великим носом (дочекати 
увређено, љутито, надурено), јер у том примеру има другачије значење. 
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Прагматички опис (опис употребе)

I. Према подацима из корпуса именица нос се најчешће употребљава иза 627 различитих 
лексема.14 

Најчешће се употребљава иза следећих речи:

лексема врста речи фреквенција
на предлог 229
и везник 173
у предлог 164
сломљен придев 152
за предлог 134
испред предлог 130
под предлог 114
кроз предлог 114
из предлог 103
пред предлог 94

 
Испред именице нос најчешће се употребљавају следећи предлози:

на (229) [на + акузатив (132); на + локатив (97)]
у (164) [у + акузатив (80); у + локатив (84)] 
за (134)
испред (130)
под (114)
кроз (114)
из (103)
пред (94)
по (73)
преко (33)

Испред именице нос најчешће се употребљавају следећи придеви:

сломљен (152)
кукаст (34)
прћаст (30)
црвен (30)
велик (29)
запушен (20)
орловски (19)
грбав (16)
дуг (16)
крив (14) 

14  Подаци за овај део речника савременог српског језика у потпуности зависе од корпуса, који још увек није повезан 
са програмом за претраживање и за израду речника. Због тога овде наводимо податке из СрпКора (електронског 
корпуса српског језика који се израђује на Математичком факултету УБ, под руководством проф. др Душка Витаса). 
За статистичке податке које овде наводимо захваљујемо доценту др Милошу Утвићу. Показало се да од семантичко-
граматичких карактеристика сваке појединачне лексеме зависи и фреквенција лексема које се употребљавају испред 
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Испред именице нос најчешће се употребљавају следеће именице (иза којих следи нос + 
генитив):

операција (26)
врх (23)
повреда (17)
корен (15)
слузокожа (13)
слузница (12)
покривање (9)
корекција (7)
фрактура (6)
цурење (5)

Испред именице нос најчешће се употребљавају следећи глаголи:

јесам (бити) (67)
забадати (31)
дићи (дигнути) (26)
имати (16)
поломити (15)
чачкати (15)
трљати (14)
разбити (13)
натрљати (13)
сломити (11)

II. Према подацима из корпуса именица нос се најчешће употребљава испред 564 различите 
лексеме. 

Најчешће се употребљава испред следећих речи:

лексема врста речи фреквенција
и везник 492
у предлог 115
јесам (бити) глагол 51
он заменица 41
или везник 37
који заменица 36
да везник 32
као везник 27
на предлог 25
она заменица 18

или иза њих. Листа од 10 најфреквентнијих речи које се користе уз испитивану реч јасно оцртава профил њених 
колокација, тј. даје одговор на питање које се речи уз њу најчешће користе и којој граматичкој врсти оне припадају. 
У зависности од тога за сваку одредницу која се обрађује у речнику наводиле би се листе најфреквентнијих лексема 
(према граматичкој врсти) које се употребљавају испред и иза ње.
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Иза именице нос најчешће се употребљавају следећи везници:

и (492)
или (37)
да (32)
као (27)
како (8) 

Иза именице нос најчешће се употребљавају следећи предлози:

у (115) [нос у (106); носом у (9); носем у (0)]
на (25) [ нос на (25); носом /носем на (0)] 
за (17)
од (16)
до (16)
из (15)
са (13)
о (10)
уз (8)
према (7)

Иза именице нос најчешће се употребљавају следеће заменице:

он (41)
који (36)
она (18)
ја (10)
тај (7)
свој (7)
сав (5)
онај (4)

Иза именице нос најчешће се употребљавају следећи глаголи: 

јесам (бити) (51)
имати (12)
вући (7)
запушити (4)
проћи (4)
потурити (4)
осећати (4)
однети (4)
моћи (4)
гурати (4)

Прагаматичка норма: /



У СУСРЕТ СРПСКОМ ОПШТЕМ РЕЧНИКУ:  ПРЕПЛИТАЊЕ МОДЕРНЕ И ТРАДИЦИОНАЛНЕ ...

33

Лингвокултуролошки опис
Асоцијативни речник српскога језика15

НОС мирис 76; лице 55; велики 40; уста 30; понос 27; крив 26; прћаст 22; велик 19; дисање, 
минђуша 18; глава 16; кијавица 15; мали 14; лаж, Пинокио 13; црвен, марамица, очи, ваздух 
10; њух, прехлада 9; љутња, око 7; грба 6; Батић, дуг, крв, наочаре, ноздрва, слина, сломљен, 
сурла 5; део тела, дисати, уши 4; длака, грбав, лагање, орган, прангија, прћасто, рупа, свраб 3; 
црвенило, цури, део лица, дићи, дугачак, горе, кокаин, кос, леп, марамице, мирисати, наочари, 
нос, њушка, њушкало, огроман, операција, орао, парфем, пластична операција, пољубац, прав, 
прст, радозналост, разбијен, слине, свиња, шупљина, велико 2; анатомија, бабура, Бакрач, беба, 
биологија, бокс, бол, болест, болестан, Бора Амановић, брада, бркови, бубуљица, бубуљице, 
центар, црвени, чачкање, чешати, чорба, човек, чуло мириса, чуло слуха, дах, девијација, 
длачице, длаке, доле, другар, другарица, дуга деветка, дуги, дух, дупља, Ема, фуј, гавран, 
Гогољ, гордост, Грци, гребати, гриња, гурати, hic, и уста, интересовање, испод очију, испред, 
истраживач, издајица, израслина, Јефим, капи, капљице, карактер, карика, кисело, кисеоник, 
коцка, кољач, комплекс, кост, крив нос, кривина, криво, кукуруз, лакат, ланс, лептир, љубав, 
љутитост, маст, мажење, Милана, министар Батић, мирођија, мирис, митесер, младић, 
мождане, напудерисати, недостатак, носат, носорог, ноздрве, орловски, осећај, осет, осетити, 
особа, оштар, оштро, отвор, пад, пајдо, паприка, парфеми, партија, писање, пластичан, плаво, 
плућа, подићи, покрет, полен, поломљен, полуга, посао, прах, прћасти, препотентност, превара, 
пркос, профил, промолити, проницљивост, прсао, птица, разбити, Рудолф, рупе, рупица, 
рупице, ружан, синуси, сјај, слике, слинци, сломити, смрад, сврбети, шиљат, шпијун, тело, у 
облацима, ухо, уображена, уображеност, уво, величина, вештачки, врана, врх, за све, забадати, 
заљубљеност 1.

800 (164, 442, 44) + 217 + 41 + 14516

Обратни асоцијативни речник српскога језика

НОС ухо 40; уши 40; уста 28; грло 27; лице 23; црвеног 18; црвени, ружан 14; вештачки 13; 
крвав 12; око 10; лагати 9; очи 6; горд 4; орган 3; језик, нос, операција, рука, треснути, велик 2; 
црнци, част, чекамо, дечји, Французи, глава, грлом, груди, хладан, имућан, иза, између, изнад, 
коса, крв, леп, љут, не видим, нелеп, непријатељ, нога, њихов, од, огроман, ослободити, пред, 
прст, сина, смешно, строг, шкрипати, увис, вода, врата 1.

299 + 5517

15  Асоцијативно поље именице нос прузето је из Асоцијативног речника српског језика и из Обратног асоцијативног 
речника. Подаци за лингвокултуролошки коментар преузети су из књиге Гордане Штрбац и Гордане Штасни Соматизми 
и концетуализација стварности у српском језику (глава и њени делови) (2017). Препоручује се да се подаци за овај 
део речника преузимају из различитих приручника, радова и монографија, али, пре свега, на основу грађе из самог 
речника. Подаци се морају сажимати и могу се износити само најважније одлике лексеме, неопходне за најопштији 
лингвокултуролошки опис.
16 Прва цифра (800) представља укупан број испитаника, друга цифра изван заграде (217) представља укупан број 
различитих реакција, трећа цифра (41) показује колико испитаника није имало одговор на дати стимулус, а четврта (145) 
колико је одговора који се само једном појављују. Бројеви у загради представљају: 164 – број испитаника мушког пола, 
442 – број испитаника који студирају друштвене науке, 44 – број испитаника који студирају природне науке.  
17  Именица нос се 299 пута појавила као реч-реакција у Асоцијативном речнику српског језика, на 55 различитих речи-
стимулуса.
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***

Лингвокултуролошки коментар: Језичке јединице које се односе на нос (деривати, а посебно 
фразеологизми) не односе се на главну функцију носа – способност мирисања. Полисемија 
лексеме нос такође се не развија на основу функције носа. 

Најважније компоненте носа које омогућавају семантичку дисперзију и концептуализацију 
јесу истакнутост, истуреност на лицу, покретљивост и положај. 

Издигнут нос симболизује повишена стања, емоције и особине у јачем интензитету, а спуштен 
нос је ознака за снижене емоције, умор, тугу, незадовољство: 
бес, срџба, љутња – подићи (издићи, подизати и сл.) нос;
охолост, гордост, уображеност – дићи (дизати, уздигнути) нос (високо); парати(резати) небо 
(облаке) носом;
покуњеност, снужденост, увређеност – обесити (спустити, опустити), остати дуга носа, 
отићи покуњена носа;
умарање, умирање, нестајање, убијање – пасти (падати) на нос, поби(ја)ти (посадити и сл.) 
кога на нос.

Нос је и граничник због своје истурености на лицу: дошла коме вода до носа, не видети даље 
од носа, не бити коме ни до носа. 

С овим у вези је и исказивање непосредне близине, јер све што је у близини прво се приближи 
истуреном носу, па остатку људског тела: донети коме шта под нос, налазити се коме под 
носом (испред носа).

Нос је граничник и између човекове унутрашњости и спољашњег света, па му је зато пред смрт 
душа у носу, из којег ће га и напустити у смртном часу: дошла коме душа у нос, душа је коме у 
носу, носити душу у носу, с душом носу.
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Edita Andrić

AUTORSKE BELEŠKE SA MARGINA MAĐARSKO-SRPSKOG 
FRAZEOLOŠKOG REČNIKA U NASTAJANJU

Rad se bavi iskustvima vezanim za uspostavljanje ekvivalencije i pitanjima prevodivosti frazeoloških jedinica u 
jezicima koji se i tipološki i genealoški u potpunosti razlikuju, a ta iskustva se zasnivaju na pripremi dvojezičnog, 
mađarsko-srpskog frazeološkog rečnika.  Treba napomenuti  da se ne radi samo o različitom karakteru jezika, već i 
o različitim kulturološkim miljeima u kojima obitavaju govornici mađarskog i srpskog jezika, što je uslovljeno spe-
cifičnim elementima materijalne i duhovne kulture kao i verskim razlikama. Nasuprot tome, Mađari i Srbi već više 
od hiljadu godina žive jedni pored drugih, u kulturnoj koegzistenciji, iz čega proističu brojna zajednička iskustva na 
kojima se zasniva nastanak frazeoloških jedinica. U radu je razmatrana tipologija frazeološke ekvivalencije između 
mađarskog i srpskog jezika, kao i problematika mađarskog i srpskog frazeološkog korpusa. Poseban akcenat se sta-
vlja na idiome potpuno identičnog leksičkog sklopa. Zatim se rad bavi mogućnostima rešavanja problema kulturno 
specifičnih izraza i pitanjima prevodivosti onih frazema za koje u ciljnom jeziku postoji nulti stepen ekvivalencije.  

Ključne reči: frazeologija, frazeološki rečnik, mađarski jezik, srpski jezik

1. UVOD

Frazeološke jedinice su mahom nepromenjive, vezane konstrukcije, tzv. okamenjeni izrazi, koji 
se zasnivaju na slikovitom izražavanju i metaforičkom i/ili metonimijskom značenju i čije definisanje 
i razvrstavanje u kategorije još uvek predstavlja predmet polemika među lingvistima. Ono što je zajed-
ničko kod određivanja ovog pojma jeste da su to polileksičke strukture, koje se sastoje od najmanje dve 
reči, čiji se smisao ne može izvesti iz pojedinačnog značenje njihovih komponenata. Ovakvo tumačenje 
proizilazi iz perspektive jezika koji su pretežno analitičke prirode, za razliku od onih koji su skloni sin-
tetičkom izražavanju, a u kojima postoje i tzv. monofrazeme. To je upravo slučaj sa mađarskim jezikom, 
u kojem se pomoću  jedne reči – najčešće složenice – izražavaju poredbene, ili padežene konstrukcije 
drugog tipa:

hattyúdal – labudova pesma
rákvörös – crven kao rak
I stalnost, tj. nepromenjivost ovih konstrukcija donekle se može dovesti u pitanje ako znamo 

da se kod pojedinih izraza neki konstituenti mogu zameniti sinonimima, odnosno dopuniti različitim 
rekcijskim dopunama. Pitanje koje se postavlja, naročito u svetlu izrade (dvojezičnog) frazeološkog 
rečnika, glasi: da li se ti izrazi mogu smatrati varijantama istih frazema ili ih moramo tretirati kao po-
sebne izraze? To i slična pitanja javljaju se kada frazeologiji prilazimo s kontrastivnim pristupom, kada 
je posmatramo iz perspektive različitih jezika. Šta se sve može ubrajati u frazeološke jedinice, te podela 
i razvrstavanje frazema – takođe predstavljaju nedoumice i svojevrstan kamen spoticanja kod upoređa-
vanja datih pojava.

Frazeološke jedinice zapravo predstavljaju dve krajnosti: one su sa jedne strane okamenjene tek-
stualne minijature (mikrotekstovi) koje – svaka ponaosob – predstavljaju svet za sebe i kriju jednu čita-
vu priču, a sa druge strane svode se na prosta leksička značenja, koja nam kao gotovi elementi stoje na 
raspolaganju prilikom formiranja iskaza. Koristimo ih u svakodnevnoj komunikaciji, često nesvesni nji-
hovog prisustva. Posebnu pak ulogu imaju u političkim govorima, novinskim člancima, imaju izrazitu 
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ekspresivnost u naslovima, jer autor na taj način nastoji da utiče na stavove slušalaca odnosno čitalaca, 
da ostavi utisak na sagovornike. 

Fraze, kao sastavni deo leksike, u njihovom jedinstvenom značenju usvajamo prilikom socijali-
zacije, te one već u ranom uzrastu postaju sastavni deo našeg mentalnog leksikona. Značenja koje pose-
duju udaljavaju se od forme u tolikoj meri da prilikom upotrebe nismo ni svesni njihove strukture, niti 
nas zanima njihova etimologija. Na kompozicionalnost i na poreklo se osvrćemo samo u slučajevima 
kada se susrećemo sa nama nepoznatim frazama, ili izrazima koji sadrže neobične, arhaične reči, odno-
sno kada treba da ih prevedemo na drugi jezik. Ukoliko formalnim elementima pridajemo veći značaj, 
dešava se čak i to da ih shvatamo doslovno, odnosno upotrebljavamo u pogrešnom smislu. 

Uloga i značaj kontrastivnog pristupa ovoj problematici leži u tome što iz perspektive nekog dru-
gog jezika posmatramo i postajemo svesni prisustva određenih pojava, ili karakteristika u jeziku, koje 
do tada nismo primećivali. Do osamdesetih godina prošlog veka dvojezičnost u Vojvodini se zasnivala 
na bilateralnoj osnovi, u višenacionalnim sredinama se učio jezik društvene sredine, te iz tih vremena 
potiču i mešoviti šaljivi izrazi u srpskom jeziku s ovih prostora, poput: meni mindeđ, pazi na viđaz ili 
fele voda, fele viz. I u savremenom govornom jeziku postoji mešanje kodova na polju frazeologije, ali 
isključivo kod mađarskih govornika, s napomenom „kao što bi Srbi rekli...“

Kao prirodna tekovina suživota dva naroda, nametnula se potreba da se nadomesti praznina, tj. 
nedostatak na polju frazeološkog rečnika u odnosu ova dva jezika, jer osim dve skromne sveščice u 
izdanju Instituta za mađarski jezik, književnost i hungarološka istraživanja i Instituta za južnoslovenske 
jezike Filozofskog fakulteta u saradnji sa Zavodom za izdavanje udžbenika, obimnijeg i značajnijeg 
izdavačkog poduhvata u ovoj oblasti do sada nije bilo. Projekat pisanja mađarsko-srpskog frazeološkog 
rečnika proistekao je kao nusprodukt rada na novom mađarsko-srpskom opštem rečniku čiji će izdavač 
biti IP Forum iz Novog Sada, ali se ubrzo nametnuo kao poseban projekat. Inicijalni razlog za pisanje 
rečnika je odredio i njegov smer, ali je na to umnogome uticala i činjenica da je u 21. veku u Mađarskoj 
objavljen čitav niz jednojezičkih frazeoloških rečnika i zbirki, među kojima ima i onih koji se bave 
etimologijom frazema (Bárdosi 2012, Bárdosi 2013, Bárdosi 2019, Forgács 2003, Forgács 2007, For-
gács 2021, T. Litovkina 2010). To dokazuje da bavljenje ovom tematikom ima dugogodišnju tradiciju 
u mađarskoj leksikografiji. Naspram toga, u srpskom jeziku – osim Vukove zbirke – postoje svega dva 
frazeološka rečnika (Matešić 1982, Otašević 2012) na koje se možemo pouzdano osloniti. 

2. KORPUS

Na početku je trebalo odrediti šta sve treba da uđe u mađarski korpus. S obzirom na to da mađarski 
i srpski jezik i genealoški i tipološki spadaju u različite grupe jezika, opredelili smo se da osim idioma i 
paremija u rečnik uvrstimo i frazeološke jedinice u širem smislu te reči, s obzirom da se često teško može 
povući jasna granica između kolokacija i idioma budući da postoje kolokacije koje naginju idiomatizova-
nosti, ali i na idome koji naginju ka kompozitivnosti (Prćić 2008: 148). Tako smo u rečnik uvrstili i cita-
te, krilatice, poredbene izraze, sintagmatske spojeve reči (imenički, pridevski, glagolski) sa frazeološkim 
značenjem, pragmatičke ustaljene fraze, konvencionalne izraze, blaže psovke i kletve, i formule koje su 
uobičajene u narodnim pričama i u bajkama. Ukratko, sve ono što može da predstavlja problem prilikom 
učenje jezika ili prevođenja. Pri tome smo vodili računa o tome da se ovakve leksikalizovane jedince već 
nalaze u nekim od postojećih mađarskih frazeoloških zbirki (Bárdosi 2012, Forgács 2003, Litovkina 2012, 
O Nagy Gábor 1966), ali je mađarski korpus prvenstveno crpen iz rečnika Vilmoša Bardošija i Tamaša 
Forgača. Prednost ovakve odluke je u tome što se u navedenim rečnicima (doduše na raznim mestima) 
nalaze sve varijante nabrojanih frazeoloških jedinica proverenih u mađarskom elektronskom korpusu,  kao 
i što pružaju veoma precizne opise značenja što je izuzetno važno kod polisemantičkih izraza.  Pomenuto 
opredeljenje autora rečnika krije i neke nedostatke, jer znamo da se jezik neprestano menja i dolazi do 
stvaranja novih izraza, onih koji još nisu navedeni ni u jednom frazeološkom korpusu, te su zbog toga izo-
stavljeni iz našeg rečnika. S druge strane, nismo uzimali u obzir idiome koji su regionalnog, vojvođanskog 
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karaktera, a čija građa do danas još uvek nije adekvatno obrađena. Smatramo ipak da je za početak i ovako 
urađen ogroman posao, ali i da nas u budućnosti čeka još dosta rada na otklanjanju pomenutih nedostataka. 
Zapravo, ovakav rad se nikada ne može smatrati završenim. 

Građu čine frazeološke jedinice iz savremenog govornog i pisanog jezika, ali nisu izostavljeni 
ni žargonski izrazi, pomalo grube, vulgarne strukture, zatim tu se nalaze i internacionalizmi, kao što su 
biblijske fraze, ili one koje vode poreklo iz antičkih mitologija, odnosno iz poznatih književnih dela, ili 
pak vuku korene od istorijskih anegdota, pa tako čine deo jedinstvene evropske baštine. Naime, iako su 
mađarski i srpski jezik dosta različiti, a kulture ova dva naroda zasnivaju se na različitim kulturološkim 
miljeima, što je uslovljeno specifičnim elementima materijalne i duhovne kulture kao i verskim razli-
kama, Mađari i Srbi već više od hiljadu godina žive jedni pored drugih, u kulturnoj koegzistenciji. Iz 
toga proističu brojna zajednička iskustva na kojima se zasniva nastanak frazeoloških jedinica, te postoje 
kolektivne pozadinske slike s kojima svaki jezik zasebno ulazi u stvaranje frazeoloških izraza. 

3. STRUKTURA REČNIKA

3.1. Odrednice. Struktura rečnika se zasniva na rečničkim odrednicama, međutim, kao odrednica 
se ne uzima samo tzv. nukleus, jezgro1 frazeološke jedinice, već se ona, zajedno sa srpskim ekvivalen-
tima, ponavlja kod svih punoznačnih reči u svom sastavu. Stoga rečnik nije baziran na upućivačkom 
principu, gde se kod sastavnih elemenata upućuje na glavnu komponentu i mesto na kojem je dato ob-
jašnjenje. Ovim postupkom smo želeli da olakšamo snalaženje korisnika rečnika. Okrenutošću prema 
korisnicima želeli smo da zadovoljimo njihova očekivanja u pogledu brzog i lakog pronalaženja ade-
kvatnih rešenja (Prćić, 2018: 21). 

Ukoliko među odrednicama postoje homonimne reči, one se numerišu, a ako postoje varijacije u obliku 
reči, one se u samoj odrednici odvajaju kosom crtom, npr.: csorog/csurog; csügg/csüng; seprű/söprű... Odred-
nice koje se isključivo koriste u idiomatskim izrazima, nalaze se u kosoj zagradi, npr.: /csigavér/; /seperc/...

Prvobitni stav da se kvalifikatori ne unose, odnosno da se stilska obojenost i sociolektička pripadnost 
izvornih frazeoloških jednica ne beleže, ubrzo je promenjen, jer je bilo primera gde nismo mogli da nađemo 
adekvatan ekvivalent u srpskom, već smo bili prinuđeni da ih prevedemo neutralnim izrazom ili parafra-
zom, te bi se pri takvom postupku informacija o stilu i kontekstualnoj upotrebi fraza u potpunosti izgubila.

3.2. Struktura rečničkog članka. U okviru jedne odrednice, frazeološke jedinice daju se abeced-
nim redom (po mađarskoj abecedi). Iako se mahom radi o okamenjenim strukturama koje kao gotove 
leksičke jedinice ugrađujemo u svoje iskaze, postoje i one čiji se konstituenti unutar celine ipak mogu 
menjati leksemama srodnih značenja, ili se postojeća struktura može morfosintaksički transfomisati (Pr-
ćić, 2008: 147), što podrazumeva promenu glagolskog vremena ili načina, upotrebu glagolskog prefiksa 
koje može da promeni rekcijsku konstrukciju, odnosno čitavu strukturu fraze itd. U rečniku smo nasto-
jali da objedinimo takve primere, da ih pomenemo zajedno, ali da pri tome varijacije odvojimo kosom 
crtom a fakultativne elemente stavimo u zagradu: aki hátul/utoljára/utolsónak marad, tegye/húzza be az 
ajtót! – ko poslednji izađe, neka ugasi svetlo; annyian/sokan vannak, mint a kínaiak/oroszok – ima neko-
ga kao Kineza/Rusa; ima nekoga kao kusih pasa; sok a beszéd/a duma/a szöveg! – dosta priče!, ostavi se 
praznih priča!; nem sok haja (szála) hullott ki vmiért – nije preforsirao svoje vijuge (učeći, studirajući).

Izvorne frazeološke jedinice čija se semantika poklapa ali koji se mogu dopuniti na razne načine, 
zahtevajući drugačiju rekciju, takođe pominjemo na istom mestu, ali ih tretiramo kao posebne izraze, te 
ih odvajamo znakom tačka zarez: agyilag gyengén bútorozott; agyilag kétes/nulla/zokni – imati ptičji/
pileći/kokošji mozak; fali kome po koja daska u glavi; nem lehet agyonütni sem; kétszer kell agyonütni 
vkit – nema njemu smrti bez sekire; ništa mu biti ne može bez glogova koca; sokat tart vkiről/vmiről; sokra 
becsül vkit/vmit; sokra tart vkit/vmit – ceniti nekoga/nešto; imati visoko mišljenje o nekome/nečemu.

1  To je primarni elemenat frazeološke jedinice, na kojem se nalazi težište izraza, najčešće su to imenice koje su po redosledu 
prve u strukturi.
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Posebnu pažnju smo obratili na beleženje kontekstualnog okruženja u mađarskom jeziku, tačnije 
na informacije o načinu integrisanosti fraze u rečenički kontekst, te smo navodili i njihove dopune u 
vidu zameničkih skraćenica. Smatrali smo da subjekat kao dopunu nije potrebno beležiti, niti fakulta-
tivne objekatske dopune, ukoliko se fraza i bez njih samostalno može koristiti. Objekatsku zamenicu 
smo, međutim, dosledno eksplicitno izražavali tamo gde objekat može biti isključivo živo biće, odno-
sno neživa stvar: vérig sért vkit – uvrediti koga do srži/do dna duše; smrtno uvrediti koga; sittre vág 
vkit – staviti koga iza rešetaka; zaciba csap vmit – založiti, odneti u zalagaonicu nešto; selyempapírba 
csomagol vmit – uviti u celofan. 

Dopunu u vidu neodređene zamenice vkinek/vminek u funkciji prisvojnog prideva u sastavu fra-
zeme navodimo samo ukoliko subjekat i prisvojni pridev ne predstavlju istu osobu. Ostale rekcijske 
strukture su date u obliku skraćenica koje su uobičajene u leksikografskoj praksi. Fakultativno prisustvo 
dopune beleži se njenim stavljanjem u zagradu: nincs sóder (vkinél) – iskreno; bez okolišanja; bez uvi-
janja; elmehet a sóhivatalba (vmivel) – može kome pljunuti pod prozor.

Mađarske frazeološke jedinice se na izvornom jeziku ne tumače, čak ni u slučajevima kada im 
je semantika veoma neprozirna, jer bi takav postupak znatno povećao obim knjige, čime bi se otežala 
upotreba rečnika. Osim toga, računamo na barem delimičnu dvojezičnost korisnika koji bi stoga – uko-
liko je to potrebno – značenja mogli da provere u jednojezičnim frazeološkim rečnicima koje navodimo 
u literaturi, ali ujedno smatramo da će srpski ekvivalent u dovoljnoj meri ukazati na značenja izvornog 
izraza. Jedan od razloga zbog kojeg ni primere za upotrebu idioma nismo navodili jeste takođe obim 
građe, dok je drugi metodološke prirode. Naime, nismo želeli da sami konstruišemo rečenice koje sadrže 
frazeološke jedinice i da navodimo njihove prevode jer bi takvi primeri (ako ne svi, onda barem neki) 
delovali nategnuto i neprirodno, te bi se mogla dovesti u pitanje njihova adekvatnost i verodostojnost. 
U već postojećim prevodima mađarskih dela na srpski jezik pak nismo nailazili na potrebnu količinu 
primera kako bismo ilustrovali upotrebu određenih fraza u oba jezika.

U rečniku su zastupljeni kako izrazi koje bezmalo svaka mađarsko-srpska bilingvalna osoba po-
znaje tako i primeri za čije rešavanje je bilo potrebno nekoliko meseci razmišljanja i traganja. 

4. TIPOLOGIJA FRAZEOLOŠKE EKVIVALENCIJE

U traženju ekvivalentnih rešenja za mađarske frazeološke jedinice u srpskom jeziku oslanjali smo 
se prvenstveno na Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika (1982) Josipa Matešića i na Fraze-
ološki rečnik srpskog jezika (2012) Đorđa Otaševića, ali smo koristili i Vukovu zbirku pod naslovom 
Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi (1849). Upravo arhaični oblici 
pojedinih ekvivalenata ukazuju na to da oni potiču iz ove zbirke. Pored toga, koristili smo još Veliki 
rečnik stranih reči i izraza (Klajn–Šipka 2006) kao i Rečnik srpskoga jezika (2007). Veliku pomoć u 
pronalaženju adekvatnih rešenja su nam pružile i Dušanka Zvekić-Dušanović i Gordana Štrbac sa Odse-
ka za srpski jezik i lingvistiku, kojima dugujemo veliku zahvalnost. Konačno, zbog njihove aktuelnosti 
i raznovrsnosti koristili smo i internet pretraživače kao potvrdu da ovakve konstrukcije zaista postoje i 
da se koriste u svakodnevnoj komunikaciji.

Što se tipologije frazeološke ekvivalencije tiče, rešenja koja se nalaze u rečniku možemo razvr-
stati u tri grupe. 

4.1. Prvi tip čine oni parovi kod kojih je ekvivalencija potpuna. Gde god je to bilo moguće, pro-
nalazili smo frazeološke jedinice istog leksičkog sklopa, sa pretežno sličnim gramatičkim karakteristi-
kama (ukoliko je struktura dva toliko različita jezika to uopšte dozvoljavala), trudeći se da obezbedimo i 
podjednaku slikovitost, kao i stil izvorne fraze. Tu spadaju pretežno internacionalni izrazi, koji postoje u 
većini evropskih kultura (kao na primer: aki másnak vermet át, maga esik bele – ko drugome jamu kopa 
sam u nju upada; Achilles sarka – Ahilova peta; átvágja a gordiuszi csomót – preseći Gordijev čvor, a 
kocka el van vetve – kocka je bačena; lenni vagy nem lenni – biti ili ne biti i sl.), što sa jedne strane može 
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da ukazuje na činjenicu da su one pozajmljivane iz drugih jezika, jer se često tačno zna odakle potiče 
neka krilatica, citat ili andegdota; međutim, sa druge strane nije nužno da se uvek radi o frazeološkim 
pozajmljenicama. Na to da se ne radi o pukom preuzimanju fraza, ukazuju činjenice da u tradiciji i 
običajima naroda postoje materijalni ili duhovni uslovi za njihovo unutarjezičko nastajanje. Dešava se 
da predstavnici raznih naroda imaju neke identične običaje i verovanja, da im se gledišta i opažanja o 
nekim stvarima poklapaju te da izvode slične zaključke na osnovu sličnih životnih situacija. Evo i nekih 
primera: több szem többet lát – više vide oči nego oko; veréb van a kalapja alatt – ima vrapca pod ka-
pom; új seprű jól seper – nova metla dobro mete; csalánra hugyozott – kao da se na koprive popišao itd. 

Etimolozi koji se bave ovom oblašću sposobni su da ustanove da li su postojali uslovi za autom-
no nastajenje i širenje takvih izraza u okviru pojedinih jezika, da li su one rasprostranjene po čitavoj 
teritoriji jezičke zajednice ili su prisutne samo u pojedinim dijalektima, da li se uklapaju u stiliske ka-
rakteristike jezika, da li ima više sličnih fraza sa istim odrednicama, da li je eventualno tokom godina 
usledila i njihova leksikalizacija itd. Iako jedna frazeološka jedinica može da postoji u većini evropskih 
jezika, navedeno dokazuje da se ipak ne radi uvek nužno o pustom preuzimanju, već o paralelnom, 
autonomnom nastajanju istih i sličnih izraza podstaknutih istim motivacionim impulsima. Što se mađar-
skog jezika tiče, postoje etimološki frazeološki rečnici (Bárdosi 2019, Forgács 2021, O Nagy 1979) na 
osnovu kojih se tačno može ustanoviti odakle one potiču, dok u srpskom sličnih izdanja nema, postoje 
samo naučni radovi koji su vezani za pojedine izraze, te se za ostale teško može sa sigurnošću reći da li 
se radi o pozajmljivanju ili o inherentno nastaloj strukturi. Navešću primer manjeg broja frazeoloških 
izraza na koje smo naišli u potrazi za ekvivalentim rešenjima. Naime, za nekoliko idiomatskih fraza u 
mađarskom jeziku nismo nalazili odgovarajuće primere u savremenim srpskim frazeološkim rečnicima, 
ali jesmo u Vukovoj zbirci. Nameće se pitanje da li je možda on sâm sa nemačkog ili mađarskog jezi-
ka preveo iste, budući da su mu verovatno bile poznate, s obzirom na to da je deo svog života proveo 
u Beču i Pešti. Ovo nam se, međutim, ipak čini malo verovatnim, već mislimo da se verovatno radi o 
tome da su u njegovo vreme, dok je prikupljao građu za svoju knjigu, u Vojvodini, tada delu Kraljevi-
ne Mađarske (u sastavu Austrijskog carstva), zvanični jezici bili nemački i mađarski, i da je ovdašnji 
srpski živalj govorio dobro pomenute jezike. Zapravo, verujemo da je narod sâm, pod uticajem jezika 
sredine, prevodio pomenute izraze na srpski i koristio ih po potrebi. U prilog tome govori i činjenica da 
kod ovakvih primera kod Vuka u zagradi svuda stoji u Vojvodstvu, kao naznaka da su se koristili samo 
na teritoriji Vojvodine: npr. szamárbőgés nem hallatszik a mennybe – magareći glas u nebo ne ide; nem 
minden kutya tarka – ima pasa i osim šarova. U međuvremenu su granice država i demografski sastav 
stanovništva promenjeni i iz jezika ovdašnjih Srba iščezli su pomenuti izrazi. To je razlog što ih kod 
Otaševića nema, a kod Matešića ih još nalazimo u tragovima, najčešće u izmenjenim varijantama. 

4.2. Drugu krajnost kod frazeološke tipologije čine izrazi sa nultom ekvivalencijom. Ovde ma-
hom spadaju kulturno specifične strukture u čijem sastavu se nalaze vlastite mađarske imenice (bilo 
da se radi o imenima ličnosti bilo o geografskim imenima), pojmovi vezani za mađarsku istoriju ili za 
mađarsku materijalnu ili duhovnu baštinu. U takvim slučajevima tragamo za frazama koje se u sličnom 
kontekstu upotrebljavaju u srpskom jeziku (recimo, bitku kod Mohača dovodimo u vezu sa Kosovskim 
bojem i sl.). Bitno je da srpski izraz poseduje identičnu semantiku, da ima sličnu slikovitost i ekspre-
sivnost. Ukoliko ne nalazimo rešenja poput navedenih, kao prevodni ekvivalent koristimo ekspresivne 
izraze (jednu leksemu ili sintagmatsku strukturu), ili se, u nedostatku takvih izraza, u krajnjem slučaju 
služimo slobodnim vezama reči, odnosno parafraziranjem značenja. U iznimnim slučajevima posle pa-
rafraze navodimo i doslovne prevode mađarskih izraza, da bismo predočili potencijal mađarskog jezika 
za slikovito izražavanje. Činili smo to s namerom da onima koji ne govore mađarski, a interesuju se za 
univerzalnu frazeologiju pružimo uvid u specifični svet mađarskih izraza. Kod tih parafrastičnih rešenja 
granične primere predstavljaju oni koji su vezani za određene dane u kalendaru, to su zapravo pouke, 
mudre narodne izreke zasnovane na opažanjima meteoroloških prilika, kod kojih se značenje navodi 
opisno: Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget – u martu stiže toplije vreme, najava za 
proleće (tri martovska dana u kalendaru, posle njih je vreme sve toplije); Mátyás ront, ha talál, ha nem 
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talál, csinál – narodno verovanje: ako je 24. februara loše vreme, sledi otopljenje, ako pak tog dana 
temperatura bude u plusu, očekuje se pogoršanje sa snegom. 

4.3. Između pomenute dve tipološke grupe, nalaze se oni izrazi čija se struktura samo delimično 
ili pak nimalo ne poklapa, ali koji imaju istovetnu semantiku, ili im je, u slučaju polisemantičkih izraza u 
mađarskom, jedno od značenja identično. Ukoliko, naime, u srpskom nemamo ekvivalent istog leksičkog 
sklopa, tražili smo odgovarajući izraz na osnovu semantike, te se neretko dešavalo da u ciljnom jeziku 
nalazimo čitav niz odgovarajućih fraza koje se razlikuju samo u nijansama. Zbog toga smo ih navodili kao 
ekvivalente, razdvajajući ih tačkom i zarezom: lelopná a csillagot is az égről – između dva oka će ukrasti; 
uzeo bi i Bogorodičin pokrov; sosem tudja az ember, mire virrad – ne zna čovek šta ga čeka kad se ujutru 
probudi; ko zna šta nosi sutra; ko zna šta nosi dan a šta noć; ako znaš šta ti je bilo, ne znaš šta će ti biti. 

Višeznačnim mađarskim frazama često u srpskom u zavisnosti od značenja odgovaraju različiti 
izrazi, te ih mi razdvajamo i numerišemo: 

kinyílik/felnyílik a csipája 1. otvorile se kome oči; puklo/sinulo je kome pred očima 2. dići 
  rep; obezobraziti se; postati drzak kao vrabac; postati 
  bezobrazan kao pašče
hátraarcot csinál 1. okrenuti se za 180 stepeni; okrenuti se leđima 2. pobeći 
  glavom bez obzira
a sötétség angyala/fejedelme/szelleme 1. vladar tame; đavo/vrag 2. prokletnik; crni/pali anđeo; nitkov, 
  hulja; stoka bez repa

U poredbenim konstrukcijama se sa obe strane navode varijante koje su moguće u odnosu na 
odrednicu, odnosno na karakteristiku koja služi kao osnova za poređenje, pri čemu su varijante odvojene 
kosom crtom: sovány, mint egy karó/piszkafa/seprűnyél/giliszta/gebe – dug i mršav kao bandera; mršav 
kao da je u odžaku visio; mršav kao čačkalica/daska/motka/štaka/smrt/bakalar/glista/raga.

Slikovitost koju frazeološke jedinice stvaraju često izaziva posebnu atmosferu, ili čini zvučnu ce-
linu, stvara rimu. Ponekad baš ta namera stvaranja rime ima odlučujuću ulogu kod odabira komponenti 
izraza, te se iz tog razloga povezuju pojmovi koji se inače ne bi dovodili u vezu. I to može biti razlog 
zbog kojeg se leksički sklop fraza u jezicima razlikuje. 

Ukoliko je to potrebno, u pojedinim slučajevima se ekvivalentni izrazi preciziraju u zagradi, čime 
se zapravo sužava delokrug njihove upotrebe: csorbát szenved vmi – biti oštećen; oštetiti/okrnjiti se (za 
predmete); csomót köt a zsebkendőjére  – vezati čvor na maramici (radi podsećanja); csirkehúsra fáj a 
foga vkinek – biti željan piletine (mladih devojaka).

5. TEŠKOĆE PRI SASTAVLJANJU DVOJEZIČKOG FRAZEOLOŠKOG 
REČNIKA 

Na osnovu iskustava u sastavljanju frazeološkog rečnika mogu se izvesti zaključci da prilikom tu-
mačenja i pronalaženja ekvivalenata nije dovoljno da autor rečnika poseduje samo jezička, odnosno kul-
turološka i folkloristička znanja vezana za oba jezika, već mora biti upućen i u način na koji se zajednica 
odnosi prema izvanjezičkoj stvarnosti, kakav odnos ima prema svetu i kakvu sliku stvara o stvarnosti. 
Baš ta izrazita slikovitost frazeoloških jedinica veoma je dominantna u mađarskom jeziku, što doprinosi 
tome i da se one teško mogu prevesti na druge jezike. Postoji stoga čitav niz izraza za koje je nemoguće 
naći adekvatno rešenje na srpskom, odnosno, ako im se i nađu zamene u ciljnom jeziku, oni ili gube to 
svoje slikovito obeležje, ili je slika koja se stvara sasvim drugačija od izvorne. Jedino rešenje u takvim 
situacijama jeste da se kod traganja za prevodima sasvim udaljimo od formalnih karakteristika izvornog 
frazema. Pri tome nikada ne možemo biti u potpunosti zadovoljni rezultatom, jer smo svesni gubitaka do 
kojih dolazi na taj način. Evo i nekih primera, koji su nam pridavali najviše poteškoća: kopasz mondja 
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szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk2 – crven barjak od zelene svile; od crnog načiniti belo; okruglo pa na 
ćoše; ha a nagyanyámnak kereke lenne, nyilván villamos lenne3 – ne preteruj; samo budala u to veruje; 
úgy néz ki, mint egy jóllakott óvodás4 – debeljuškasta osoba niskog rasta; ritka, mint az árvaházban a 
szülői értekezlet; ritka, mint Mackó sajtban a brummogás5 – redak kao jednorog.

Narodne umotvorine koje su deo zajedničke evropske kulturne baštine i koje bivaju preuzete,  a 
zatim se odomaće u pojedinim nacionalnim miljeima, uvek se prilagođavaju izražajnim mogućnostima 
i strukturi ciljnog jezika, te se javljaju u raznim varijantama i mi ih prihvatamo kao svoje. Neki se od 
takvih citata, efektnih delova tekstova (koji su obično poučne poente) osamostaljuju, počinju da žive 
svoj sopstveni život i postaju izrazi sa prenesenim značenjem. Dobar primer za to je izraz forró vizet a 
kopaszra, koji potiče iz priče o vuku i tri praseta kada prasići uzvikuju „vrelu vodu na ćelavog“ (tu se 
vuk podrazumeva). Naime, kao fraza on je rugalica za ćelavu osobu ili pak pretnja upućena takvoj osobi, 
a koristi se i prilikom kupanja kao šaljiva opaska detetu ošišanom do glave. S obzirom na to da je motiv 
šurenja vuka u srpskoj varijanti priče izostao, kod pronalaženja ekvivalentnog izraza u srpskom nismo 
se mogli osloniti na taj detalj. Osim toga, nismo našli ni frazu u kojoj se u srpskom preti ćelavoj osobi. 
Postoje samo poređenja koja služe za iskazivanje stepena ćelavosti, koja se koriste kao ekvivalenti od-
govarajućim strukturama u mađarskom. 

Sličan problem stvaraju i izrazi koji potiču iz nacionalne književnosti, kao što je to slučaj sa Pe-
tefijevim stihom egy gondolat bánt engemet (ili ágyban párnák közt hal meg). Ovu je pesmu svojevre-
meno na srpski prepevao Veljko Petrović, pod naslovom Jedna me samo tišti misao. Stih se odnosi na 
želju mađarskog pesnika i revolucionara da umesto umiranja u krevetu izabere smislenu smrt na bojnom 
polju. Ovaj prevod se, međutim, ne može uzeti kao ekvivalent mađarskom izrazu, jer se on upotrebljava 
u prenesenom značenju u smislu ʻkako bi bilo dobro kada bi...’. 

6. ZAKLJUČAK

Dvojezični frazeološki rečnik će sadržati bezmalo sedam hiljada odrednica sa oko 26000 fraze-
oloških jedinica što za sada u rukopisu iznosi približno hiljadu strana. Naglasak je stavljen na prona-
laženje ekivalencije između mađarskih i srpskih primera, dok je leksikološka obrada samih odrednica 
stavljena u drugi plan zbog ograničenog broja saradnika koji učestvuju u stvaranju rečnika. 

S obzirom da je smer frazeološkog rečnika mađarsko–srpski, u njemu srpska frazeologija nije u pot-
punosti zastupljena, budući da u slučaju kada nema mađarskih izvornih izraza koji im odgovaraju, oni se i 
nisu mogli pojaviti kao njihovi ekvivalenti. Stoga bi sledeći korak bio da se uradi obrnuta verzija rečnika, 
gde bi polazni jezik bio srpski. Taj projekat bi, međutim, zahtevao veće angažovanje kolega sa srbistike, 
koje bi sačinile savremeni izvorni srpski korpus i pouzdano odredile značenje njegovih konstituenata. 
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Summary

The paper deals with experiences related to establishing equivalence and issues of the translatability of phraseo-
logical units in two languages   which differ significantly both typologically and genealogically. These experiences 
were gained through compiling and editing a bilingual, Hungarian-Serbian phraseological dictionary. Such a dic-
tionary should reflect not only the different character of the two languages but also the different cultural milieus in 
which their  speakers live and which  is conditioned  by specific elements of  material and  spiritual culture, as well 
as religious differences. On the other hand, it is also true that, Hungarians and Serbs have lived side by side for 
more than a thousand  years and this cultural coexistence has resulted in many shared experiences the emergence 
of phraseological units is based  on. The paper presents a typology of phraseological equivalence between Hungar-
ian and Serbian, and point out some of the problems of the Hungarian and Serbian phraseological corpora. Special 
emphasis is placed on the idioms of a completely identical lexical set, with reference to several examples where 
the semantics of formally equivalent phraseological units differs in the two languages. The paper also discusses the 
possibilities of translating culturally specific expressions and  tackles the question of  the translatability of those 
phraseological units which have a zero equivalent in the target language.
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LA NEOSEMIA DELLA VOCE “PRECIPITATO” NELLO 
ZINGARELLI: UN UNICUM FRA I VOCABOLARI DELL’USO 

ITALIANI

Il nuovo significato figurato della voce precipitato, oggetto del presente contributo, corrisponde ad un neologismo 
semantico, ovvero ad una neosemia, secondo l’intuizione demauriana (De Mauro 2006). Ne “L’idioma gentile” di 
De Amicis (1905) vi è uno dei primi esempi d’uso di questa neosemia, il che potrebbe rappresentare un interessante 
caso di «parola d’autore» (Migliorini 1977). Di conseguenza, con il conio di “neosemia d’autore” abbiamo inteso 
un neologismo semantico comprensivo di un autore, un contesto e un preciso periodo storico.
Per verificare la genesi e il radicamento della neosemia precipitato, abbiamo esaminato diversi dizionari storici e 
dell’uso, corpora online e alcuni riferimenti tratti da “Google libri”. La neosemia precipitato non risulta registrata 
nei vocabolari dell’uso che abbiamo consultato e i lessicografi del vocabolario Zingarelli hanno accolto la nostra 
segnalazione, la quale ha contribuito all’accoglimento della neosemia precipitato, così registrata nel vocabolario 
Zingarelli 2021: “(fig.) esito, conseguenza di qualcosa”. 

Parole chiave: lessicografia, neosemia, neologismi, vocabolario, Zingarelli

1. EDMONDO DE AMICIS E LA NEOSEMIA “PRECIPITATO”: UN POSSIBILE 
CASO DI «PAROLA D’AUTORE»?

La nascita di un nuovo significato di una parola già esistente (una neosemia, d’ora in avanti N.) 
non segue un percorso lineare, come abbiamo mostrato in un nostro precedente lavoro1, e il nuovo si-
gnificato di precipitato (d’ora in avanti, P) conferma questa caratteristica. Nella fattispecie, in base alle 
nostre ricerche2, sembra che la prima attestazione scritta del significato figurato di P risalga agli inizi del 
secolo scorso, come attestato ne “L’idioma gentile” di De Amicis: «Di queste consuetudini e sentimenti 
si forma nella gioventù un precipitato di scetticismo» (De Amicis 1905/2006: 311). L’autore, infatti, 
ricorre a P per riferirsi non al linguaggio settoriale della chimica, bensì ad un concetto astratto che esula 
da quest’ultima (pur richiamandola implicitamente). Si noti anche la scelta grafica del corsivo, in «[...] 
un precipitato di scetticismo», al fine di marcarne l’uso figurato. 

Dopo queste prime considerazioni, sembra che la N. P rappresenti un esempio di onomaturgia 
(Migliorini 1977), poiché siamo a conoscenza dell’autore che ne ha riportato l’uso – addirittura in cor-
sivo – presumibilmente per la prima volta. Secondo Migliorini, infatti: 

«Si chiama quadro d’autore quello che dimostrabilmente risale a un autore determinato; simil-
mente è stata detta parola d’autore quella che è stata coniata da una persona nota, in un certo 
tempo, in un certo luogo» (Migliorini 1977: 3). 

1  Per un approfondimento, si veda Barbi (2018: 767). Inoltre, si vedano anche Adamo e Della Valle (2017: 111, 112), Berruto 
e Cerruti (2011: 269), Cardinale (2021: 55-58), Lombardi Vallauri (2010: 255) e Zolli (1989: 178).
2  Dedichiamo il presente contributo a Mario Cannella, lessicografo e curatore del vocabolario Zingarelli (insieme a Beata 
Lazzarini e Andrea Zaninello), al quale vanno i nostri ringraziamenti per averci fornito, in seguito alla nostra segnalazione della 
neosemia precipitato, alcuni esempi d’uso fra i quali quello di De Amicis (M. Cannella, comunicazione personale, 18 giugno 
2019). 
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La N. P rappresenta, quindi, un esempio paradigmatico di «parola d’autore». Infatti, siamo in presenza 
di «una persona nota» (De Amicis), di «un certo tempo» (il 1905) e di «un certo luogo» (il contesto ri-
portato ne „L’idioma gentile“). Questo esempio d’uso è incluso in un’opera letteraria e il concetto stesso 
di «parola d’autore» rimanda al mondo delle opere letterarie, come sostengono Adamo e Della Valle:

«In passato era radicato il convincimento che le parole d’autore si trovassero soprattutto nei te-
sti letterari; quello che oggi si può affermare con certezza è che scrittori e saggisti continuano a 
coniare parole nuove, che rimangono il più delle volte annidate nelle loro opere e solo raramente 
riescono a diventare di pubblico dominio e d’uso comune» (Adamo e Della Valle 2017: 26).

Questa affermazione si presta ad alcune considerazioni. Innanzitutto, abbiamo un importante elemento 
di novità, rappresentato dal fatto che De Amicis non ha propriamente coniato una parola nuova, bensì un 
significato nuovo attribuito ad una parola già esistente, ovvero una neosemia (De Mauro 2006: 96, 102; 
Adamo e Della Valle 2008a: 96; 2017: 7, 111-112). In altre parole, De Amicis ha sviluppato una «parola 
d’autore» ricorrendo ad una N. E riprendendo il concetto di «parola d’autore», possiamo a nostra volta 
coniare quello di “neosemia d’autore” per riferirci al nuovo significato di P presente ne “L’idioma genti-
le”. Inoltre, questa N. rappresenta un raro esempio di «parola d’autore» che è riuscita, come sostengono 
Adamo e Della Valle, «[...] a diventare di pubblico dominio e d’uso comune» (Adamo e Della Valle: 
ibidem).

Per quanto riguarda la data di prima attestazione del significato figurato di P non abbiamo indivi-
duato alcun riferimento in diversi repertori di neologismi, più o meno coevi a “L’idioma gentile”3 e que-
sto rafforza ulteriormente l’ipotesi del suo conio da parte di De Amicis, anche se è necessario osservare 
il contesto nel quale è riportata la neosemia P. L’autore, infatti, ne “L’idioma gentile” simulò un dialogo 

«[...] il quale seguì davvero tempo fa, con poche differenze nell’ordine e nella materia, fra quattro 
amici; e che, più o meno variato, si ripete certamente spesso, in ogni parte d’Italia, fra persone 
colte, che hanno a cuore la purità e il decoro della lingua nazionale» (De Amicis, 1906: 309).

Nel capitolo che accoglie la neosemia P, intitolato “A chi le dice peggio” (De Amicis 1905/2006: 310-
322) l’intento dell’autore non è propriamente quello di promuovere una neosemia, bensì, palesemente, 
quello di criticare voci ed espressioni che all’inizio dello scorso secolo si stavano inesorabilmente dif-
fondendo nella lingua italiana. La proposta caldeggiata da De Amicis di tutelare la lingua italiana nella 
sua «purità», ha in realtà evidenziato il tentativo, all’inizio del Novecento, di far fronte – invano – alle 
novità linguistiche del tempo, fotografando al contempo sia il desiderio di tutelare la purezza della lin-
gua italiana, sia la spinta verso il cambiamento, rappresentata non solo da neologismi e da prestiti4, ma 
anche da nuove espressioni e neosemie, come obbiettivo per scopo, amalgama per mescolanza, ecc. (De 
Amicis, 1905/2006 311-322). L’opera di De Amicis viene citata anche nella terza edizione di “Lingua e 
dialetti” (Romanelli 1910: 286), pubblicato a cinque anni di distanza da “L’idioma gentile” e nel quale 
manca la neosemia P. La posizione dell’autore è però chiara. secondo Romanelli, infatti, 

«[...] una parola [...] non si deve creder subito letterariamente usabile [...]. Perché di tali termini 
ce ne sono alcuni da tutti approvati nel linguaggio scientifico, ma ciò non vuol dire che siano 
letterari» (Romanelli 1910: 253).

Reputiamo, quindi, che tanto De Amicis quanto Romanelli concordino sulla condanna della N. P. L’im-
pegno profuso da De Amicis per la tutela della lingua italiana rappresenta una testimonianza signifi-

3  Si veda a riguardo la sezione „repertori“ inclusa nella bibliografia.
4  Secondo Zolli, «per tutta la prima metà del secolo [il Novecento], la lingua straniera più conosciuta in Italia è ancora il francese» 
(Zolli 1976: 59). Secondo Marello, il francese «[...] riesce ancora a vincere largamente il confronto con l’angloamericano, che è 
penetrato massicciamente soprattutto negli ultimi due secoli» (Marello 1996: 62).
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cativa del desiderio di tutela dell’italiano (anche dai forestierismi), come abbiamo segnalato in altre 
occasioni5. L’attestazione della N. P pare però trovare un precedente in una fonte che sembra retrodatare 
al 1887 l’uso figurato di P, addirittura attraverso una doppia metafora: 

«[...] come se la chimica ci fosse entrata esclusivamente nella combinazione della croce caval-
leresca e come se il nastro fosse per lui un precipitato, aveva preso con onore l’esame pubblico 
all’università di Torino» (Faldella 1887: 5, 6)6.

 
Questa fonte anticipa di quasi due decenni „L’idioma Gentile“ (1905). Ma, soprattutto, notiamo che 
l’uso figurato di P non pare biasimato, il che ne fa già supporre una certa diffusione nell’uso, almeno 
nei contesti letterari, artistici e scientifici. In ogni caso, grazie a De Amicis, P è diventato oggi di uso 
comune, come riportato nella terza accezione di precipitato registrata nello Z.2021: 

precipitato B s. m.
1 (mus.) notazione di movimento molto veloce
2 (chim.) sostanza solida, insolubile, che si separa da una soluzione per aggiunta di un reattivo 
precipitante e si deposita sul fondo del recipiente
3 (fig.) esito, conseguenza di qlco.: Di queste consuetudini (...) si forma nella gioventù un p. di 
scetticismo “ (E. DE AMICIS)

L’accoglimento del nuovo significato figurato di P nello Z. è in sintonia con la posizione del suo cura-
tore, secondo il quale 

«[...] di certo si può dire che i termini specialistici inseriti nel vocabolario sono aumentati perché 
è enormemente cresciuto il loro ‘uso nel vivere sociale’, si è enormemente esteso il loro ‘bacino 
d’utenza’» (Cannella 2010: 71). 

Nel nostro caso, l’«uso nel vivere sociale» della N. P riguarda il limite d’uso “figurato” e, in base ai 
vocabolari dell’uso da noi consultati, lo Z. è l’unico a registrare questo significato. 

2. LA COMPARSA DEL SOSTANTIVO “PRECIPITATO” NEI DIZIONARI 
STORICI E LA GENESI DEL SUO SIGNIFICATO FIGURATO: UN ESEMPIO 
DI MUTAMENTO SEMANTICO

L’attinenza del nuovo significato di P al linguaggio settoriale della chimica sembra già manife-
sta nella citazione di De Amicis vista in precedenza. È tuttavia necessario approfondire questa ipotesi 
attraverso le attestazioni di P nei dizionari storici coevi o antecedenti a “L’idioma gentile”. Prima di 
giungere al significato figurato attestato in quest’opera, infatti, siamo risaliti alla prima registrazione del 
sostantivo P (chim.), nella Terza edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1691)7:
5  Si veda a riguardo Barbi (2017; 2018: 1210).
6 Si veda a riguardo la „Gazzetta letteraria“ di Roux e Favale), stampata a Torino nel 1887. Sito Internet: https://books.google. 
it/ books  ? id=pl-X56FWTFoC&q=%22come+se+il+nastro+fosse+per+lui+un+precipitato%22&dq=%22come+se+il+nastro+f
osse+per+lui+un+precipitato%22&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjtz8XJirHqAhVO_CoKHVLWDHkQ6AEwAXoECAAQAg 
(data di ultimo accesso: 04/01/2022). La medesima registrazione è disponibile anche nella voce farmacopeia registrata dal 
GDLI: https://www.gdli.it/pdf_viewer/Scripts/pdf.js/web/viewer.asp?file=/PDF/GDLI05/GDLI_05_ocr_698.pdf&parola=far-
macop%C3%A8ia (data di ultimo accesso: 04/01/2022). 
7  Si veda a riguardo: https://www.lessicografia.it/Controller?lemma=PRECIPITATO_ed3 (data di ultimo accesso: 28/12/2021). 
La definizione in questione viene ampliata nella Quarta edizione (1729-1738), senza nuove accezioni. Si veda  a riguardo: ht-
tps://www.lessicografia.it/Controller?lemma=PRECIPITATO (data di ultimo accesso: 28/12/2021).  Lo stesso si può notare 
nell’edizione veronese del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1806). Per la consultazione, si veda: https://books.
google.it/books?id=HlNCAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=rigutini+fanfani+%22vocabolario+della+lingua+parla-

https://books.google.it/books?id=pl-X56FWTFoC&q=%22come+se+il+nastro+fosse+per+lui+un+precipitato%22&dq=%22come+se+il+nastro+fosse+per+lui+un+precipitato%22&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjtz8XJirHqAhVO_CoKHVLWDHkQ6AEwAXoECAAQAg
https://books.google.it/books?id=pl-X56FWTFoC&q=%22come+se+il+nastro+fosse+per+lui+un+precipitato%22&dq=%22come+se+il+nastro+fosse+per+lui+un+precipitato%22&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjtz8XJirHqAhVO_CoKHVLWDHkQ6AEwAXoECAAQAg
https://books.google.it/books?id=pl-X56FWTFoC&q=%22come+se+il+nastro+fosse+per+lui+un+precipitato%22&dq=%22come+se+il+nastro+fosse+per+lui+un+precipitato%22&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjtz8XJirHqAhVO_CoKHVLWDHkQ6AEwAXoECAAQAg
https://www.gdli.it/pdf_viewer/Scripts/pdf.js/web/viewer.asp?file=/PDF/GDLI05/GDLI_05_ocr_698.pdf&pa
https://www.gdli.it/pdf_viewer/Scripts/pdf.js/web/viewer.asp?file=/PDF/GDLI05/GDLI_05_ocr_698.pdf&pa
https://www.lessicografia.it/Controller?lemma=PRECIPITATO_ed3
https://www.lessicografia.it/Controller?lemma=PRECIPITATO
https://www.lessicografia.it/Controller?lemma=PRECIPITATO
https://books.google.it/books?id=HlNCAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=rigutini+fanfani+%22vocabolario
https://books.google.it/books?id=HlNCAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=rigutini+fanfani+%22vocabolario
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«PRECIPITATO. Sust. Medicamento corrosivo. Ric. Fior. Ed è quello, che gli Alchimisti chia-
mano precipitato. E Ricet. Fior. appresso. Non avendo il colore, che si defidera nel precipitato, 
rimetti in boccia». 

Il sostantivo P è registrato anche nel “dizionario universale critico-enciclopedico della lingua 
italiana” (1797-1805) di Francesco d’Alberti di Villanuova8, dove notiamo una marcata somiglianza con 
la registrazione della Quarta edizione (1729-1738) del Vocabolario degli Accademici della Crusca. Con 
il dizionario di Francesco d’Alberti di Villanuova entriamo nell’Ottocento, «[...] il secolo dei dizionari 
[...]» (Marazzini 2004: 179). E nel “Vocabolario universale italiano” (Tramater 1835)9, notiamo interes-
santi elementi di novità. Innanzitutto, oltre al limite d’uso “chimica” è registrato  anche “farmacia”10. 
Inoltre, compare per la prima volta un uso ellittico di P, in riferimento a precipitato rosso, il che – sup-
poniamo – ne confermerebbe un uso più esteso. A sostegno di questa supposizione vi è il ricorso all’av-
verbio comunemente: «[...] Dicesi più comunemente Precipitato rosso o semplicemente Precipitato quel 
medicamento corrosivo [...]». Questa ipotesi è corroborata dalla quinta accezione di porpora11: 

«5 – (Chim.) Porpora di Cassio o del Cassio: è lo stesso che Precipitato porporino, cioè Ossido 
d’oro per mezzo dello stagno: precipitazione usitatissima nella pittura sugli smalti o sulla por-
cellana [...]».

Il fatto che questa tipologia di P risulti «[...] usitatissima nella pittura sugli smalti o sulla porcellana», 
presuppone una diffusione di P anche in altri ambiti, come ad esempio quello dell’artigianato e quello 
artistico. Il “Dizionario della lingua italiana” di Tommaseo-Bellini (Volume III 1879: 1170)12, al con-
trario del Tramater, si limita ad una registrazione incentrata sul solo limite d’uso “chimica” e dovremo 
attendere il Grande Dizionario della Lingua Italiana (GDLI)13, avviato da Salvatore Battaglia nel 1961 
(Marello 1996: 87) e noto come il «Battaglia» (Marazzini 2004: 255) per osservare il significato figurato 
di P di nostro interesse:

8 Sm. Chim. Sostanza in soluzione che in seguito a precipitazione si separa dal solvente e si depo-
sita in forma insolubile solida [...]. -figur. prodotto ultimo, conseguenza di determinate condizioni 
etiche, culturali, ecc. De Amicis, XIII-285: di queste consuetudini e sentimenti di forma nella 
gioventù ‘un precipitato di scetticismo ‘. Gramsci, 6-286: la maschera e la patina superficiale del 
costume, della moda, dello ‘snob, il precipitato di tutte le reazioni tra la vita individuale e la vita 
collettiva. 
- Residuo. R. Longhi, 1-I-1-399: notiamo in genere un precipitato di michelangiolismo che induce 
l’autore ad attribuire a Michelangelo non solo il monumento a Cecco Bracci all’Aracoeli, ma a 
suoi disegni la Cappella Sforza in S. Maria Maggiore. 

ta%22&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjc6Pfb2bDqAhXjsIsKHQCYDLE4ChDoATAGegQIBxAC#v=onepage&q&f=false 
(data di ultimo accesso: 28/12/2021).
8  Per la consultazione di questo dizionario, si rimanda al seguente sito Internet: https://books.google.rs/books?redir_esc=y&hl=i-
t&id=OZANAAAAQAAJ&q=precipitato#v=onepage&q=precipitato&f=false (data di ultimo accesso: 06/01/2022).
9  Per la consultazione di questo vocabolario, si rimanda al seguente sito Internet: https://books.google.rs/books?hl=it&i-
d=xeCJOlQfhboC&q=precipitato#v=onepage&q&f=false (data di ultimo accesso: 28/12/2020).
10  Questa combinazione di limiti d’uso verrà adottata anche dallo Zingarelli 1922, come vedremo più avanti. I limiti d’uso 
vengono definiti da Marello «indicazioni di sottocodici» (Marello 1996: 94).
11  Per la consultazione di questo vocabolario, si rimanda al seguente sito Internet: https://books.google.rs/books?hl=it&i-
d=xeCJOlQfhboC&q=precipitato#v=onepage&q&f=false (data di ultimo accesso: 28/12/2020). 
12  Accezione tratta da: https://www.tommaseobellini.it/#/items (data di ultimo accesso: 28/12/2021).
13  Si veda a riguardo il seguente sito Internet: https://www.gdli.it/pdf_viewer/Scripts/pdf.js/web/viewer.asp?file=/PDF/
GDLI14/GDLI_14_ocr_58.pdf&parola=precipitato (data di ultimo accesso: 28/12/2020). Per un approfondimento sul GDLI, 
si veda anche Marello (1996: 86, 87) e Marazzini (2004: 255-258).

https://books.google.it/books?id=HlNCAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=rigutini+fanfani+%22vocabolario
https://books.google.rs/books?redir_esc=y&hl=it&id=OZANAAAAQAAJ&q=precipitato#v=onepage&q=precipitato&f=false
https://books.google.rs/books?redir_esc=y&hl=it&id=OZANAAAAQAAJ&q=precipitato#v=onepage&q=precipitato&f=false
https://books.google.rs/books?hl=it&id=xeCJOlQfhboC&q=precipitato#v=onepage&q&f=false
https://books.google.rs/books?hl=it&id=xeCJOlQfhboC&q=precipitato#v=onepage&q&f=false
https://books.google.rs/books?hl=it&id=xeCJOlQfhboC&q=precipitato#v=onepage&q&f=false
https://books.google.rs/books?hl=it&id=xeCJOlQfhboC&q=precipitato#v=onepage&q&f=false
https://www.tommaseobellini.it/#/items
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La genesi di una neosemia, come abbiamo visto in precedenza, è imponderabile e, come afferma 
Zolli, «ognuna di queste parole costituisce un caso a sé» (Zolli 1989: 178). Tuttavia, secondo Lombardi 
Vallauri, nel mutamento semantico-lessicale si possono individuare principalmente tre tipi di cause: 
storiche, sociali e linguistiche (Lombardi Vallauri 2010: 254). Nel nostro caso, possiamo ravvisare una 
commistione di queste cause nella genesi del significato figurato di P, dove l’attestazione di De Amicis 
(1905/2006: 311) è coerente e coeva con l’opinione di Romanelli (1910: 253) riguardo all’inappropria-
tezza del linguaggio scientifico nella lingua letteraria, oltre che con quella di Rigutini:

«Ad altri e maggiori danni è esposta da molto tempo la nostra lingua per certe false relazioni lo-
giche, e per certi nuovi parlari figurati, che ci corrompono le fonti del pensiero e del sentimento»  
(Rigutini 1875: XXI, in Rigutini 1891: XXI).

Giunti a questo punto, ci chiediamo quanto sia opportuno considerare l’uso figurato di P come 
una N. Secondo Marazzini, «il linguista non ha il compito di giudicare, ma quello di prendere atto del 
mutamento, e semmai registrarne le cause, che sono sempre interessanti» (Marazzini 2013: 254). Nel 
nostro caso, da un lato abbiamo individuato un’accezione di P presente da diversi decenni nell’uso. 
Dall’altro lato, però, il concetto di neosemia riguarda «[...] nuove accezioni di parole, ovvero [...] nuovi 
significati con cui parole già note sono state intese da chi le ha diffuse, e ricevute dalla comunità dei 
parlanti» (Adamo e Della Valle 2008a: 96), mentre secondo Cardinale, una neosemia nasce «[...] per 
effetto di nuove dinamiche della società» (Cardinale 2021: 55). Nel nostro caso, con P siamo di fronte 
ad una nuova esigenza, quella di denominare «l’esito di qualcosa», attraverso un significato figurato de-
rivante dal linguaggio settoriale della chimica, significato sorto però agli inizi dello scorso secolo e non 
ancora registrato dai principali vocabolari dell’uso, ad eccezione dello Z. A nostro avviso, l’uso figurato 
di P può essere considerato una neosemia, anche se sui generis, in quanto sicuramente non si tratta di 
un conio recente. Infatti, come sostiene Marri, «soprattutto indicare nuove accezioni di parole ‘vecchie’ 
sarebbe compito meritorio, troppo spesso trascurato dai raccoglitori di neologismi [...]» (Marri 2018: 
20). Inoltre, secondo Dardano, la presenza di termini tecnici 

«[...] in un dizionario dell’uso testimonia che essi sono conosciuti anche al di fuori dei recinti 
specialistici [...]. La scelta del traslato in luogo del lessema comune corrisponde alla ricerca di una 
connotazione prestigiosa, continuamente inseguita dai media» (Dardano 1993: 334, 335).

Le posizioni di Marri e Dardano appena illustrate testimoniano l’attinenza dell’uso figurato di P con le 
neosemie e sono in sintonia con Lombardi Vallauri riguardo ad un aspetto specifico della metafora, «[...] 
e cioè la sua prevalente affinità con i registri elevati della lingua [...]» (Lombardi Vallauri 2012: 139). 

3. L’USO FIGURATO DEL SOSTANTIVO PRECIPITATO NEI CORPORA  

Per verificare la presenza dell’uso figurato di P nell’uso, abbiamo preso in esame diversi corpora. 
Fra questi, figurano alcuni fra i più diffusi vocabolari dell’uso14, “Google libri” e corpora specifici quali 
CODIS, CoLFIS e PAISÀ. Per quanto riguarda i primi15, abbiamo consultato le versioni online di Trec-
cani, De Mauro, Sabatini-Coletti, Gabrielli (Hoepli) e Garzanti, dove abbiamo constatato la mancata 
registrazione della N. P, registrata solamente dallo Z.2021. La voce precipitato è registrata da quest’ul-
timo vocabolario almeno a partire dallo Z.1922 come aggettivo e come sostantivo all’interno della voce 
precipite, la quale include P con il significato di «[...] m. Prodotto della precipitazione. [...]». Da questa 
prima fonte, notiamo che tutte le accezioni di P di nostro interesse riguardano il limite d’uso “chimica”, 

14  Come afferma Bazzanella, «Anche i dizionari (cartacei e on-line, etimologici e sincronici) possono essere considerati fonti 
di dati» (Bazzanella 2008: 91).
15  Fra questi, manca il Devoto-Oli, del quale non abbiamo reperito un’edizione recente.
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che nello Z. 1922 (e fino allo Z. 1967, Nona edizione) è rappresentato graficamente attraverso il simbolo 
della storta16, come possiamo osservare di seguito: 

Immagine n. 1: Esempio di rappresentazione grafica del limite d’uso «Chimica. Farmaceutica». Particolare della 
voce precipite registrata dal vocabolario Z.1922, nella quale si trova la voce precipitato.

«[...] e cioè la sua prevalente affinità con i registri elevati della lingua [...]» (Lombardi Vallauri 2012: 

139).  
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Fra gli aggiornamenti portati dalla Decima edizione (Z.1970), vi è anche quello della sostituzione dei 

simboli, riservati finora ai limiti d’uso, con delle specifiche abbreviazioni poste fra parentesi all’inizio 

delle accezioni, ove necessario, come possiamo notare in tutte le accezioni del seguente esempio, 

tratto dallo Z. 2021: 

 
Precipitato B s. m. 
1 (mus.) notazione di movimento molto veloce 
2 (chim.) sostanza solida, insolubile, che si separa da una soluzione per aggiunta di un reattivo 
precipitante e si deposita sul fondo del recipiente 
3 (fig.) esito , conseguenza di qlco.: Di queste consuetudini (...) si forma nella gioventù un p. di 
scetticismo " ( E. DE AMICIS) 

 

                                                           
14 Come afferma Bazzanella, «Anche i dizionari (cartacei e on-line, etimologici e sincronici) possono essere 
considerati fonti di dati» (Bazzanella 2008: 91). 
15 Fra questi, manca il Devoto-Oli, del quale non abbiamo reperito un’edizione recente. 
16 Nello Zingarelli 2020, storta (2) corrisponde a «recipiente di vetro o altro materiale a base larga e collo 
ripiegato verso il basso, usato per distillazione». Un altro esempio di rappresentazione grafica, sempre 
raffigurato nell’immagine n. 1 è quello della nota musicale (una croma), come riferimento al limite d’uso 
“musica”. 

Fra gli aggiornamenti portati dalla Decima edizione (Z.1970), vi è anche quello della sostituzione dei 
simboli, riservati finora ai limiti d’uso, con delle specifiche abbreviazioni poste fra parentesi all’inizio 
delle accezioni, ove necessario, come possiamo notare in tutte le accezioni del seguente esempio, tratto 
dallo Z. 2021:

Precipitato B s. m.
1 (mus.) notazione di movimento molto veloce
2 (chim.) sostanza solida, insolubile, che si separa da una soluzione per aggiunta di un reattivo 
precipitante e si deposita sul fondo del recipiente
3 (fig.) esito , conseguenza di qlco.: Di queste consuetudini (...) si forma nella gioventù un p. di 
scetticismo “ ( E. DE AMICIS)

L’uso figurato del sostantivo P è riscontrabile in diversi volumi inclusi nella sezione „Google libri“. Fra 
questi, segnaliamo il seguente esempio:

«Volete sapere le mie, che, in precipitato, formano il nocciolo della mia buona coscienza, cioè del 
mio pessimo carattere? La coerenza – la sincerità – la probità» (Lucini 1914: 12)17.

Questo primo esempio è interessante per diverse ragioni. Innanzitutto, “Antidannunziana” di Lucini 
(1914), è quasi coeva a “L’idioma gentile” (1905), ma a differenza di quest’ultima, notiamo un uso 
spontaneo (e soprattutto non critico) del significato figurato di P. Inoltre, a questo si affianca anche un 
altro uso figurato: «il nocciolo della mia buona coscienza», corrispondente, nello Z. 2020, alla terza ac-
cezione di nocciolo (3): «3 (fig.) punto centrale, significato sostanziale: il nocciolo della questione [...]». 
L’esempio seguente, invece, è tratto da un’opera di Vittorini18:

16  Nello Zingarelli 2020, storta (2) corrisponde a «recipiente di vetro o altro materiale a base larga e collo ripiegato verso il 
basso, usato per distillazione». Un altro esempio di rappresentazione grafica, sempre raffigurato nell’immagine n. 1 è quello 
della nota musicale (una croma), come riferimento al limite d’uso “musica”.
17  Si veda a riguardo il seguente sito Internet: https://books.google.it/books?id=hPpBAAAAIAAJ&q=%22in+precipitato,+f
ormano+il+nocciolo+della+mia+buona+coscienza%22&dq=%22in+precipitato,+formano+il+nocciolo+della+ (data di ultimo 
accesso: 28/12/2021).
18  Questa citazione è tratta da Vittorini „Le due tensioni: Appunti per una ideologia della letteratura“: https://books.google.
it/books?id=arI3AAAAIAAJ&q=%22resta+nel+sistema+contenutistico+precipitato+%22&dq=%22resta+nel+sistema+con-
tenutistico+precipitato+%22&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwib-9GThbHqAhWCtYsKHRD-D-IQ6AEwAHoECAAQAg (data 
di ultimo accesso: 28/12/2021).

https://books.google.it/books?id=hPpBAAAAIAAJ&q=%22in+precipitato,+formano+il+nocciolo+della+mia+buona+coscienza%22&dq=%22in+precipitato,+formano+il+nocciolo+della
https://books.google.it/books?id=hPpBAAAAIAAJ&q=%22in+precipitato,+formano+il+nocciolo+della+mia+buona+coscienza%22&dq=%22in+precipitato,+formano+il+nocciolo+della
https://books.google.it/books?id=arI3AAAAIAAJ&q=%22resta+nel+sistema+contenutistico+precipitato+%22&
https://books.google.it/books?id=arI3AAAAIAAJ&q=%22resta+nel+sistema+contenutistico+precipitato+%22&
https://books.google.it/books?id=arI3AAAAIAAJ&q=%22resta+nel+sistema+contenutistico+precipitato+%22&
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[...] problematismo tematico che non si traduce in problematismo formale - e quindi non fa scatta-
re nulla, non opera salto qualitativo e resta nel sistema contenutistico precipitato che è una forma 
data (Vittorini 1967: 59).

dove anche in questo caso possiamo notare la presenza dell’uso figurato di P, che in questo contesto è 
riferito al «sistema contenutistico». L’uso figurato di P è presente anche nel seguente esempio:

«[...] la lingua è un “precipitato della cultura” in quanto “codifica nel suo lessico, nelle strutture 
grammaticali le esperienze storiche del gruppo, i valori in cui si riconosce, i suoi schemi del vive-
re e del pensare, i modelli culturali, insomma, che segnano e dirigono il suo cammino nella storia» 
(Freddi 1994: 27, in Spaliviero 2013: 14)19.

dove P corrisponde al significato registrato dallo Z.2021: «esito, conseguenza di qualcosa».
Per quanto riguarda i corpora specifici, il corpus CoLFIS (Corpus e Lessico di Frequenza dell’Ita-

liano Scritto), ha fornito un solo risultato per P, non attinente alla neosemia di nostro interesse. Invece, il 
CORIS (corpus di italiano scritto) presenta 642 risultati per precipitato, dei quali solamente tredici sono 
attinenti alla neosemia di nostro interesse. Di seguito, un esempio:

[...] Che nessuno alzi il dito bacchettone, inorridito dall’Italia di veline, calciatori e gossip. È 
quanto ci meritiamo, è il precipitato dell’Homo videns, il teleconsumatore individuato in molti 
scritti da Giovanni Sartori , che ha spodestato l’ Homo sapiens [...]20.

L’elemento che accomuna questi risultati è la loro collocazione temporale, corrispondente agli anni No-
vanta. Per quanto riguarda il corpus PAISÀ, invece, segnaliamo 554 risultati per precipitato, anche se 
solamente quattro riguardano la neosemia in questione. Di seguito, un esempio:

[...] penso che i valori siano un precipitato esperienziale collettivo; penso che se scrivo una cosa 
malinconica non è detto che io lo sia, ma ringrazio chi si è interessato a me [...]21.

A differenza del corpus CORIS, i risultati registrati dal corpus PAISÀ non ci permettono di risalire 
all’effettiva attestazione della fonte (risultano tutti registrati nel 2010).

Infine, fra i corpora presi in esame, segnaliamo che il significato figurato di P è assente anche nel 
corpus ONLI (Osservatorio neologico della lingua italiana), a cura di Adamo e Della Valle, disponibile 
online e aggiornato a febbraio 201922, nonché nella sezione “Neologismi” di Treccani, aggiornato al 2 
luglio 202023.

4. CONCLUSIONI 

Nel presente contributo abbiamo analizzato il significato figurato del sostantivo precipitato, il 
quale compare, come traccia scritta, ne „L’idioma gentile“ di De Amicis (1905) e in un’altra fonte, 
che precede quest’opera di circa due decenni. Tuttavia, questa accezione figurata risulta registrata fra 

19  Si veda a riguardo: https://www.guerraedizioni.com/initonline/pdf/init2930.pdf (data di ultimo accesso: 29/12/2021).
20 Si veda a riguardo: https://corpora.ficlit.unibo.it/TCORIS/Context.php?Start=32869872&End=32869875 (data di ultimo 
accesso: 29/12/2021). 
21  Si veda a riguardo: https://www.corpusitaliano.it/static/documents/sources/720/7209478 (data di ultimo accesso: 
29/12/2020). 
22  Si veda a riguardo: https://www.iliesi.cnr.it/ONLI/BD.php (data di ultimo accesso: 29/12/2021).
23  Si veda a riguardo: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/neologismi/searchNeologismi.jsp?cercaTesto=precipit
ato&searchIn=V&cercaTestoVis=  (data di ultimo accesso: 29/12/2021).

https://www.guerraedizioni.com/initonline/pdf/init2930.pdf
https://corpora.ficlit.unibo.it/TCORIS/Context.php?Start=32869872&End=32869875
https://www.corpusitaliano.it/static/documents/sources/720/7209478
https://www.iliesi.cnr.it/ONLI/BD.php
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/neologismi/searchNeologismi.jsp?cercaTesto=precipit
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/neologismi/searchNeologismi.jsp?cercaTesto=precipit
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i vocabolari dell’uso solamente nello Z.2021, mentre per quanto riguarda i dizionari storici, compare 
solamente nel GDLI. 

Oltre alla comparsa e alla registrazione dell’uso figurato di precipitato, ci siamo interrogati sull’op-
portunità di considerare questo significato di P come una neosemia e abbiamo concluso sull’opportunità 
di considerarlo come una neosemia sui generis, visto che, pur trattandosi di un nuovo significato di una 
parola già esistente, non può tuttavia essere considerato di conio recente. Questa riflessione pare susci-
tare l’interesse di studiosi come Marri (2018) e apre nuove prospettive di studio sulle neosemie, anche 
su quelle che abbiamo denominato per l’occasione „neosemie d’autore“. 
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THE NEOSEMY OF THE WORD “PRECIPITATO” IN THE ZINGARELLI VOCABULARY:  
A UNICUM IN ITALIAN DICTIONARIES

Summary

In this article we have observed the genesis of a new figurative meaning of ‘precipitato’, already present in De 
Amicis’ “L’idioma gentile” (1905/2006: 311) and taken from the language of chemistry. In observed historical and 
contemporary dictionaries, only the GDLI registers a figurative meaning similar to „(fig.) esito, conseguenza di 
qualcosa“, present in Zingarelli 2021 following to our report. This meaning has been in use for several decades and 
it should be, as Marri (2018) suggests, recorded in contemporary dictionaries; it is our opinion that this semantic 
neologism should be treated as a sui generis neosemy.
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KA SAVREMENIJEM ENGLESKO-SRPSKOM I SRPSKO- 
-ENGLESKOM REČNIKU PRAVNIH TERMINA

Ovaj rad se bavi kritičkom analizom dosadašnje leksikografske obrade englesko-srpske i srpsko-engleske pravne 
terminologije i predlogom za njeno buduće poboljšanje i unapređenje. Budući da obrađuju leksiku predmetnog 
polja koje se u izvornom i ciljnom jeziku razvijalo pod uticajem različitih istorijskih i društvenih okolnosti, pravni 
rečnici kao kulturno zavisni specijalizovani rečnici zahtevaju navođenje dodatnih vanjezičkih informacija kako bi 
korisnicima, naročito onima bez formalnog obrazovanja u oblasti prava, pružili neophodnu pomoć prilikom utvr-
đivanja prihvatljivosti ponuđenih funkcionalnih ekvivalenata. Zadovoljenje ovog zahteva donosi najviše promena 
u mikrostrukturi dosadašnjih pravnih rečnika te će fokus rada biti na inovacijama koje se tiču unutrašnje strukture 
rečničkog članka predloženog modela englesko-srpskog i srpsko-engleskog rečnika pravnih termina. Pored detalj-
nog prikaza mikrostrukture, biće data tipološka identifikacija i pregled ostalih najvažnijih karakteristika rečnika 
kako bi se dobila celovita, zaokružena slika o opštim odlikama predloženog modela savremenog dvojezičnog 
specijalizovanog rečnika iz oblasti prava. Kao metodološki okvir istraživanja poslužila je kontrastivna analiza 
engleskih i srpskih termina i njima pripadajućih pravnih pojmova.

Ključne reči: specijalizovani rečnik, dvojezična leksikografija, pravna terminologija, engleski jezik, srpski jezik

1. UVOD

Cilj ovog rada je da pruži kritički osvrt na dosadašnju leksikografsku praksu izrade dvojezičnih 
specijalizovanih, tačnije terminoloških rečnika iz oblasti prava, kao i da, u svrhu osavremenjavanja do-
maćih dvojezičnih leksikografskih izvora, ponudi predloge za njihovo buduće unapređenje.

Iz perspektive korisnika koji nemaju formalno obrazovanje u oblasti prava ili nisu dovoljno 
upoznati sa specifičnostima anglosaksonskog i evropskog kontinentalnog pravnog sistema, raspoloži-
vi englesko-srpski i srpsko-engleski rečnici pravnih termina nude primere mahom leksikografski nea-
dekvatno obrađenih pravnih termina, iza kojih su samo nagomilani prevodni ekvivalenti bez ikakvih 
dodatnih informacija o njihovoj funkciji, upotrebi ili stepenu ekvivalentnosti. Vrlo je važno u okviru 
specijalizovanih rečnika napraviti razliku između onih koji su kulturno zavisni (eng. culture-dependent 
dictionaries) i onih koji se mogu opisati kao kulturno nezavisni (eng. culture-independent dictionaries). 
Kulturno zavisni rečnici obrađuju leksiku predmetnog polja koje je kulturno uslovljeno, odnosno koje 
se razvijalo pod uticajem različitih istorijskih i društvenih okolnosti te je formiralo karakteristike spe-
cifične za određenu geografsku oblast i vremensku epohu. Stoga se predmetna polja za koja kažemo da 
su kulturno zavisna, kao što su pravo, ekonomija i politika, najčešće razlikuju od zemlje do zemlje i od 
jedne jezičke zajednice do druge (Bergenholtz i Tarp 1995: 60-61). Kulturno nezavisna predmetna polja, 
s druge strane, nisu uslovljena geografskom teritorijom niti jezičkom zajednicom. To su naučna polja u 
čijem su središtu prirodni fenomeni i tehnološki procesi, koji su isti u različitim kulturama i na raznim 
meridijanima i paralelama. 

Iako nije lako povući jasnu granicu između kulturno zavisnih i kulturno nezavisnih predmetnih 
polja, važno je uzeti u obzir ovu podelu prilikom sastavljanja specijalizovanih rečnika, budući da ona 
direktno utiče na količinu enciklopedijskih informacija koje je neophodno navesti u rečniku kako bi ko-
risnik napravio dobar izbor među ponuđenim ekvivalentima. Za razliku od kulturno nezavisnih rečnika 
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koji različitim korisnicima mogu nuditi isti obim informacija, kulturno zavisni rečnici zasnovani su na 
pretpostavci da korisnik bolje poznaje predmetno polje unutar sopstvene kulture, te da je npr. srpskim 
korisnicima pravnog rečnika potrebno manje informacija o srpskom pravnom sistemu nego korisnicima 
iz Engleske ili Amerike.

Budući da obrađuju leksiku predmetnog polja koje se u izvornom i ciljnom jeziku razvijalo pod 
uticajem različitih istorijskih i društvenih okolnosti, pravni rečnici kao kulturno zavisni specijalizovani 
rečnici zahtevaju navođenje dodatnih vanjezičkih informacija kako bi korisnicima, naročito onima bez 
formalnog obrazovanja u oblasti prava, pružili neophodnu pomoć prilikom utvrđivanja prihvatljivosti 
ponuđenih funkcijskih ekvivalenata.

Teorijskom podlogom za izradu rečnika prava bavili su se naročito Nielsen (1994; 2014) i Chro-
ma (2004), dok je za razvoj pravne leksikografije, naročito njenih komparativnih aspekata, značajan 
doprinos pružio zbornik radova Legal Lexicography: A Comparative Perspective (Mac Aodha 2014). 
Nielsen (1994) smatra da je za izradu optimalnog dvojezičnog rečnika prava neophodno uzeti u obzir 
prevashodno potrebe potencijalnih korisnika, kao i njihovo poznavanje jezika i struke. Profilisanje ko-
risnika, odnosno određivanje da li je rečnik namenjen korisnicima koji su profesionalci u svojoj struci 
– pravnici i advokati, poluprofesionalci poput studenata prava ili oni čije je poznavanje struke skromno 
– laici, direktno utiče na sadržaj i organizaciju odrednice (Hartmann 2001: 15; Atkins–Rundell 2008: 
28). Što je korisnikovo predznanje iz određene oblasti veće, to će manje vanjezičkih informacija autor 
morati da unese u rečnik. 

Ovo istraživanje predviđa razvijanje modela rečnika pravnih termina koji je namenjen prvenstve-
no sudskim tumačima i stručnim prevodiocima iz oblasti prava, čije je znanje iz ovog domena često 
ograničeno i koji zahtevaju dodatnu podršku u vidu vanjezičkih (enciklopedijskih) informacija prilikom 
utvrđivanja adekvatnog prevodnog ekvivalenta u određenom kontekstu. Zadovoljenje ovog zahteva do-
nosi najviše promena u mikrostrukturi dosadašnjih pravnih rečnika te će fokus rada biti na inovacijama 
koje se tiču unutrašnje strukture rečničkog članka predloženog modela englesko-srpskog i srpsko-en-
gleskog rečnika pravnih termina.

2. ENGLESKO-SRPSKI REČNICI PRAVNIH TERMINA: KRITIČKI OSVRT

Dosadašnja praksa u englesko-srpskim i srpsko-engleskim pravnim rečnicima bila je da se izosta-
vi definicija termina i da se, u cilju brže i lakše dostupnosti, a često na uštrb jasnoće i preciznosti, samo 
izlistaju njegovi ekvivalenti bez navođenja ikakvih vanjezičkih informacija ili primera upotrebe koje bi 
korisniku, bez obzira na njegove jezičke i stručne kompetencije, olakšale izbor adekvatnog prevodnog 
rešenja.

Čule, Ž. (2017). Englesko-
srpski leksikon prava.

Vukičević, B. (2008). 
Pravni rečnik. 
Englesko-srpski

Jovanović, J. i Todorović, S. (2004). 
Rečnik pravnih termina. Srpsko-
englesko-francuski

claim imati pravo na; komad 
zemlje; molba; navoditi; 
polagati pravo na; postaviti 
zahtev; potraživanje; pravo; 
pravo na tužbu; pretenzija; 
prisvajati; registrovana parcela; 
reklamacija; svojatati; traženje 
pravnog leka; tražiti; tražnja; 
trebovanje; tužba; tužbeni 
zahtev; zahtevanje pravnog 
leka; tvrditi; tvrdnja; uveravati; 
zahtev; zahtevati; zatražiti; 

claim – 1. zahtevati 2. 
zahtev

claim (s) žalba, zahtev, 
potraživanje, tužba

accept a claim - uvažiti 
zahtev
admit a claim - uvažiti zahtev

[…]
claim (v) tražiti, zahtevati

that can be claimed – koji se 
može zahtevati
claim (civil matters) – tužiti, 
žaliti se
claim something – polagati
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žalba; (lat.) clamare
accepted claim - 
prihvaćen zahtev, 
uvažen zahtev

[…]

pravo na što 
claim the enforcement of 
the law – zahtevati primenu 
zakona

Ilustracija 1: prikaz odrednice claim u dostupnim englesko-srpskim rečnicima pravnih termina

Iz perspektive korisnika profilisanog za potrebe ovog istraživanja, ovakvi rečnici ne mogu se 
smatrati naročito korisnim a još manje okrenutim ka korisniku, što je jedan od osnovnih zahteva sa-
vremenog rečnika i njegov „primarni pokretački motiv i cilj“ (Prćić 2018: 21). U trenutno dostupnim 
englesko-srpskim i srpsko-engleskim rečnicima pravnih termina, primetno je i zanemarivanje zahteva 
predusretljivosti prema korisnicima (Prćić 2018: 21), koji pored brzine i lakoće dostupnosti traženih 
podataka, podrazumeva i jednostavnije i preglednije strukturiranje rečničkog članka sa jasno označenim 
i efektnim slogom i tipografijom i ograničenom upotrebom simbola i skraćenica.  

Stoga, da bi dvojezični pravni rečnik ispunio svoj osnovni cilj, a to je da termin kojim je označen 
pravni pojam u izvornom jeziku prevede terminom istog ili približno istog značenja u pravnom sistemu 
ciljnog jezika, neophodno je da pruži minimum vanjezičkih (enciklopedijskih) informacija i pravnog 
konteksta koji će korisniku dati mogućnost da poređenjem pravnih sistema dođe do adekvatnog ekviva-
lenta (Bergenholtz i Tarp 1995: 64; van Laer 2014: 75; Bajčić 2017: 181). De Groot i Van Laer (2006: 
73) smatraju da se pouzdanost dvojezičnog pravnog rečnika meri, između ostalog, i prema tome da li se 
u rečniku navodi stepen ekvivalencije, odnosno da li je predloženi prevod izvornog termina apsolutni 
ekvivalent, približni ekvivalent ili delimični ekvivalent. 

Za utvrđivanje stepena ekvivalencije vrlo je važno formirati precizne definicije izvornog i ciljnog 
termina i uporediti ih ‒ nešto što do sada nije bila praksa u domaćim dvojezičnim pravnim rečnicima. 
Poređenje definicija nam daje jasniju sliku o eventualnim sličnostima i razlikama između izvornog i 
ciljnog pravnog pojma, što nam pruža dodatnu pomoć prilikom procenjivanja stepena ekvivalencije. 
Zapravo, svrha poređenja definicija nije da ponudi apsolutne ekvivalente u ciljnom jeziku, ukoliko oni 
uopšte postoje, već da ukaže korisnicima na činjenicu da izvorni i ciljni termini nisu sinonimi, te da upo-
zori prevodioce da ne padnu u zamku slepog zamenjivanja jednog termina drugim (Van Laer 2014: 77). 
Potpuna ili apsolutna ekvivalencija može se ostvariti samo ukoliko izvorni i ciljni jezik pripadaju istom 
pravnom sistemu, odnosno ako se prevod vrši u okviru jednog višejezičnog pravnog sistema (npr. Švaj-
carska, Belgija i sl.) (De Groot–Van Laer 2006: 67).1 Ukoliko ovo nije slučaj, neophodno je, metodom 
konceptualne analize, potražiti funkcionalni ekvivalent, odnosno termin koji označava pojam u ciljnom 
pravnom sistemu čija je funkcija ista kao i funkcija izvornog pravnog pojma (Šarčević 1989: 278‒279). 

Međutim, budući da je funkcionalni ekvivalent najčešće samo delimično ekvivalentan izvornom 
terminu, tačnije da njegova prihvatljivost zavisi od konteksta (Šarčević 1988: 307), poželjno je, u cilju 
veće pouzdanosti rečnika, pružiti korisnicima dovoljno informacija koje bi im pomogle prilikom pro-
cenjivanja stepena prihvatljivosti nekog funkcionalnog ekvivalenta. Ove informacije bi trebalo da se 
odnose prvenstveno na klasifikaciju pojma u strukturi pravnog sistema kojem pripada (npr. da li pojam 
pripada istoj oblasti prava u izvornom i u ciljnom jeziku), zatim na njegov opseg primene (koji je di-
rektno vezan za ekstenziju pojma) i na pravni efekat koji pojam ima u okviru pravnog sistema. Ako se 
izvorni pojam i njegov funkcionalni ekvivalent ne podudaraju po pitanju jednog ili više navedenih kri-
terijuma, može se smatrati da funkcionalni ekvivalent nije adekvatan prevod izvornog termina (Šarčević 
2000: 250).

1  Pomenuti autori ističu da je moguća i približno potpuna ekvivalencija (eng. near full equivalence) ukoliko je između izvornog 
i ciljnog pravnog sistema došlo do harmonizacije neke pravne oblasti koja je predmet prevođenja, kao i u situacijama kada je 
jedan pravni sistem u prošlosti usvojio neki pojam drugog pravnog sistema koji je nastavio da funkcioniše u novom sistemu 
jednako kao u izvornom, npr. recepcija Švajcarskog građanskog zakonika u Turskoj (up. Šarčević 1989: 278 i De Groot–Van 
Laer 2006: 67).
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3. OPŠTE ODLIKE BUDUĆEG ENGLESKO-SRPSKOG I SRPSKO- 
-ENGLESKOG REČNIKA PRAVNIH TERMINA 

Po uzoru na Prćićev (2018) preged karakteristika najneophodnijih rečnika u domaćoj leksikogra-
fiji, ovde iznosimo jednu zaokruženu, celovitu sliku o opštim odlikama Englesko-srpskog i srpsko-en-
gleskog rečnika pravnih termina (u daljem tekstu, Rečnik) koji predlažemo.

(1) Primarna ciljna grupa. Kao što je ranije istaknuto, na samom početku leksikografskog rada 
neophodno je najpre odrediti ciljnu publiku rečnika, tj. njegove potencijalne korisnike, jer će upravo 
od ovog koraka zavisiti sve kasnije odluke koje autor bude donosio u procesu izrade rečnika. Rečnik 
je namenjen prvenstveno prevodiocima tekstova iz oblasti prava, čije poznavanje pravne materije često 
nije na nivou stručnog, ali su im jezičke kompetencije visoke, kao i studentima engleskog jezika koji se 
uče specifičnostima prevođenja stručnih tekstova i termina. Osim toga, ovaj rečnik može biti od koristi 
i studentima prava koji žele da ovladaju literaturom iz ove oblasti na engleskom jeziku, uz preduslov da 
pritom imaju viši nivo znanja engleskog jezika.  

(2) Tipološka identifikacija rečnika. Ovde je reč o dvojezičnom i dvosmernom (englesko-srp-
ski i srpsko-engleski) specijalizovanom i terminološkom rečniku dvojne funkcije. Primarna svrha mu 
je da pruži pomoć prilikom dekodiranja, tj. razumevanja značenja tekstova u ciljnom jeziku, ali i da 
navođenjem gramatičkih, pragmatičkih i vanjezičkih informacija pruži pomoć prilikom enkodiranja, 
tj. proizvodnje tekstova za oba izvorna jezika.  Kada je reč o teorijsko-metodološkom pristupu, Rečnik 
spada u dominanatno deskriptivne rečnike sa određenim stepenom preskripcije, naročito prilikom obra-
de kulturno specifičnih termina. 

(3) Makrostruktura. Makrostrukturu rečnika čine uskostručni i polustručni pravni termini iz 
oblasti prava svih morfoloških struktura (prostih, izvedenih, složenih i fraznih), u najfrekventnijim kate-
gorijama imenica i glagola. U cilju lakše i brže dostupnosti podataka, odrednice su poređane alfabetski 
u englesko-srpskom, odnosno abecedno u srpsko-engleskom delu Rečnika, u zasebnim paragrafima, sa 
isturenim prvim redovima i tipografski naglašenim lemama. Ovde valja dodatno istaći da je makrostruk-
tura srpsko-engleskog dela Rečnika sastavljana zasebno u odnosu na englesko-srpsku. Praksa po kojoj 
se prevodi termina iz jednog smera uzimaju za makrostrukturu drugog smera, prostom zamenom mesta, 
nije preporučljiva kod kultruno zavisnih rečnika kakav je naš, upravo zbog činjenice da makrostruktura 
englesko-srpskog dela oslikava pojmovnu strukturu engleskog pravnog sistema, i velike verovatnoće 
da će se u tom slučaju izostaviti znatan broj kulturno specifičnih pojmova i termina iz srpskog jezika. 
Reverzivni spisak odrednica kod kulturno zavisnih rečnika može da funkcioniše jedino kao predmetni 
indeks (Bergenholtz i Tarp 1995: 53).

(4) Mikrostruktura. Mikrostruktura se odnosi na unutrašnje uređenje rečničkog članka, tj. na 
uređeni skup formalnih i sadržinskih informacija o odrednici (Hartmann  2001: 64). Unutrašnja struktu-
ra rečničkog članka, pored podataka o ortografskom obliku odrednice, njenim morfosintaksičkim kate-
gorijama i gramatičkim osobinama, sadrži i prevod na srpski, tj. engleski jezik, u obliku formalno, funk-
cijski i sadržinski podudarnog korespondenta ili samo funkcijski i sadržinski podudarnog ekvivalenta 
(Prćić 2019: 171). Kako bi se korisniku pomoglo prilikom donošenja odluke o odgovarajućem prevodu 
termina u datom kontekstu, data je i definicija pravnog pojma na srpskom jeziku za njegovo potpunije i 
preciznije razumevanje. Uz definiciju je prikazana pojednostavljena i modifikovana verzija autentičnih 
rečenica iz korpusa2 koje korisniku pružaju uvid u tipične leksičke spojeve i strukturne dopune termina. 
Kolokacije i koligacije koje predstavljaju ustaljene spojeve odrednice sa drugim leksičkim i grama-

2  Za potrebe ovog istraživanja, opredelili smo se za podskup terminologije pravne struke iz oblasti ugovornog prava EU te 
je sakupljen i obrazovan uporedni korpus pravnih dokumenata i pravne literature iz ove oblasti kako za engleski (Principles, 
definitions and model rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR), Principles of European 
Contract Law (PECL), Communication from the Comision to the Council and the European Parliament on European 
Contract Law), tako i za srpski deo korpusa (Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije (ZOO), Salma 2001, Draškić 
i Stanivuković 2005, Jovanović 2018). Nakon prikupljanja i iščitavanja pravnih tekstova na engleskom i srpskom jeziku, 
pristupili smo detekciji i odabiru leksičkih jedinica koje nose specijalizovano značenje iz oblasti ugovornog prava. Ekscerpirano 
je 430 termina iz engleskog i 408 termina iz srpskog dela korpusa.
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tičkim rečima iz korpusa poređane su abecedno i istaknute tipografski u cilju bržeg i lakšeg lociranja. 
Pored navedenih podataka, u rečničkom članku se javlja i unakrsno upućivanje na antonime, sinonime i 
ostale značenjski srodne termine iz korpusa.

(5) Mediostruktura. S obzirom da je primarna svrha Rečnika da korisnicima koji su laici obez-
bedi dovoljno informacija koje će im približiti oba pravna sistema kako bi i u jednom i u drugom smeru 
Rečnika pronašli odgovarajući ekvivalent za dati pravni pojam, smatramo da bi bilo izuzetno korisno u 
okviru informativnog materijala Rečnika ponuditi odeljak koji bi sadržao enciklopedijske informacije 
i komparativni opis različitih pravnih oblasti između anglosaksonskog, običajnog prava i evropskog, 
kontinentalnog prava. Upućivanjem na ovaj enciklopedijski odeljak, korisnici koji nemaju dovoljno 
stručnog znanja dobijaju priliku da upotpune sliku o pravnom pojmu u izvornom jeziku kako bi obezbe-
dili adekvatan i pouzdan prevod u ciljnom jeziku. Pored ovako koncipirane srednje komponente infor-
mativnog materijala, Rečnik bi sadržao i prednju komponentu u kojoj bi bili dati predgovor i uputstvo 
za korisnika koji, iako često zanemareni od strane ciljne publike, pružaju detaljan uvid u različite vrste 
korisnih informacija koje autor stavlja korisniku na raspolaganje, a koje tako često previđamo ignorisa-
njem ovih podataka.  

4. PREDLOG STRUKTURE BUDUĆEG ENGLESKO-SRPSKOG REČNIKA 
PRAVNIH TERMINA

U ovom delu će biti predstavljen model leksikografske obrade engleskih i srpskih pravnih termi-
na, najpre u englesko-srpskom a zatim i u srpsko-engleskom smeru. Kao metodološki okvir leksikograf-
skog dela istraživanja poslužila je kontrastivna analiza engleskih i srpskih termina i njima pripadajućih 
pravnih pojmova. Ovakva analiza je neophodna upravo zbog dvojne prirode termina budući da termin 
funkcioniše i kao jezički znak i kao nosilac specijalizovanog značenja. U nastavku će biti prikazane 
makrostruktura i mikrostruktura predloženog rečnika.

4.1. Makrostruktura

Rečnik sadrži alfabetski poređane termine, u zasebnim paragrafima sa naglašenim prvim redom 
kako bi se brže i lakše uočila lema. Prisutne su reči svih morfoloških struktura (proste, izvedene, složene 
i frazne) uz napomenu da su neke od njih obrađene kao pododrednice zbog formalne i sadržinske veze 
sa odrednicom uz koju stoje. Imajući u vidu da je rečnik namenjen korisnicima koji imaju visok nivo 
jezičke kompetencije, u makrostrukturu nisu uključene reči koje su deo opšteg vokabulara, a koje se 
takođe mogu naći u pravnim tekstovima, već isključivo polustručni i uskostručni termini koji bi mogli 
predstavljati problem prilikom prevođenja sa engleskog na srpski jezik.    

4.2. Mikrostruktura

U nastavku će biti prikazan primer strukture rečničkog članka predloženog leksikografskog mo-
dela.
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claim1, im. 
pravo poverioca da od dužnika zahteva određeni novčani iznos, 
imovinu, naknadu ili izvršenje prava; 
1 potraživanje, 2 polaganje prava (na) 

The goods must be free from any right or claim of a third 
party. (DCFR) 

claim2, im.  
zahtev koji se podnosi sudu radi donošenja zvanične presude 
kojom se ostvaruje pravna zaštita podnosioca;    
tužbeni zahtev, tužba  

The fact that a right to enforce specific performance is 
excluded under the preceding Article does not preclude a 
claim for damages. (DCFR) 

ant. counterclaim 
Ustaljeni spojevi 
claim for damages tužba za naknadu štete 
make a claim podneti tužbu  
start a claim podići tužbu 

1 

2 

3 
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claim, gl 
podneti zahtev sudu u kojem se traži određeni novčani iznos, 
imovina, naknada ili izvršenje prava;  
 zahtevati 

Any party whose rights are violated may claim damages 
from the party responsible. (DCFR) 

Ustaljeni spojevi 
claim damages zahtevati naknadu štete 
claim performance zahtevati izvršenje 
claim restitution zahtevati vraćanje neosnovano stečenog, 
zahtevati vraćanje u pređašnje stanje 

 
Ilustracija 2: Elementi rečničkog članka u englesko-srpskom rečniku pravnih termina 

(1) Pravopisni oblik odrednice prikazan naglašenim fontom, kako bi se mogao brže i lakše uočiti. 

Uz odrednicu je data i oznaka morfosintaksičke klase kojoj reč pripada što je naročito značajno u 

situacijama kada je neophodno napraviti razliku između homonima (claimn – claimv). Takođe, naglašena 

je i podvrsta reči (broj imenica, tranzitivnost glagola). Ovde valja istaći da su u rečniku obrađene samo 

imenice, glagoli i frazne lekseme budući da se pridevi i prilozi u korpusu javljaju gotovo isključivo kao 

konstituenti fraznih leksema. 

(2) Unakrsno upućivanje na antonimne, sinonimne i ostale značenjski srodne oblike. Suprotno 

ustaljenoj terminografskoj praksi, smatramo da bi odrenica trebalo da ponudi i potencijalne sinonime 

termina i na taj način skrene pažnju prevodiocima na postojanje terminoloških dubleta, kao i na oprez 

prilikom korišćenja nepotpunih sinonima. Isto tako, prisustvo antonima u okviru odrednice može biti vrlo 

korisno za razumevanje značenja nekog termina, naročito ukoliko njegova definicija nije jasno 

formulisana. 

(3) Definicija termina na ciljnom jeziku (L2), koja treba da bude sastavljena tako da pruži 

dovoljan minimum informacija kako bi oni korisnici koji su laici mogli da razumeju pravni pojam 

označen pomenutim terminom a da istovremeno ne optereti odrednicu podacima koje stručnjaci u datoj 

oblasti mogu smatrati izlišnim. Svako novo značenje dato je u novom redu i označeno arapskim 

brojevima. 

(4) Prevodni ekvivalent, koji treba da predstavlja najviši mogući stepen funkcijske 

ekvivalentnosti, odnosno da izvornom terminu odgovara ne samo po funkciji koju ima u ciljnom pravnom 

sistemu već i po opsegu primene i pravnom efektu koji u njemu ostvaruje (Šarčević 2000: 250). 

Dvojezični pravni rečnik, kao osnovni alat za prevođenje specijalizovanih tekstova iz ove oblasti, smatra 
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(3) Definicija termina na ciljnom jeziku (L2), koja treba da bude sastavljena tako da pruži dovoljan 
minimum informacija kako bi oni korisnici koji su laici mogli da razumeju pravni pojam označen pome-
nutim terminom a da istovremeno ne optereti odrednicu podacima koje stručnjaci u datoj oblasti mogu 
smatrati izlišnim. Svako novo značenje dato je u novom redu i označeno arapskim brojevima.

(4) Prevodni ekvivalent, koji treba da predstavlja najviši mogući stepen funkcijske ekvivalentno-
sti, odnosno da izvornom terminu odgovara ne samo po funkciji koju ima u ciljnom pravnom sistemu 
već i po opsegu primene i pravnom efektu koji u njemu ostvaruje (Šarčević 2000: 250). Dvojezični prav-
ni rečnik, kao osnovni alat za prevođenje specijalizovanih tekstova iz ove oblasti, smatra se pouzdanim 
jedino ako može da obezbedi približne ekvivalente izvornih pravnih pojmova umesto dosadašnje prakse 
nasumičnog nabrajanja funkcionalnih ekvivalenata iza odrednice. U slučajevima kada se na mestu pre-
vodnog ekvivalenta javlja više termina, korišćene su oznake, tj. kvalifikatori kako bi se korisniku po-
moglo prilikom odabira odgovarajućeg prevodilačkog rešenja. Ovi kvalifikatori sadrže informacije koje 
su izuzetno značajne za kontekstualizaciju ponuđenih ekvivalenata i time olakšavaju korisniku konačni 
izbor između ponuđenih termina u ciljnom jeziku (duty ≈ dužnost(ne nužno pravne prirode), obaveza(kršenje vodi do 

pravne sankcije)).
(5) Primeri na polaznom jeziku (L1), koji treba da prikažu upotrebu termina u kontekstu i na taj 

način ukažu na tipične leksičke spojeve i strukturne dopune. Primeri predstavljaju pojednostavljene i 
modifikovane verzije autentičnih rečenica iz korpusa koje korisniku pružaju pouzdan izvor informacija 
ne samo o predmetnom polju već i o karakteristikama jezika u pravnom registru. Iza svakog primera 
naveden je izvor iz koga su primeri preuzeti i modifikovani kako bi korisnici, po sopstvenom nahođenju, 
mogli da im pristupe i potraže dodatne informacije. 

(6) Kolokacije na polaznom jeziku i njihovi ekvivalenti na ciljnom jeziku date su u zasebnom 
redu iza pojedinačnog značenja termina i njegovog ekvivalenta. Kolokacije su poređane alfabetski i 
istaknute tipografski kako bi korisnik mogao brže i lakše da ih locira.

5. PREDLOG STRUKTURE BUDUĆEG SRPSKO-ENGLESKOG REČNIKA 
PRAVNIH TERMINA 

U nastavku će biti prikazana leksikografska kodifikacija pravnih termina u obrnutom, srpsko-en-
gleskom smeru. Kao i u prethodnom pododeljku, najpre će se predstaviti makrostruktura i mikrostruk-
tura predloženog modela rečnika.

5.1. Makrostruktura

Srpsko-engleski deo rečnika sadrži abecedno poređane termine sa posebno istaknutim, vizuel-
no markiranim prvim redom kako bi korisnik lakše i brže uočio odrednicu. I ovde su, kao i u engle-
sko-srpskom delu rečnika, prisutne reči svih morfoloških struktura uz primetnu dominaciju višečlanih 
leksičkih jedinica od kojih su neke obrađene kao pododrednice u okviru formalno i semantički srodnih 
jednočlanih odrednica, dok je drugim, semantički stabilnijim višečlanim terminima dat status odrednice. 
Makrostrukturu srpsko-engleskog dela rečnika, slično englesko-srpskom delu, čine reči koje se mogu 
okarakterisati kao polustručni i uskostručni termini iz oblasti prava. U rečnik, dakle, nisu uključene 
reči koje pripadaju opštem vokabularu, a koje su sastavni deo pravnih tekstova na srpskom jeziku, već 
isključivo one leksičke jedinice koje imaju specijalizovano značenje u domenu prava, i čije prevođenje 
zahteva poznavanje kako domaćeg prava tako i prava EU. 
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5.2. Mikrostruktura

Predlog obrade formalnih i sadržinskih informacija rečničkog članka u srpsko-engleskom delu 
rečnika biće prezentovan i adekvatno ilustrovan u nastavku.

isključivo one leksičke jedinice koje imaju specijalizovano značenje u domenu prava, i čije prevođenje 

zahteva poznavanje kako domaćeg prava tako i prava EU.  

5.2. Mikrostruktura 

Predlog obrade formalnih i sadržinskih informacija rečničkog članka u srpsko-engleskom delu 

rečnika biće prezentovan i adekvatno ilustrovan u nastavku. 
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naknada1, im.  
Ekonomska vrednost koju jedan ugovornik daje drugom za korist koju od njega 
prima. U zemljama običajnog prava, nužan uslov za postojanje punovažnog 
ugovora je razmena naknada između ugovornika. S druge strane, u zemljama 
evropskog kontinentalnog prava, ugovor se smatra punovažnim ako se makar jedan 
od ugovornika obavezao na određenu činidbu. 
consideration(common law) 

Ugovorom o delu poslenik (preduzimač, izvođač radova) se obavezuje da 
obavi određeni posao a naručilac se obavezuje da mu za to plati naknadu. 
(ZOO) 

sin. činidba, protivčinidba 
 
naknada2, im.  
Novčani iznos koji štetnik isplaćuje oštećenom licu na ime gubitka pretrpljenog 
usled neispunjenja obaveze štetnika (novčana naknada) ili dovođenje oštećenog 
dobra u stanje u kome se nalazilo pre nego što je nastala šteta (uspostavljanje 
ranijeg stanja). 
1 damages(monetary compensation),2 compensation, 3 reparation(reinstatement or monetary compensation) 

Nalogodavac je dužan isplatiti nalogoprimcu naknadu štete koju je ovaj 
pretrpeo bez svoje krivice u vršenju naloga. (ZOO) 

sin. odšteta, obeštećenje 
Ustaljeni spojevi 
dosuditi naknadu award damages, award compensation 
zahtevati naknadu claim damages, claim reparation   
naknada3, im.  
Novčani iznos koji nalogodavac plaća posredniku za određenu uslugu, najčešće u 
obliku ugovorenog procenta od ukupne vrednosti posla. 
commission 

Zastupnik ima pravo na naknadu i za ugovore koje je nalogodavac 
zaključio neposredno sa klijentima koje je zastupnik našao. (ZOO) 

sin. provizija 
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Ilustracija 3: Elementi rečničkog članka u srpsko-engleskom rečniku pravnih termina

(1) Odrednica u pravopisnom obliku koja je tipografski istaknuta (fontom i bojom) kako bi se mo-
gla lakše i brže zapaziti. Uz odrednicu data je i oznaka vrste reči kojoj pripada (im. ili gl.), a naglašena je 
i njena podvrsta (rod i broj imenice, tranzitivnost glagola). Imajući u vidu da se polisemija u terminolo-
giji tretira kao homonimija jer se svako predmetno polje posmatra kao zaseban zatvoreni domen različit 
od ostalih domena sa kojima formira jedan globalni jezički sistem (Cabré Castellví 1999: 111), svako 
novo značenje odrednice obeleženo je arapskim brojem u supskriptu.

(2) Unakrsno upućivanje na antonimne, sinonimne i ostale značenjski srodne oblike.
(3) Definicija termina je data na polaznom jeziku (L1) i sastavljena tako da korisnicima koji su la-

ici pruži dovoljan minimum informacija na izvornom jeziku koje će im omogućiti da dobiju jasnu sliku 
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pravnog pojma označenog pomenutim terminom, a da istovremeno ne optereti odrednicu podacima koje 
stručnjaci u datoj oblasti mogu smatrati izlišnim. Svako novo značenje dato je u novom redu i označeno 
arapskim brojevima.

(4) Prevodni ekvivalent, koji treba da predstavlja najviši mogući stepen funkcionalne ekvivalent-
nosti, odnosno da izvornom terminu odgovora ne samo po funkciji koju ima u ciljnom pravnom sistemu 
već i po opsegu primene i pravnom efektu koji u njemu ostvaruje. Iako se u teoriji naglašava da valjan 
rečnik ne bi trebalo da sadrži više od dva prevodna ekvivalenta za svako pojedinačno značenje odredni-
ce (Prćić 2002; Milić 2003), često ovaj zahtev nije moguće ostvariti jer je i iz samog korpusa jasno da za 
označavanje određenog pojma u izvornom jeziku može poslužiti više prevodnih ekvivalenata u ciljnom 
jeziku, naročito kada je reč o terminološkim dubletima ili kada su sadržaj i obim izvornog pojma širi u 
odnosu na ciljni pravni pojam. U tom slučaju, kako bi se korisniku pomoglo prilikom odabira odgovara-
jućeg prevodilačkog rešenja, korišćene su oznake, tj. kvalifikatori. Ove oznake sadrže informacije koje 
su izuzetno značajne za kontekstualizaciju ponuđenih ekvivalenata i time olakšavaju korisniku konačni 
izbor između ponuđenih termina u ciljnom jeziku (npr. damages(monetary compensation),  reparation(reinstatement 

or monetary compensation); consideration(common law)).
(5) Primeri na polaznom jeziku (L1) koji treba da prikažu upotrebu termina u kontekstu i na taj 

način ukažu na tipične leksičke spojeve i strukturne dopune. Primeri predstavljaju pojednostavljene i 
modifikovane verzije autentičnih rečenica iz korpusa koje korisniku pružaju pouzdan izvor informacija 
ne samo o predmetnom polju već i o karakteristikama jezika u domenu prava. Iza svakog primera na-
veden je izvor iz koga su primeri preuzeti i modifikovani kako bi korisnici, po sopstvenom nahođenju, 
mogli da im pristupe i potraže dodatne informacije. 

(6) Kolokacije na polaznom jeziku i njihovi ekvivalenti na ciljnom jeziku date su u zasebnom 
redu iza pojedinačnog značenja termina i njegovog ekvivalenta. Kolokacije su poređane alfabetski i 
istaknute tipografski kako bi korisnik mogao brže i lakše da ih locira.

6. ZAKLJUČCI

Ovaj rad bavio se preispitivanjem valjanosti aktuelnih principa leksikografske kodifikacije en-
glesko-srpske i srpsko-engleske pravne terminologije i iznošenjem predloga i sugestija za njeno buduće 
unapređenje sa fokusom na izmene vezane za unutrašnju strukturu rečničkog članka. 

U poređenju sa postojećim englesko-srpskim i srpsko-engleskim rečnicima pravnih termina, kao 
prednosti Rečnika predloženog u ovom radu izdvajamo najpre uvođenje leksikografskih inovacija, na-
ročito na nivou mikrostrukture, koje se ogledaju u uključivanju definicija i modifikovanih korpusnih 
primera u rečničke članke, pružajući na taj način korisnicima uvid u značenjske elemente izvornog 
pravnog pojma na osnovu kojih se vrši konceptualna analiza i utvrđuje adekvatnost prevoda. Zatim, 
na nivou organizacije podataka u rečničkom članku, uvedena je prijemčivija, višeparagrafska struktura 
sa vizuelno istaknutim informacijama za njihovo brže i lakše pronalaženje. I naposletku, ponuđene su 
vanjezičke informacije kako unutar samog rečničkog članka, tako i u okviru zasebnog, enciklopedijskog 
odeljka koji bi sadržao komparativni opis najvažnijih pravnih oblasti sa posebnim osvrtom na razlike 
između anglosaksonskog, običajnog prava i evropskog, kontinentalnog prava. 

Smatramo da bi ovako koncipiran rečnik bio  dragocena pomoć prevodiocima i sudskim tuma-
čima u pronalaženju adekvatnog prevodnog ekvivalenta, posebno u slučajevima kada izvorni i ciljni 
jezik pripadaju različitim pravnim sistemima. Korist bi imali ne samo prevodioci, već i stručni redaktori 
angažovani na poslovima prevođenja pravnih akata EU, ali i sva ostala stručna i polustručna lica zain-
teresovana za terminologiju pravne struke u okviru prava EU. Ovaj sistem leksikografske kodifikacije 
može se primeniti i na leksiku drugih kulturno zavisnih predmetnih polja. Na samom kraju, valja istaći 
da bi pomenuta modernizacija dosadašnjih teorijskih i praktičnih principa i postupaka u okviru izrade 
specijalizovanih rečnika trebalo da dovede i do digitalne realizacije, kao njenog najznačajnijeg i svaka-
ko najiščekivanijeg rezultata. 
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TOWARDS A MORE MODERN 
ENGLISH-SERBIAN AND SERBIAN-ENGLISH DICTIONARY OF LEGAL TERMS 

Summary

In this paper, we analyse current principles of lexicographic codification of English-Serbian and Serbian-English 
legal terminology and aim to offer suggestions for their improvement. Available bilingual dictionaries of legal 
terms do not seem to provide enough information for their users to be able to decide on the most appropriate 
target-language equivalent. This is, of course, due to cross-cultural differences between the source language and 
the target language, making the search for an absolute equivalent with the same meaning as the lemma, very hard, 
if not impossible. Since law belongs to the so-called culture-dependent subject areas, which differ from country 
to country and from one language community to another, dictionary users are presumed to have more knowledge 
of the subject-matter within their own culture. This is why they need additional, extralinguistic or encyclopedic 
information to help them make accurate translations of the source-language concepts. The aim of this paper is to 
suggest a new, more modern and user-friendly version of a bilingual dictionary of law, focusing especially on the 
structure of the dictionary entry. Encyclopedic information in the proposed model of English-Serbian and Serbian-
English dictionary of legal terms is given either in the form of labels, or by cross-referencing from the entry to the 
encyclopedic section (mediostructure), or simply by way of definitions or examples of use. 
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УДК 811.13.41’367.623’367.4

Тијана Весић Павловић – Милена Јакић Шимшић1

ИСПИТИВАЊЕ ЗНАЧЕЊСКЕ СУПРОТНОСТИ ПРИДЕВА 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА У КОНТЕКСТУ СИНТАГМИ И РЕЧЕНИЦА

Предмет рада је антонимија 22 придева српског језика, приказаних у оквиру синтагме којa активира једно 
од три значења: примарно, секундарно конкретно и секундарно апстрактно. Циљ рада је да упоредимо 
резултате добијене у овом задатку са претходним истраживањем у коме су испитаници давали антониме за 
исте придеве приказане у контексту реченица. Пореде се одговори испитаника из два типа узорка (опште 
популације и језичких стручњака) у оквиру истог типа задатка, као и резултати испитаника из истог узор-
ка на два задатка са различитим стимулусима, реченицама и синтагмама. Показује се да у двe различите 
групе испитаника у оквиру истог задатка нема израженијих разлика у броју наведених антонима, одабиру 
антонима и степену слагања у погледу доминантног антонима. У различитим типовима задатка, број датих 
антонима код исте групе испитаника је исти, док се доминантно наведени антоними донекле разликују у 
ситуацији активирања секундарног апстрактног значења придева. У закључку се дискутује о импликаци-
јама добијених налаза.

Кључне речи: придевска антонимија, синтагматски стимулуси, реченични стимулуси, општа популација, 
језички стручњак

1. УВОД 

Антонимија је у науци о језику умерено испитиван феномен, те је утицај различитих фак-
тора, нпр. контекста, на успостављање значењске супротности међу речима, још увек недовољ-
но истражен. У нашем ранијем истраживању бавили смо се утицајем који активирање придева 
у једном од три значења (примарно, секундарно конкретно и секундарно апстрактно) у оквиру 
реченице има на број наведених антонима, као и нa доминатно наведени антоним, на узорку 
испитаника опште популације (Јакић Шимшић, Весић Павловић 2020). У овом раду испитујемо 
антонимију 22 придева српског језика у оквиру синтагме којa такође активира једно од три лекси-
кографски дефинисана значења: примарно, секундарно конкретно и секундарно апстрактно зна-
чење, са циљем да упоредимо резултате добијене у овом задатку са претходним истраживањима у 
којем су испитаници наводили антониме за исте придеве приказане у оквиру реченица (резултати 
саопштени у: Јакић Шимшић, Весић Павловић 2020, 2022).

Циљ рада је да утврдимо: (1) да ли и какве разлике постоје у одговорима две групе испита-
ника у погледу броја наведених антонима, одабира антонима и степена слагања у погледу доми-
нантног антонима, при чему су обе групе (узорак опште популације и узорак језичких стручњака) 
радиле исти задатак и (2) да ли постоји ефекат типа задатка, тј. да ли постоје разлике између две 
студије у броју датих антонима и доминантно наведеном антониму у зависности од тога да ли се 
придев испитаницима из истог типа узорка приказује у оквиру реченица или у оквиру синтагми.

1  Овај рад финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије према Уговору бр. 
451-03-68/2022-14, који је склопљен са Институтом за српски језик САНУ.
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2. ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА 

2.1. Антонимија и контекст

У самом дефинисању феномена антонимије издвајају се два теоријска и углавном супрот-
стављена приступа (према: Paradis et al. 2009): лексичко-категорички приступ, који антонимију 
посматра као дискретан феномен и не придаје важност контексту и приступ когнитивног про-
тотипа, који однос антонимије посматра као континуум од бољих ка лошијим представницима 
овог феномена и истиче велики утицај контекста. Значај контекста у истраживању антонимије 
потврђен је у ранијим емпиријским и студијама на корпусу. На пример, испитаници не наво-
де исте антониме када су стимулуси приказани изоловано (fresh) и у контексту (fresh shirt/fresh 
water) (Murphy, Andrew 1993). Полисемија придева утиче на то да се антонимски однос између 
придева енглеског језика (hot/cold; Deignan 1999) или придева енглеског и српског језика (high/
low, висок/низак; Rasulić 2004), који се успоставља у случају дословних значења, не чува у њи-
ховим метафоричким значењима. Статистички значајне разлике у броју антонима потврђене су у 
ранијем истраживању у којем се различита значења датих придева активирају помоћу реченичног 
контекста, а разлике постоје и у одабиру самог антонима за поједина значења (Јакић Шимшић, 
Весић Павловић 2020).

2.2. Емпиријска истраживања антонимије – одабир узорка 

У емпиријским истраживањима језичких феномена уопште поставља се питање врсте ис-
питаника који представљају поуздан извор информација о језику (Devitt 2006, 2010; Culbertson, 
Gross, 2009). Другим речима, у фокусу је питање језичке интуиције и дилема да ли су лингвисти, 
тј. испитаници са претходним лингвистичким образовањем, „бољи“ испитаници од лаика, од-
носно, изворних говорника који припадају општој популацији. У низу студија са синтаксичким 
задацима (оцењивање граматичке прихватљивости реченица, процене уклапања реченица-сти-
мулуса које садрже образац слагања са најближим конјунктом и приказане слике), дошло се до 
различитих налаза у вези са претходним питањем. На пример, неке студије показују да се про-
цене лингвиста и испитаника из опште популације разликују, а добијене разлике се приписују 
различитом нивоу језичког образовања (нпр. Spencer 1973; Dąbrowska 2010; Malenica i dr. 2019). 
У другим истраживањима пак нису пронађене велике разлике између резултата добијених у два 
типа узорка (нпр. Snow, Meijer 1977). У нашем претходном истраживању (Јакић Шимшић, Весић 
Павловић 2022), у коме се од два узорка испитаника, лексикографа и језичких лаика, тражило 
да наведу антониме за придеве активиране у три типа значења помоћу реченичног контекста, 
показало се да се лексикографи доследно слажу са лаицима када је у питању навођење антони-
ма за примарно и једно од секундарних значења, с тим што адекватније одговоре некад наводе 
испитаници опште популације, а некада стручњаци. Стога је један од циљева овог рада да даље 
испитамо тему језичке интуиције, користећи исти задатак, придеве и типове испитаника, с том 
разликом што ћемо значења активирати уместо помоћу реченичног контекста, синтагматским. На 
тај начин желимо да упоредимо налазе са налазима добијеним у истраживању Јакић Шимшић и 
Весић Павловић (2022).



ИСПИТИВАЊЕ ЗНАЧЕЊСКЕ СУПРОТНОСТИ ПРИДЕВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У КОНТЕКСТУ ...

67

3. МЕТОДОЛОГИЈА 

3.1. Материјали

У фокусу су 22 придева српског језика, тј. 11 антонимских парова (гледано из перспективе 
лексичке антонимије): пун – празан, широк – узак, дубок – плитак, чист – прљав, лак – тежак, 
велики – мали2, густ – редак, топао – хладан, висок – низак, кратак – дуг и брз – спор. Ради се о 
полисемичним придевима за које је, у коришћеном речнику РСЈ, наведено укупно 227 значења. За 
сваки придев одабрано је примарно, секундарно конкретно и секундарно апстрактно значење. С 
обзиром на то да за три придева нису била наведена секундарна конкретна (узак, хладан, прљав), 
а код придева спор није наведено секундарно апстрактно значење, у истраживање смо уврстили 
укупно 62 значења.
На основу одабраних значења, формирали смо реченице3  и синтагме4 које активирају поменута 
значења придева, а потом смо их приказивали испитаницима у задацима.

3.2. Узорак испитаника

Задатак са стимулусима-синтагмама. Истраживање је спроведенo на две групе испита-
ника. У узорку опште популације (Н=59) било је 64,4% испитаница и 35,6% испитаника, просеч-
не старости 34,6 година (М=34,59, СД=17,88). Узорак језичких стручњака различитих профила 
(Н=16) чинили су испитаници који су завршили филолошки или сродни факултет, баве се језиком 
(било да је у питању превод, настава или језичко истраживање) и имају дипломе различитог 
степена. У узорку је било 68,8% испитаница и 31,3% испитаника, просечне старости 37,4 година 
(М=37,37, СД =4,36).
Задатак са стимулусима-реченицама. Овај задатак такође су радили испитаници који припадају 
општој популацији и језички стручњаци. Узорак опште популације чинили су студенти психо-
логије Филозофског факултета Универзитета у Београду (Н=81), просечне старости 20 година 
(М=20,43, СД=4,94), са 82,7% испитаница и 17,3% испитаника. Узорак језичких стручњака чи-
нили су лексикографи, сарадници Института за српски језик САНУ у Београду (Н=16), просечне 
старости 40,5 година (М=40,5, СД=8,97). У узорку лексикографа било је 75% испитаница и 25% 
испитаника.

3.3. Опис задатка

Истраживање је спроведено у виду електронске анкете, у периоду од маја до јуна 2020. г. 
У оба задатка, испитаници су добили упутство да наведу антоним графички истакнутог приде-
ва, који је у једном задатку био употребљен у реченици (Обуо је плитке ципеле.), а у другом у 
синтагми (плитке ципеле). На основу одговора испитаника, формирани су асоцијативни речници 
који су затим послужили као основа за поређења према броју различитих навођених антонима, 
као и према самим навођеним антонимима за свако од значења5.

2  Придеви велики и мали уобичајено се јављају у одређеном виду, те смо их у том облику и задавали. 
3  Списак синтагми-стимулуса налази се у Прилогу 1.
4  Списак реченица-стимулуса налази се у Прилогу 2.
5  За детаљан опис начина формирања асоцијативних поља и илустрацију в. Јакић Шимшић, Весић Павловић 2020, 
стр. 61-62.
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4. РЕЗУЛТАТИ 

4.1. Поређење одговора две групе испитаника у оквиру истог типа задатка

У Табели 1 можемо видети да, исто као и у истраживању у којима су испитаницима задава-
не реченице-стимулуси, и у задатку са синтагмама-стимулусима, просечан број наведених анто-
нима у оба испитивана узорка (општа популација и језички стручњаци) за три различита значења 
придева (примарно, секундарно конкретно и секундарно апстрактно) расте од прве, преко друге, 
до треће ситуације.

Табела 1: Број наведених антонима за две групе испитаника, задаци са реченицама и синтагмама 
као стимулусима

Активирање придева
стимулус-синтагма

Узорак опш. поп. – 
број антонима

Узорак јез. стр. – 
број антонима

Прим. значење 3,1 1,5
Сек. конкр. значење 4,2 2,4
Сек. апс. значење 9,3 4,6

Активирање придева
стимулус-реченица

Узорак опш. поп. – 
број антонима

Узорак јез. стр. – 
број антонима

Прим. значење 2,5 2,2
Сек. конкр. значење 4,1 2,6
Сек. апс. значење 9,7 4,6

Користећи статистички поступак анализе варијансе, у нашем претходном истраживању по-
казали смо да су разлике у броју наведених антонима по значењима у задатку са реченицама-сти-
мулусима статистичке значајне за обе групе испитаника (Јакић Шимшић, Весић Павловић 2022). 
Истом методом утврдили смо да број наведених антонима статистички значајно варира између 
три ситуације и у задатку са синтагмама-стимулусима у обе групе испитаника (општа популација: 
F(2, 34)=23,63, p < 0,001, η²=0,58; стручњаци: F(2, 34)=20,14, p < 0,001, η²= 0,54). Са друге стране, 
уочљив је образац који указује на то да у свакој од три ситуације, узорак опште популације, у про-
секу посматрано, наводи већи број антонима. Поређења унутар ситуација указују на то да је број 
различитих наведених антонима у узорку опште популације већи од броја наведених антонима у 
групи језичких стручњака за примарно, t (32,4) = 3,36, p < 0,01, секундарно конкретно, t (27,9) = 
2,72, p < 0,01, и секундарно апстрактно значење, t (31,8) = 4,33, p < 0,01.

Раније смо показали да, када се придеви активирају у примарном значењу у реченици, не 
постоје разлике у доминатно наведеном антониму између узорка опште популације и језичких 
стручњака (Јакић Шимшић, Весић Павловић 2022). Када се придеви употребе у синтагми у овом 
значењу, испитаници из оба узорка такође наводе исти доминантни антоним, осим ситуације са 
придевом кратак која је специфична јер су језички стручњаци подељени, па у истом проценту 
наводе и антониме дуг и дугачак (в. Табелу 2).

Табела 2. Доминантни антоними када се придев активира у примарном значењу – задатак са 
реченицама и синтагмама као стимулусима

Придев
Стимулус-реченица Стимулус-синтагма

Узорак оп. 
популације

% Узорак 
лексикографа

% Узорак оп. 
популације

% Узорак 
јез. стр.

%

дубок плитак 100 плитак 100 плитак 94,9 плитак 100
дуг кратак 100 кратак 100 кратак 98,3 кратак 100



ИСПИТИВАЊЕ ЗНАЧЕЊСКЕ СУПРОТНОСТИ ПРИДЕВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У КОНТЕКСТУ ...

69

лак тежак 100 тежак 100 тежак 94,9 тежак 100
низак висок 100 висок 93,75 висок 98,3 висок 100

плитак дубок 100 дубок 100 дубок 100 дубок 100
празан пун 100 пун 100 пун 100 пун 100

пун празан 100 празан 93,75 празан 98,3 празан 100
чист прљав 100 прљав 87,5 прљав 96,6 прљав 100

велики мали 98,8 мали 81,25 мали 93,2 мали 93,7
прљав чист 98,8 чист 93,75 чист 100 чист 100
редак густ 98,8 густ 93,75 густ 96,6 густ 100
топао хладан 98,8 хладан 100 хладан 96,6 хладан 100
брз спор 96,3 спор 87,5 спор 98,3 спор 100

висок низак 96,3 низак 93,75 низак 96,6 низак 100
узак широк 96,3 широк 93,75 широк 96,6 широк 100
мали велики 93,8 велики 81,25 велики 94,9 велики 100
спор брз 93,8 брз 81,25 брз 84,7 брз 81,2

широк узак 93,8 узак 87,5 узак 94,9 узак 100
тежак лак 91,3 лак 50 лак 83 лак 68,7
хладан топао 88,9 топао 100 топао 86,4 топао 75

густ редак 83,9 редак 75 редак 74,6 редак 75
кратак дугачак 71,6 дугачак 75 дугачак 50,8 дугачак

дуг
50
50

Када се придев активира у секундарном конкретном значењу у оквиру реченице, разлике 
између узорка опште популације јављају се у случају придева кратак и придева топао (Јакић 
Шимшић, Весић Павловић 2022). Када се придев у овом значењу испитаницима прикаже у окви-
ру синтагме, такође се уочава разлика у наведеном доминантном антониму за придев топао, за 
који испитаници из опште популације као антоним у највећем проценту дају придев хладан, а 
испитаници из узорка стручњака придев танак (в. Табелу 3). 

Табела 3. Доминантни антоними када се придев активира у сек. конкр. значењу – задаци са 
реченицама и синтагмама као стимулусима

Придев
Стимулус-реченица Стимулус-синтагма

Узорак опш. 
популације % Узорак 

лексикографа % Узорак опш. 
популације % Узорак јез. 

стр. %

дуг кратак 100 кратак 100 кратак 98,3 кратак 93,7
мали велики 100 велики 100 велики 100 велики 100
редак густ 100 густ 100 густ 94,9 густ 100
спор брз 100 брз 93,75 брз 94,9 брз 100
брз спор 98,8 спор 100 спор 89,8 спор 87,5

низак висок 98,8 висок 100 висок 100 висок 100
плитак дубок 98,8 дубок 100 дубок 100 дубок 100
празан пун 97,5 пун 87,5 пун 91,5 пун 87,5
велики мали 96,3 мали 93,75 мали 96,6 мали 93,7

пун празан 95 празан 93,75 празан 98,3 празан 100
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висок низак 91,3 низак 87,5 низак 94,9 низак 93,7
густ редак 83,9 редак 56,25 редак 83 редак 100

дубок плитак 82,7 плитак 68,75 плитак 78 плитак 75
лак тежак 81,5 тежак 75 тежак 71,2 тежак 56,2

широк узак 81,5 узак 68,75 узак 91,5 узак 81,2
тежак лак 79 лак 62,5 лак 74,6 лак 50
кратак дуг 55,5 дугачак 75 дуг 78 дуг 93,7
топао хладан 50,6 лаган 37,5 хладан 55,9 танак 37,5
чист облачан 48,1 облачан 43,75 облачан 52,5 облачан 75

Када је у питању секундарно апстрактно значење активирано помоћу синтагме, као и у 
случају активирања овог значења помоћу реченица, уочавамо највеће разлике између две групе 
испитаника (в. Табелу 4). Испитаници из опште популације и језички стручњаци не слажу се око 
доминантног антонима за придеве чист, висок, плитак, празан, густ и пун.

Табела 4. Доминантни антоними када се придев активира у сек. апстр. значењу – задаци са 
реченицама и синтагмама као стимулусима

Придев
Стимулус-реченица Стимулус-синтагма

Узорак опш. 
популације

% Узорак 
лексикографа

% Узорак опш. 
популације

% Узорак 
јез. стр.

%

брз спор 95 спор 100 спор 89,8 спор 62,5
дуг кратак 91,3 кратак 81,25 кратак 88,1 кратак 87,5

мали велики 90,1 велики 93,75 велики 88,1 велики 93,7
тежак лак 88,9 лак 81,25 лак 91,5 лак 87,5
топао хладан 88,9 хладан 93,75 хладан 93,2 хладан 81,2
низак висок 87,6 висок 81,25 висок 84,7 висок 81,2

велики мали 82,7 мали 75 мали 72,8 мали 62,5
кратак дуг 77,8 дуг 68,75 дуг 72,9 дуг 81,2

лак тежак 76,5 тежак 81,25 тежак 79,7 тежак 75
редак чест 70,4 чест 68,75 чест 64,4 чест 43,7
чист прљав 64,2 укаљан 37,5 прљав 64,4 укаљан 50

висок дубок 59,2 дубок 43,75 низак 49,1 дубок 62,5
прљав чист 53 чист 37,5 чист 64.4 чист 75

поштен 37,5
узак широк 95 велики 25 широк 94,9 широк 100

плитак дубок 49,4 велики 50 дубок 47,5 велики 56,2
широк кратак 43,2 кратак 68,75 узак 52,5 узак 37,5
дубок близак 38,3 близак 50 близак 22 близак 43,7

празан
значајан 33,3 тежак 12,5 пун 33,9 смислен 25

смислен 12,5
пун 12,5

хладан топао 46,9 топао 56,25 топао 57,6 топао 62,5
густ опуштен 21 лак 37,5 редак 32,2 лак 18,7
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пун тих 18,5 танак 18,75 празан 30,5 танак 43,7
празан 18,75

Најзад, уколико упоредимо проценат доминантног антонима (у односу на укупан број ис-
питаника у задатку) за две групе испитаника у случајевима када се испитаници из ове две групе 
слажу око тога који је доминантни антоним, увиђамо да су општа популација и стручњаци углав-
ном подједнако сагласни око тога који је антоним придева у датим значењима, и то у оба типа 
задатка (Табела 5).

Табела 5. Проценат навођења доминантног антонима у два типа узорка – задаци са реченицама 
и синтагмама као стимулусима

Стимулуси синтагме
Узорак

Прим. значење 
(%)

Сек. конкр. значење 
(%)

Сек. апстр. значење 
(%)

Оп. популација 92,2 88 74,4
Лингвисти 92,9 88,2 71,6
Стимулуси реченице
Узорак

Прим. значење 
(%)

Сек. конкр. значење 
(%)

Сек. апстр. значење 
(%)

Оп. популација 95,5 90,2 74
Лингвисти 89,5 84,2 74,5

Ранији налази показали су да се језички стручњаци у нешто већем проценту слажу око тога 
шта је антоним датог придева у примарном значењу, активираном реченичним контекстом, него 
испитаници опште популације, док је степен слагања између ова два узорка у остала два случаја 
једнак (Јакић Шимшић, Весић Павловић 2022). Анализа степена унутаргрупног слагања за две 
групе испитаника око тога шта је доминатни антоним у задатку у којем су значења придева акти-
вирана синтагмама показала је да се испитаници подједнако слажу око антонима за примарно, t 
(42) = -0,18, p = 0,85, секундарно конкретно, t (34) = -0,03, p = 0,97, као и за секундарно апстракт-
но значење t (28) = 0,39 , p = 0,69. Другим речима, доминантни антоним је у све три ситуације 
навођен са једнаком учесталошћу у обе групе испитаника.

4.2. Поређење одговора испитаника добијених у два типа задатка у оквиру истог типа 
узорка

У овом делу приказаћемо резултате испитивања ефекта задатка, тј. да ли постоје разлике 
између две студије у зависности од тога да ли се придев приказује у оквиру реченица или у окви-
ру синтагми. Поредићемо резултате два узорка опште популације и два узорка језичких стручња-
ка, добијене у два типа задатка (реченични и синтагматски стимулуси).
Поређење исте групе испитаника у две врсте задатка према броју наведених антонима (Табела 6) 
показује нам да се два узорка опште популације у два типа задатка не разликују значајно с обзи-
ром на просечни број наведених антонима ни за примарно, t (42) = -0,98, p = 0,34, ни за секундар-
но конкретно, t (36) = -0,17, p =0,87, ни за секундарно апстрактно значење t (40) = 0,27, p =0,79.
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Табела 6. Просечан број антонима датих у три ситуације – узорци опште популације у два типа 
задатка

Узорак опш. поп. –
стим. реченице

Узорак опш. поп. –
стим. синтагме

Примарно значење 2,5 3,1
Сек. конкр. значење 4,1 4,2
Сек. апстр. значење 9,7 9,3

Када се упореди број наведених антонима у узорцима језичких стручњака у два типа за-
датка (Табела 7), видимо да се они значајно разликују само у ситуацији када су давали антоним 
за примарно значење придева, t (42) = 2,14, p < 0,05, док просечан број датих антонима у другој, t 
(36) = 0,53, p =0,60, и трећој ситуацији, t (40) = 0,00, p = 1, није значајно различит.

Табела 7. Просечан број антонима датих у три ситуације – узорци језичких стручњака у два 
задатка

Узорак јез. стручњака. –
стим. реченице

Узорак јез. стручњака –
стим. синтагме

Примарно значење 2,2 1,5
Сек. конкр. значење 2,6 2,4
Сек. апстр. значење 4,6 4,6

Имајући у виду податке приказане у Табелама 2, 3 и 4, упоредићемо доминантне антониме 
које су испитаници из исте групе (општа популација или језички стручњаци) наводили у два типа 
задатка (реченични или синтагматски контекст). У узорку опште популације, наведени су потпу-
но исти антоними када је придев активиран у примарном и секундарном конкретном значењу у 
оба типа задатка. Разлике се јављају када је придев активиран у секундарном апстрактном значе-
њу, и то у случају следећих придева: висок (антоним дубок у задатку са реченицама-стимулусима 
(у даљем тексту: РС), низак у задатку са синтагмама стимулусима (у даљем тексту: СС)), празан 
(антоними значајан (РС), пун (СС)); широк (антоними кратак (РС), узак (СС)); густ (антоними 
опуштен (РС), редак (СС)) и пун (антоними тих (РС), празан (СС)). У овим случајевима, испи-
таници опште популације у СС задатку дају лексички антоним, за разлику од испитаника који су 
имали задатак са реченицама-стимулусима.

У узорку језичких стручњака, када се придев активира у примарном значењу, сви наведени 
антоними су исти у оба типа задатка, осим једне разлике код синтагми-стимулуса, где су лингви-
сти подељени у погледу доминантног антонима за придев кратак (дугачак, дуг). При активирању 
придева у секундарном конкретном значењу, такође се јавља једна разлика у одговорима лингви-
ста, и то код придева топао (антоним лаган (РС), танак (СС)), с тим што треба нагласити да су 
оба антонима адекватна у активираном значењу придева. Највећи број разлика у доминантним 
антонимима јавља се при активирању придева у секундарном апстрактном значењу, и то за при-
деве: прљав (антоним чист/поштен (РС), чист (СС)); широк (кратак (РС), узак (СС)); празан 
(тежак/смислен/пун (РС), смислен (СС)) и пун (танак/празан (РС), танак (СС)). Примећујемо 
да се лексикографи „теже“ одлучују за антоним него језички стручњаци других профила, те се 
често за место доминантног антонима такмичи два или више одговора, а у већини случајева један 
од антонима који су дали лексикографи у задатку са реченицама-стимулусима исти је као и доми-
нантно наведени антоним код језичких стручњака у задатку са синтагмама-стимулусима.
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5. ЗАКЉУЧАК 

У овом раду поредили смо резултате две емпиријске студије у којима је испитивана антоними-
ја 22 придева српског језика који су употребљени у три своја значења у контексту синтагми и у кон-
тексту реченица. Будући да постоје два типа задатка (реченични и синтагматски контекст), а у сваком 
од њих по две групе испитаника (представници опште популације и популације језичких стручња-
ка), интересовала су нас два поређења: 1) поређење података добијених у оквиру истог задатка за 
две групе испитаника, као и 2) поређење података за исти тип испитаника у два различита задатка.

Када се упореде резултати две различите групе испитаника (опште популације и језичких 
стручњака), у оквиру истог типа задатка, уочавамо да у обе групе просечан број наведених анто-
нима статистички значајно расте од прве до треће ситуације (тј. активирања придева у примар-
ном, секундарном конкретном и секундарном апстрактном значењу). При активирању примарног 
значења придева, наведени доманинатни антоними у две групе испитаника у оба задатка су исти, 
док се при активирању секундарног конкретног значења јављају разлике у наведеном доминант-
ном антониму за један придев. Највеће разлике између група испитаника у оба задатка уочавају 
се када се придев активира у секундарном апстрактном значењу. Групе испитаника ни у једном 
од задатака, а такође ни за једно од значења, не разликују се према степену слагања око тога шта 
је доминантни антоним.

Поређење исте групе испитаника кроз два задатка, показује да се испитаници из опште по-
пулације не разликују значајно у погледу просечног броја наведених антонима ни за једно од зна-
чења, док се језички стручњаци различитих профила разликују према броју наведених антонима 
само при активирању примарног значења. Лексикографи у задатку са реченицама-стимулусима 
наводе нешто више различитих антонима од лингвиста којима су придеви приказани у синтаг-
матском контексту. Две групе испитаника опште популације наводе исте доминантне антониме за 
примарно и секундарно конкретно значење, независно од типа задатка, док неке разлике постоје 
при активирању секундарног апстрактног значења. Аналогно томе, разлике су се јавиле у овом 
типу значења и код језичких стручњака. 

Ако бисмо желели да дамо начелан одговор на питање да ли се добијају исти резултати ако 
се придев зада у контексту синтагме и у контексту реченице, одговор би био генерално потврдан. 
Испитаници из истих типова узорака наводе готово потпуно исте антониме при активирању при-
марног и секундарног конкретног значења, али постоје неке разлике за секундарно апстрактно 
значење. Са друге стране, у оба задатка, показује се да нема већих разлика између узорка извор-
них говорника и језичких стручњака.

На основу добијених резултата, могло би се додатно дискутовати и о другим отвореним пи-
тањима у погледу састава узорка испитаника у емпиријским истраживањима антонимије. На при-
мер, једно такво питање било би да ли се може одабрати било који представник опште популације 
или то морају бити  испитаници који имају искуства са учешћем у експериментима, као што су 
студенти психологије. Налази ове студије сугеришу да би се могао одабрати и било који узорак 
опште популације, будући да обе групе испитаника опште популације дају потпуно исте одговоре 
при активирању примарног и секундарног конкретног значења, с тим што разлике постоје за се-
кундарно апстрактно значење. Такође би се могло поставити питање да ли се може одабрати било 
који представник језичких стручњака или то морају бити лингвисти специфичног профила, који 
се баве значењем, као што су нпр. лексикографи. У овој студији, две групе језичких стручњака 
дају исти број антонима по ситуацији, потпуно исте одговоре наводе за примарно и секундарно 
конкретно значење, док постоје неке мање разлике за секундарно апстрактно значење. Чини се да 
се лексикографи теже одлучују ако постоје синоними и подељени су око тога шта је доминантни 
антоним. Но, како би се резултати добијени у два емпиријска задатка додатно проверили и како 
би се стекао потпунији увид у разматрану проблематику, будући задаци би требало да укључе 
већи број одредница и већи број значења, различите лексичко-семантичке групе придева, као и 
придеве чија су примарна значења апстрактна.
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AN EXPLORATION OF OPPOSITENESS OF MEANING OF SERBIAN ADJECTIVES 
IN THE CONTEXT OF PHRASES AND SENTENCES

Summary

The paper deals with the antonymy of 22 polysemous Serbian adjectives from an empirical point of view, com-
paring the results of two studies in which the adjectives were shown to respondents either within a phrase or a 
sentence and activated in one of their three senses: primary, secondary concrete and secondary abstract. Research 
with both types of stimuli was conducted in two samples, the general population and language experts. Aims of 
the paper include determining whether there are differences: (1) in the number of provided antonyms, the choice 
of antonyms and the level of agreement regarding the dominant antonym in different types of samples (who had 
the same type of task), and (2) between two types of tasks in the number of given antonyms and the dominantly 
stated antonym.
The findings indicate that in two groups of respondents with the same type of task, the number of antonyms 
increases from the first, through the second to the third situation (i.e. adjective activation in primary, secondary 
concrete and secondary abstract sense). The dominantly stated antonyms are almost the same in the cases of acti-
vating the adjective in primary and secondary concrete senses, while there are some differences between sample 
types in secondary abstract sense. When we compare the results of respondents from the same type of sample on 
two different tasks, it is shown that two samples of the general population do not differ significantly with respect 
to the average number of antonyms for any activated adjective sense, while there are some differences between 
two linguist samples in the number of antonyms when the primary sense is activated. The greatest difference in the 
dominantly stated antonyms in different types of tasks, both in the general population and language expert samples, 
occurs in the case of activating the adjective secondary abstract senses.

Keywords: adjective antonymy, phrase context, sentence context, general population, language experts
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Прилог 1
Синтагме-стимулуси, нумерисане према систему X.Y., где X има вредности 1–22 и означава редни број 
придева, а Y има вредности 1–3 и означава категорију значења (1 – примарно, 2 – секундарно конкретно, 
3 – секундарно апстрактно).
1.1. брз коњ
1.2. брз на послу
1.3. брза помоћ
2.1. велика шума
2.2. велике ципеле
2.3. велико знање
3.1. високи момак
3.2. високо сунце
3.3. високи глас
4.1. густо вино 
4.2. густ дим
4.3. густа ситуација
5.1. дубок бунар
5.2. дубок снег
5.3. дубока прошлост
6.1. дуга коса
6.2. дуга хаљина
6.3. дуга болест
7.1. кратак реп
7.2. кратки рукави
7.3. кратка тишина
8.1. лак кофер
8.2. капут од лаког штофа
8.3. лак корак
9.1. мала соба 
9.2. мало слово 
9.3. мала памет
10.1. ниска девојка
10.2. низак плафон
10.3. снаја ниског рода
11.1. плитке ципеле

11.2. плитка река
11.3. плитка памет
12.1. празна кеса
12.2. празан камион
12.3. празне речи
13.1. прљава кошуља
13.3. прљави послови
14.1. пуна чаша 
14.2. пуна соба
14.3. пун глас 
15.1. ретка брада
15.2. ретка магла
15.3. редак јунак
16.1. спор у покретима
16.2. спора вожња
17.1. тежак камен
17.2. тешка свила
17.3. тешка улога
18.1. топло млеко
18.2. топла хаљина
18.3. топао поглед
19.1. узак ходник
19.3. узак круг читалаца
20.1. хладна лимунада
20.3. хладан човек (према некоме)
21.1. чисте чарапе
21.2. чисто небо
21.3. чист образ
22.1. широка рамена
22.2. широка просторија
22.3. широка дебата

Прилог 2
Реченице-стимулуси, нумерисане према  систему X.Y., где X има вредности 1–22 и означава редни број 
придева, а Y има вредности 1–3 и означава категорију значења (1 – примарно, 2 – секундарно конкретно, 
3 – секундарно апстрактно). 
1.1. Стела је брз коњ.
1.2. На послу су били баш брзи.
1.3. Помоћ дављеницима била је веома брза.
2.1. Дошао је у велику шуму.
2.2. Ове ципеле су ми велике.
2.3. Његово знање је велико.
3.1. Ено га онај високи момак.
3.2. Кроз облаке се видело високо сунце.
3.3. Чуо је њен високи глас.
4.1. Пили су густо јужно вино. 
4.2. На хоризонту се појавио густ дим.
4.3. Ситуација је била прилично густа. 
5.1. Камен је упао у дубок бунар.
5.2. Трчали су по дубоком снегу.
5.3. Знали су мало о дубокој прошлости.

6.1. Више волим дугу косу.
6.2. Хаљина ми је дуга. 
6.3. Изморила га је дуга болест.
7.1. Имао је кратак реп.
7.2. Ови рукави су ми кратки.
7.3. Настаде кратка тишина.
8.1. Подигла је свој лаки кофер.
8.2. Ходао је у капуту од лаког штофа.
8.3. Ишао је лаким кораком. 
9.1. Седео је у својој малој соби. 
9.2. Све речи писао је малим словима. 
9.3. То је човек мале памети.
10.1. Не воли ниске девојке.
10.2. У соби је био веома низак плафон.
10.3. Довео ми је снају ниског рода.
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11.1. Обуо је плитке ципеле.
11.2. Овде је река прилично плитка.
11.3. То је због његове плитке памети.
12.1. На столу је била празна кеса.
12.2. Послали су празан камион.
12.3. То су празне речи.
13.1. У кеси су прљаве кошуље.
13.3. Бавио се само прљавим пословима.
14.1. Узео је пуну чашу. 
14.2. Све собе су пуне.
14.3. Отпевала је то пуним гласом. 
15.1. Прошао је прстима кроз своју ретку браду.
15.2. Кроз ретку маглу назирале су се куће.
15.3. Његов деда био је редак јунак у рату. 
16.1. Тако је спор у покретима.
16.2. У граду је често спора вожња.

17.1. Угледао је тешко камење.
17.2. Била је у хаљини од тешке свиле.
17.3. Играо је увек тешке улоге.
18.1. Попила је топло млеко.
18.2. Узми ову топлу хаљину.
18.3. Посматрао ју је топлим погледом.
19.1. Провела нас је кроз узак ходник.
19.3. Велика књижевност није за узак круг читалаца.
20.1. Пила је хладну лимунаду.
20.3. Тако је хладан према мени.
21.1. Поред стола су чисте чарапе.
21.2. Погледала је у чисто небо. 
21.3. Имали су чист образ.
22.1. Имао је широка рамена.
22.2. Из ходника се улази у широку просторију.
22.3. Уследила је широка дебата.
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Јована Јовановић

ПЕЈОРАТИВНО ЗНАЧЕЊЕ ЛЕКСЕМА КОЈИМА СЕ ИМЕНУЈЕ 
ЧОВЕК КАО РЕЗУЛТАТ СЕМАНТИЧКЕ ДЕРИВАЦИЈЕ*

У раду се анализирају пејоративи у сфери човек који су производ семантичке деривације. Посреди су но-
минационе јединице којима се реферише на човека, а чије се погрдно значење реализује посредством меха-
низама метафоре, метонимије и синегдохе, дакле, трансформацијом компонената у семантичкој структури 
ових лексема. Традиционални приступ проучавању лексичког значења повезује се са когнитивним при-
ступом, при чему се у тумачењу феномена пејорације комбинују методе компоненцијалне и концептуалне 
анализе. Циљ истраживања јесте да се утврде продуктивни семантички и когнитивни механизми захваљу-
јући којима се остварује негативна експресивна тоналност лексема у сфери човек, као и да се покаже да је 
пејорација једнако уобичајено резултат семантичке колико и афиксалне деривације.

Кључне речи: пејоратив, семантичка деривација, метафора, метонимија, синегдоха, српски језик

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

1.1. Предмет рада и дефинисање појмовно-терминолошког апарата

Предмет истраживања у овом раду представљају пејоративи којима се у савременом срп-
ском језику именује и квалификује човек а чије се погрдно значење остварује као производ семан-
тичке деривације,1 обично деловањем различитих механизама полисемије. Посреди могу бити  
секундарне реализације семантички неутралних лексема, које у одговарајућим контекстима и 
стилским регистрима функционишу као јединице негативне експресивне тоналности и развијају 
погрдно, презриво, подругљиво значење захваљујући неком лексичком  механизму – превасходно 
метафори, али и метонимији и синегдохи. У мањем броју случајева, пејоративи обухваћени ана-
лизом представљају формалне изведенице добијене у процесу суфиксације, али погрдно значење 
лексеме заправо није продукт афиксације, већ се пејорација остварује у садејству семантичких и 
творбених процеса.

Под пејоративом у сфери човек подразумевамо сваку лексему погрдног значења којом се 
именује и квалификује човек. Посреди су лексеме негативне експресивно-емоционално-вредно-

*   Овај рад финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије према Уговору број 
451-03-68/2022-14 који је склопљен са Институтом за српски језик САНУ. Истраживање у раду је изведено у Одсеку 
за истраживања савременог српског језика и израду Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 
Института за српски језик САНУ.
1  Под термином семантичка деривација подразумевамо различите механизме полисемије (метафору, метонимију, 
синегдоху), који омогућавају семантичко варирање у оквиру једне лексеме (према Гортан-Премк 2004: 137–138). 
Имајући у виду тумачења полисемије и семантичке деривације у радовима руских семантичара (исп. Апресян 1995; 
Зализняк 2001), као и различите погледе српских лингвиста на ове појаве (исп. Драгићевић 2018), важно је напоменути 
да семантичку деривацију у нашем раду посматрамо као „генератор полисемијеˮ, односно сматрамо да „захваљујући 
активности неких семантичких компонената, унутар лексеме настаје нови лексички резултатˮ (подвукла Ј. Ј.) – ново 
значење исте лексеме које представља производ механизама полисемије (Драгићевић 2018: 171; 174–175). У опозицији 
са семантичком деривацијом стоји афиксална или семантичко-морфолошка деривација (Гортан-Премк 2004: 137), како 
називамо семантичко варирање између двеју лексема.
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сне конотације2 чију денотацију чини архисема ’особа’ и бар још једна диференцијална струк-
турна компонента која носи информацију о реалним карактеристикама особе која је предмет но-
минације (нпр. o њеној етничкој или верској припадности, физичкој или карактерној особини, 
друштвеном статусу, старосном добу итд.). До оваквог појмовно-терминолошког одређења једи-
ница погрдне номинације којима се реферише на човека дошли смо након обухватне лексичко-се-
мантичке и дериватолошке анализе погрдних назива за људе у српском језику на великом корпусу 
(Јовановић 2018, 2021), као и увида у сербокроатистичке појмовнике лингвистичких термина, у 
којима се пејоратив доследно третира као суфиксална изведеница субјективне оцене (исп. Simeon 
1969, Mozaik 1972).3 Творбено-семантичка анализа показала је мањкавост оваквог описа јер је 
утврђено да је пејорација једнако уобичајено резултат семантичке колико и афиксалне дерива-
ције, те да пејоративе треба сагледавати шире, као лексичко-семантичку а не превасходно као 
творбену категорију (Јовановић 2021: 131–132). 

Проучавањем пејоратива у сфери човек у српском језику на корпусу од преко 2000 једини-
ца дошли смо до закључка да се експресивне лексеме овог типа, у зависности од начина на који се 
формира њихово погрдно значење, начелно могу поделити у две велике скупине, а то су творбени 
и семантички пејоративи (Јовановић 2021: 133–134). У овом раду бавимо се пејоративима чије је 
значење резултат семантичке деривације – метафоричког, метонимијског, аналошког, асоцијатив-
ног повезивања семантичких садржаја, док нас творбени типови, форманти и погрдно значење 
као производ афиксације неће интересовати осим уколико није посреди секундарна пејораци-
ја – нпр. интензификација семантички мотивисаних пејоратива, обично суфиксима субјективне 
оцене, нпр. краветина < крава, у значењу ʼгломазна и незграпна, трапава женска особа; трома, 
лења женска особаʼ односно ʼглупа женска особаʼ (РСАНУ) или се пак погрдно значење реали-
зује у садејству семантичке и афиксалне деривације, какав је случај у примерима типа главоња 
у значењу ʼб. пеј. главешинa, старешина, руководилацʼ (РСЈ). Већ овакви примери  указују на то 
да класификацију пејоратива у сфери човек на творбене и семантичке треба схватити условно. 
Посреди несумњиво јесу два уобичајена механизма којима се реализује погрдно значење, али 
они не искључују један други, односно каткад их је немогуће раздвојити будући да су стотине 
пејоратива уврштених у наш корпус заправо добијени садејством семантичких трансформација 
и деривационих процеса. Такав је случај са низом синегдохски мотивисаних погрдних значења, 
и то нпр. лексемâ у чијој творбеној основи препознајемо соматизме (нпр. језичара, њушкало, 
пичкетина и др.). Такође, у појединим случајевима остајемо у недоумици у вези са начином на 
који се формира дерогативно значење, будући да се подједнако могућим индуктором пејорације 
чине механизам метафоре, којим се реализује секундарно значење одређене лексеме, и варирање 
истог творбеног модела, које омогућава усложњавање њене полисемантичке структуре. Тако се 
нпр. може проблематизовати питање мотивације погрдног значења лексеме лајавица ʼ2. погрд. 
а. женска особа зла, лајава језика, брбљивица, торокушаʼ (РСАНУ), за које је једнако вероватно 
да је развијено зоонимском метафориком – ʼженка пса која много лајеʼ → ʼбрбљива женаʼ (исп. 
Новокмет 2020: 253; 255), као и понављањем једног творбеног модела (додавањем моционог су-
фикса на основу придева лајав, једном у значењу ʼкоји много лаје (о псу)ʼ, а други пут у значењу 
ʼпогрд. који много и свашта прича, брбљив, говорљивʼ, при чему су лајавица керуша и лајавица 
жена добијене независно једна од друге (исп. Гортан-Премк 2004: 133).

2  О конотативној макрокомпоненти значења пејоративних лексема у сфери човек, коју чине евалутивна, емоционална 
и експресивна сема в. Јовановић 2021: 137–138 (исп. Телия 1986: 5–20).
3  У Енциклопедијском рјечнику лингвистичких назива Р. Симеона пејоратив је дефинисан као – „pejorativna riječ, 
izraz ili element; naziv za pogrdna imena koja se izvode od pridjevne osnove osobitim nastavcima; oblik riječi koji znači 
preziranje, koji ima pogrdno značenje, npr. da je nešto nezgrapno, ružno i sl.ˮ, а аутор даје и прототипичне примере за 
овај тип лексема: „Takvi su mnogi augmentativi, npr. glavurda – ili deminutivi, npr. čovečuljak” (Simeon, 1969). На сличан 
начин, у лингвистичком појмовнику Српскохрватски језик пејоратив је описан као „ružna, pogrdna reč koja se izvodi 
dodavanjem posebnih nastavaka na opšti deo druge rečiˮ (Mozaik, 1972). У оквиру ове одреднице наводе се затим примери 
пејоративних лексема (нпр. главурда, волина, жентурина), на основу којих аутори констатују да „sve reči ovoga tipa, isto 
kao i deminutivi, augmentativi i hipokoristici […] pripadaju grupi izvedenih reĉi subjektivne oceneˮ.  
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1.2. Досадашња  истраживања пејоратива у сфери човек

Погрдна номинација човека била је предмет интересовања српских лингвиста махом у 
оквиру ширих студија посвећених другим језичким феноменима – нпр. лексичкој експресивно-
сти, будући да пејоративи представљају субординирану категорију у односу на експресиве (Ри-
стић 2004) или речима субјективне оцене, где је пејорација представљена као један од евалутив-
них модуса деминутивних и аугменативних изведеница (Вељковић-Станковић 2011, Јовановић В. 
2010). Неретко је пажња истраживача у појединачним радовима била усмерена на дериватолошке 
особености пејоратива, при чему су аутори проучавали погрдне називе за човека у неким српским 
говорима (Јанковић-Станић 2011, 2013; Жугић 2009, 2010). Покушај свеобухватне анализе пејо-
ратива у сфери човек са лексичко-семантичког, дериватолошког, лингвокултуролошког и лекси-
кографског становишта представља необјављена докторска дисертација Ј. Јовановић (2018), док 
се у посебном раду ауторка на обимној грађи бавила првим двама аспектима, описујући лексич-
ко-семантичке групе погрдних назива за човека, као и уобичајене творбене начине и доминантне 
моделе (Јовановић 2021). Семантичка анализа у поменутим истраживањима прожета је лингво-
културолошким запажањима о колективним уверењима и стереотипима који постоје у српској 
друштвено-језичкој заједници, а на основу којих је могуће указати на неке карактеристике језичке 
слике света говорника српског језика. 

У овом раду подробније ћемо се осврнути на семантичку деривацију као начин формирања 
погрдног значења лексема у сфери човек, будући да управо ова подскупина пејоратива на ре-
презентативан начин показује како се одвијају семантичке трансформације на релацији неутрал-
но → експресивно (без учешћа афиксације). Захваљујући лексичким механизмима полисемије, 
али и концептуалној анализи, аналогијама и асоцијативном повезивању семантичких садржаја, 
у великом броју примера могуће је испитивати како се формира конотативна макрокомпонента 
(посебно сема негативне оцене као њен структурни елемент), која представља стожер значења 
овог типа лексема.

1.3. Извори за прикупљање грађе, формирње корпуса и циљеви рада

Грађа на којој је спроведено ово истраживање ексцерпирана је из трију дескриптивних 
речника српског језика и двају речника жаргона, а то су: 1) Речник српскохрватског књижевног и 
народног језика САНУ, 2) Речник српскохрватскога књижевног језика Матице српске, 3) Речник 
српскога језика Матице српске, 4) Двосмерни речник српског жаргона Драгослава Андрића и 5) 
Речник савременог београдског жаргона Боривоја и Наташе Герзић. Како би преглед семантич-
ких пејоратива у сфери човек који су карактеристични за савремени језик био што потпунији, 
речничка грађа допуњена је погрдним номинативно-квалификативним јединицама из публици-
стичких текстова, као и примерима из разговорног дискурса. У првом случају, определили смо се 
за гласила тзв. „жуте штампе” – дневне листове Информер и Курир, чија је уређивачка политика 
таква да се у новинарству не тежи објективности и информативности већ сензационализму, ви-
соком тиражу, па и пропаганди и креирању јавног мњења, што их чини релевантним извором за 
испитивање лексике погрдног значења у сфери човек. Разговорни језик у корпусу је репрезенто-
ван коментарима читалаца на прегледане електронске вести на интернет страницама ових двају 
листова. 

Семантички пејоративи из описних речника ексцерпирани су системски, према формал-
ним критеријумима, при чему су бележене лексеме у чијој је полисемантичкој структури барем 
једно значење (готово доследно неко од секундарних у полисемантичкој структури) обележено 
квалификатором пеј. (пејоративно), погрд. (погрдно), подр. (подругљиво), презр. (презриво) или 
ир. (иронично). Корпусом је обухваћено и неколико десетина лексема које у полисемантичкој 
структури у описном речнику реализују и погрдно значење у сфери човек, али оно није квалифи-
ковано као такво него се уместо наведених маркера у лексикографској дефиницији употребљавају 
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квалификатори фиг. (фигуративно – најчешће у случају зоонимских метафора) односно експр. 
(експресивно). Из Андрићевог и Герзићевог речника ексцерпиране су лексеме чија нежаргонска 
семантичка парафраза указује на погрдно, презриво или подругљиво именовање/квалификовање 
човека, а које нису искључиво продукти суфиксације и творбених механизама карактеристичних 
за деривацију жаргонизама, те које својим примарним значењем обично уопште не реферишу на 
човека (нпр. бандера ʼвисока мршава девојкаʼ, шифоњер ʼкрупан мушкарац широких рамена и 
др.ʼ). 

Коначно, прикупљање грађе из публицистике и разговорног језика подразумевало је конти-
нуирано праћење садржаја одабраних дневних листова и читање вести на основу чије се тематике 
могло претпоставити да ће садржати циљану пејоративну лексику у сфери човек.4 Посреди су но-
вински текстови који додирују проблематична социолошка, идеолошка, политичка и др. питања 
или реферишу на актуелне личности из различитих области јавног живота, те је било очекивано 
да садржаји таквих вести узрокују и различите реакције читалаца, услед чега долази до изражаја 
поларизација која постоји унутар друштвене заједнице и супротни ставови њених чланова у вези 
са националним, верским, политичким, идеолошким и другим питањима. 

Из свих коришћених извора укупно је ексцерпирано нешто више од 600 именица које по 
начину формирања погрдног значења одговарају полазним критеријумима, тј. могу се сматрати 
пејоративима који су производ семантичке деривације. Посреди су лексеме чија пејоративност у 
највећем броју случајева почива на метафори – нпр. змија, примарно термин из сфере зоологије – 
’1. зоол. а. гмизавац из реда Ophidia (Serpentes), издуженог ваљкастог тела без удова, који се креће 
по подлози помоћу покретљивих ребара’ → ’2. фиг. (у сликовитом изражавању, често у устаљеним 
обртима и фигурама) а. љута, зла, опасна, одвратна особа; скуп злих људи, злотвора, издајица’ 
(РСАНУ); тиква, примарно фитоним, и то термин из сфере ботанике – ’1. бот. а. једногодишња 
баштенска биљка из истоимене  породице, са више врста, и плод такве биљке,  који служи као 
храна стоци и људима, а  семенке за добивање уља и у народном лекарству Cucurbita (melo)pepo’, 
а секундарно развија експресивно значење  ʼглуп човек, глупан, будалаʼ (РМС); баба, примарно 
’стара жена, старица’, а у једној од секундарних реализација – ’плашљива особа, кукавица, пла-
шљивац’ (РСАНУ); затим, пејоративне реализације индуковане метонимијом: нпр. беда, примар-
но апстрактан појам, ’велико сиромаштво, сиротиња, немаштина’ односно ’стање, положај који 
изазива презир’, ’духовно сиромаштво, нискост, ништавило’, а секундарно развија експресивно 
значење ’човек или ствар која заслужује презир’ (РСЈ); коначно, грађа доноси и синегдохски ин-
дуковане пејоративне реализације: нпр. пичка, примарно лексема из сфере анатомије, вулгарзам – 
ʼженски полни орган, вагинаʼ, а у погрдној експресивној номинацији мотививисаној синегдохом 
–’мушка особа која се не одликује мужевношћу, слабић, млакоња, шоња’5 (РСАНУ) итд.

Циљ спроведеног истраживања био је да покажемо да се код посматраних лексема пејора-
ција остварује активирањем и трансформацијом појединих семантичких компонената из семске 
структуре, при чему долази до дисперзије њиховог примарног значења и формирања погрдног 
експресивног значења. Затим, да утврдимо који је лексички механизам најпродуктивнији у фор-
мирању пејоративног значења (метафора, метонимија, синегдога), као и који се подтипови мета-
форичких и метонимијских преноса препознају у процесу погрдне номинације, те да их илустру-
јемо репрезентативним примерима из грађе. Имајући у виду ограниченост обима овог рада и, са-
мим тим, немогућност да њиме буду обухваћени сви резултати анализе семантичких пејоратива, 
представићемо само у виду класификације најуобичајеније типове семантичких преноса.

4  Овај део корпуса формиран је највећим делом за потребе анализе коју смо спровели у докторској дисертацији 
Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику, током 2016. и 2017. године, али је у наредним 
годинама допуњаван новим примерима како би на релевантан начин репрезентовао савременост и актуелност лексике 
разговорног језика. 
5  Корпус разговорног језика, репрезентован у раду коментарима читалаца на прегледане електронске вести на 
интернету, показује да се у савременој колоквијалној комуникацији овај вулгаризам може употребити и за погрдно 
именовање женске особе чије карактерне особине (нелојалност, неморалност и сл.) говорник и колектив оцењују као 
непожељне. 
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2. МЕТАФОРА КАО МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОГРДНОГ ЗНАЧЕЊА

Међу пејоративним реализацијама које су производ семантичке деривације највише је оних 
добијених метафором (око 70%). Приликом тумачења лексема чија пејоративна семантика по-
чива на метафоричким трансформацијама користили смо теоријске приступе традиционалне и 
когнитивне лингвистике посматрајући метафору и као лексички механизам и као механизам ми-
шљења,6 а такво методолошко решење наметнула је грађа на којој је истраживање спроведено. 
Код неких пејоратива сасвим је прозирно да је асоцијативно повезивање двају појмова засновано 
на некој семантичкој компоненти која им је заједничка, односно на идентичности која је реална 
или као таква перципирана од стране субјекта именовања. У таквим случајевима је пренос номи-
нације погодно објаснити посредством компоненцијалне анализе, тј. издвајањем продуктивних 
сема из структуре лексичког значења полазног појма и указивањем на тип метафоричке транс-
формације коју оне индукују. Уколико је нпр. мотивација за пејоративну номинацију човеков фи-
зички изглед, метафоризација се може остварити на основу некакве објективне везе коју субјекат 
именовања увиђа између циљног појма – одређене особе и полазног појма – обично некаквог 
предмета или животиње, чије се име преноси на човека у процесу семантичке деривације. Асо-
цијативно повезивање индуковано је компонентом која носи информацију о облику и величини/
димензијама полазног ентитета, а циљ је погрдно именовање човека на основу висине, дебљине 
или изгледа неког дела тела – нпр. буре ’обао већи суд испупчених бокова’ → ’ниска и дебела 
особа. Продуктивност семе облика из примарног садржаја мотивне речи условила је развијање 
бројних погрдних жаргонских назива за женску особу недопадљивог изгледа: исп. у Герзићевом 
речнику: даска, даскара ʼжена с врло малим грудимаʼ (сема ʼравнаʼ: равна даска → равне груди, 
без облина),  бандера, бандеруша ʼвисока мршава девојкаʼ (семе ʼвисокаʼ, ʼиздуженаʼ: висока, 
танка бандера → висока, мршава жена), крстарица ʼогромна женаʼ (сема ʼвеликиʼ: велики брод 
→ велика жена; исп. у РСАНУ крстарица ʼ1. вој. пом. велики и брзи ратни брод с јаким артиље-
ријским наоружањем и великим радијусом кретањаʼ) итд.

Међу типовима метафоричних асоцијација којима се остварује погрдно значење уочили 
смо и оне засноване на трансформацији по моделу конкретно → апстрактно. Овај тип преноса 
неретко се остварује у спрези са метафором мотивисаном семама колективне експресије – нпр. 
свиња ’прљав човек’ → ’морално пропала особа’ (физичка нечистоћа → духовна нечистоћа) или 
лилипутанац ʼособа веома ниског раста, кепец, патуљакʼ → ʼдуховно безвредна, безначајна, ни-
штавна особаʼ (низак човека → неморалан, нечастан, подао човек, коме су својствени ниски по-
ступци).

Анализа грађе показује да су метафоричне асоцијације у полисемантичкој структури пејо-
ратива најчешће мотивисане стереотипима српског друштва о свету који га окружује. Посреди је, 
дакле, метафора заснована на семама колективне експресије, при чему изворни домен за погрдну 
номинацију неке особе може бити биљка, животиња или сâм човек.7 Истраживање је показало да 

6  У традиционалној семантици и лингвистици под метафором се обично подразумева један од најчешћих механизама 
полисемије захваљујући коме се индукује велики број нових значења речи у лексикону једног језика. Према Д. Гортан-
Премк (2004: 86), лексичка метафора подразумева пренос номинације с једног појма (референта) на други, односно 
с једног семантичког садржаја на други, мотивисан аналошким повезивањем семантичких компонената (сема) нижег 
ранга, уз обавезно замењивање архисеме полазног семантичког садржаја архисемом циљног садржаја. Дакле, лексичка 
метафора представља пренос имена с једног појма на други на основу некакве сличности међу њима. С друге стране, 
модерна лингвистика, пре свега она која се заснива на когнитивистичком приступу, третира метафору као механизам 
мишљења који лежи у основи човековог појмовног система и представља његов основни организациони принцип, 
омогућавајући разумевање једног појма односно појмовног домена помоћу другог, због чега се у литератури и назива 
појмовном метафором (Klikovac, 2004: 9).
7  Семе колективне експресије представљају имплицитне компоненте семске структуре једне лексеме и остварују се 
увек у одређеном контексту (Драгићевић 2007: 72–73). Полазна лексема, нпр. зооним или фитоним, у својој семантичкој 
структури има потенцијалну семантичку компоненту која је резултат колективне експресије, колективног схватања да 
одређена животиња или биљка има какву особину која је својствена човеку или се може приписати човеку (Гортан-
Премк 2004: 107).
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међу лексемама чије се пејоративно значење у сфери човек реализује индуковањем сема колек-
тивне експресије највише има оних којима се истичу негативне духовне особине, као и различити 
облици понашања и активности које културно-језичка заједница оцењује као непожељне. Издво-
јили смо неколико подврста метафоричких асоцијација чије је извориште нека експресивна сема, 
те разликујемо следеће типове погрдних назива за човека: 

•	лексеме којима се примарно именуje нека биљка (фитоними), а секундарно човек – нпр.  
буква, тиква (и деривати букван, буквоња, тикван и сл.) → ’глуп, туп човек’;

•	лексеме којима се примарно именују животиње и деривати тих лексема; зоонимска мета-
форика нарочито је продуктивна у номинацији глупе, ограничене, непромишљене особе – како 
мушке (во, волоња, магарац, сом и др.), тако и женске (гуска, коза, овца, ћурка и др.), али се семе 
колективне експресије према животињама индукују и у именовању човека према другим непо-
жељним духовним особинама8: нпр. змија, кучка → ’зла, рђава, покварена жена’; звер, животи-
ња → ’груба, сурова особа’; крава, трут → ’лења жена односно мушкарац’; глодар, паразит, 
пијавица → ’онај који чиви на рачун другог’; ’користољубива, грабежљива особа’;

•	пејоративи засновани на колективној експресији према припадницима етничких скупина: 
балканац → ’сиров, примитиван човек’, циганка → ’покварена женска особа’; ’свадљива женска 
особа, свађалица’; ’аљкава, неуредна жена’;

•	пејоративи засновани на стереотипној перцепцији пола, при чему је уобичајеније погрдно 
именовање мушкарца лексемама којима се примарно означавају женске особе: нпр. баба, жена, 
стрина, тетка → ’онај који нема мушке одважности, плашљивац, кукавица, слабић’; мушкара-
ча, мушкобања → ’женска особа која ликом и држањем подсећа на мушкарца или има неке мушке 
особине’;

•	пејоративи засновани на негативној колективној експресији према хомосексуалцима: пе-
дер → ’безвредна, презрења достојна особа (о мушкарцу)’;

•	пејоративи засновани на негативној колективној експресији према људима са здравстве-
ним проблемима, особама ометеним у развоју: нпр. болесник → ’чудак, лудак, будала’; дебил, 
идиот → ’незналица, глупак, будала’; имбецил, кретен → ’глупа, блесава особа’.

С друге стране, за тумачење појединих метафоричких трансформација које препознајемо 
у основи погрдног именовања човека погодан је појмовно-методолошки апарат когнитивне лин-
гвистике, тј. примена теорије појмовне метафоре. Обично су посреди пејоративи који се односе 
на неку апстрактнију сферу него што је физички изглед – нпр. старосно доба или карактер човека. 
Примера ради, погрдно именовање старије особе руином мотивисано је начином на који концеп-
туализујемо апстрактан појам старост, тачније појмовном метафором старост је пропадање, 
урушавање. Или – пејоративну семантичку реализацију лексеме ђубре, коју РСЈ бележи под тач-
ком 4. ʼ(и зб. ђубрад) рђава, неморална особа, односно рђаве, неморалне особе, олошʼ можемо 
објаснити појмовним изједначавањем духовне, моралне нечистоће, односно покварености са фи-
зичком (исп. у РСЈ ђубре под 1. смеће, нечистоћа, отпациʼ). Отуда концептуализацију апстрактног 
концепта моралности тумачимо појмовном метафором духовно је физичко и њеном конкрети-
зацијом неморалност је нечистоћа, прљавштина.

3. МЕТОНИМИЈА КАО МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОГРДНОГ 
ЗНАЧЕЊА

Као један од механизама полисемије продуктиван у формирању пејоративног значења лексема 
којима се именује човек – показала се и лексичка метонимија,9 коју посматрамо нешто шире него 

8  О непожељним човековим психичким особинама у светлу зоонимских метафора оличених у секундарним значењима 
лексема којима се именују животиње в. Новокмет 2020: 214–223. 
9  Под метонимијом се у науци о језику подразумева употреба једног лексичког знака (имена) уместо другог знака у 
номинацији предмета или појава који припадају истом појмовном домену и повезани су неким логичким изванјезичким 
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што је уобичајено у лексикологији. Наиме, имајући у виду да метонимија почива на повезивању 
логички и егзистенцијално блиских појмова који припадају истом домену стварности (исп. Гор-
тан-Премк 2004; Драгићевић 2007; Ковачевић 1999), лексиколози уочавају да овај когнитивни 
механизам индукује лексичко-семантичке трансформације које омогућавају развијање полисе-
мантичке структуре одређене лексеме, тј. пренос имена с једног појма на други који припада 
истом домену (нпр. рита ’1. поцепан комад одеће, дроњак, крпа; подерана одећа, прња’ → рита 
’2. пеј. одрпанац, одрпанко’). Сматрамо, међутим, да се посредством метонимије могу тумачити 
и нека погрдна значења која су добијена у садејству семантичке и афиксалне деривације. У пи-
тању су случајеви преноса до којег долази семантичким варирањем између двеју лексема чија 
пејоративност почива на односу између мотивне и изведене речи које припадају истом појмовном 
домену (нпр. рита ’1. поцепан комад одеће, дроњак, крпа; подерана одећа, прња’ → ритаковић 
’пеј. рита (2) = ’одрпанац, одрпанко’). Посреди је увек логичка веза између именоване особе и 
неког предмета, појаве, стања, особине, који се на неки начин тичу те особе и са њоме су у бли-
ској, појмовној вези. Ипак, дубља анализа овог дела корпуса наводи нас на закључак да у домену 
пејорације, када су у питању метонимијске трансформације, није довољна само блискост, тј. ло-
гичка веза између полазног и циљног појма, већ је неопходно да постоји и нека врста негативне 
оцене субјекта именовања о тој вези. То можемо показати на примеру пејоратива мантијаш, који 
је регистрован у РСАНУ и дефинисан на следећи начин: ’1. (у експресивнијем казивању, обично 
подр. или погрд.) свештено лице, свештеник; симпатизер, присталица цркве, свештенства’. По-
сезању за оваквом лексичком јединицом у номинацији свештеника нужно претходи негативан 
став, оцена и презрив емотивни однос говорног лица према свештеничком позиву уопште (исп. 
Јовановић 2018: 196–197). То му омогућава да представнике цркве, црквена лица назива према 
одећи коју уобичајено носе. Исти тип преноса међу пејоративима из сфере човек постоји и у 
оквиру једне полисемантиче структуре, односно, у случајевима лексема чије се значење развија 
метонимијском трансформацијом по формули део одеће → човек који носи тај део одеће. На 
такав се начин нпр. усложњава полисемантичка структура лексеме фрак, забележене у РМС и 
РСЈ у значењу ’2. фиг. ир. човек у фраку, припадник горњих слојева друштва, господин’, које је 
развијено из примарног значења ’1. свечани мушки црни капут са скутовима спреда изрезаним 
до појаса, а позади са дугачким уским пешевима у виду ластавичјег репа’. Као што видимо, иста 
метонимијска веза индукује и полисемантичку дисперзију у оквиру једне лексеме којом се пре-
зриво именује човек као припадник друштвеног слоја (фрак), као и деривацију другог пејорати-
ва, чији је денотат човек као представник цркве, тј. црквено лице (мантијаш). Дакле, у оквиру 
метонимијског преноса по моделу део одеће → човек који носи тај део одеће разликујемо 
погрдна значења добијена искључиво семантичком деривацијом (нпр. дроња → ’мушка особа у 
дроњавом, подераном оделу’, опанак → ’човек сељачког порекла’) од случајева када је пејорација 
производ удруживања семантичке и афиксалне деривације (капуташ → ’човек који носи капут, 
грађанин, господин’; мантијаш → ’свештено лице, свештеник, поп, калуђер’).

Осим овог типа метонимијске трансформације, приликом семантичке анализе пејоратива 
чији је денотат човек као продуктивни уочавају се и следећи типови метонимије:

•	метонимијски пренос по моделу пиће, јело → особа која га обично конзумира; код 
већине лексема овог типа погрдно значење реализује се у садејству метонимије са метафором 
заснованом на семама колективне експресије, односно, пејорација почива на стереотипима које 
наше друштво има у вези са начином исхране припадника социјалних сталежа или етничких ску-
пина: нпр. бурекњача ’проста жена, масна од бурека’, жабар → онај који jeдe жабље месо; назив 
за Италијана, макаронџија ’погрдан назив за Италијана (по националном јелу макаронима)’;

•	метонимијски пренос по моделу особина, радња, стање → човек као носилац особине, 
репрезентант радње, стања: нпр. беда ’стање, положај који изазива презир’ → ’човек или ствар 

односом (Гортан-Премк 2004: 67–68; Ковачевић 1999: 175). Другим речима, назив једног ентитета употребљава се да 
означи други који му је близак у концептуалном простору, тј. са њиме је у некаквој логичкој вези (Драгићевић 2007: 
167; Rasulić 2010: 51).
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која заслужује презир’; грдоба ’ружноћа, наказност’ → ’ружна особа, ругоба, наказа’; мизерија 
’бедно, мизерно стање, бедан положај; оно што је без вредности, смисла’ → ’безвредна особа, 
ништарија, бедник, хуља, нитков’; распад ’растављање на саставне делове, елементе, распадање, 
раслојавање’ → ’оронуо, пропао човек’; 

•	метонимијски пренос по моделу партија/организација/покрет, идеологија → особа 
као припадник партије/организације/покрета, заступник идеологије: нпр. информбировшти-
на ’политика и идеологија Информбироа’ → ’информбировци’; мафија ’организована разбојнич-
ка, криминална, лоповска и сл. организација, дружина, група, банда’ → ’момак на лошем гласу; 
мафијаш, криминалац’.

4. СИНЕГДОХА КАО МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОГРДНОГ ЗНАЧЕЊА

Међу пејоративима из сфере човек чије се погрдно значење реализује деловањем неког од 
механизама полисемије регистровани су и они у чијој је основи лексичка синегдоха.10 Притом 
разликујемо случајеве семантичког варирања у оквиру једне лексеме од синегдохских трансфор-
мација које се јављају као пратилац суфиксације, што значи да је посреди семантичко варирање 
између двеју лексема. Први тип синегдохе уобичајенији је у лексичком систему, а њиме индуко-
ване пејоративне реализације можемо означити као примере за праву синегдоху. У таквим случа-
јевима на делу је синегдоха као механизам полисемије, што значи да се номинација исте лексеме 
преноси са једног појма на други, захваљујући постојању односа део ↔ целина међу њима. 
Управо постојање такве појмовне везе сматрамо основним критеријумом за тумачење семантич-
ких реализација посредством синегдохе. Отуда смо и лексеме чије се погрдно значење у сфери 
човек остварује афиксацијом, а мотивна реч према деривату стоји у односу део ↔ целина тре-
тирали као примере за синегдоху, водећи се запажањима Д. Гортан-Премк о овом механизму као 
индуктору семантичког варирања између двеју лексема. Синегдоха у таквим случајевима обично 
делује напоредо са метафором или метонимијом, те је погрдно значење резултат садејства двају 
механизама. 

1. Семантичком анализом пејоратива чији је денотат човек издвајамо три групе примера 
који репрезентују синегдоху засновану на односу део ↔ целина. У сва три случаја посреди је 
синегдохски пренос по моделу део тела човека → човек, а разлика се огледа у типу семантичког 
варирања, односно, у начину на који се полазни семантички садржај трансформише и асоцијатив-
но повезује са циљним садржајем:

•	тип део тела човека → човек, при чему се  семантичко варирање остварује у оквиру исте 
полисемантичке структуре – „права” синегдоха: пичка ’женски полни орган, вагина’ → ’погрд. 
мушка особа која се не одликује мужевношћу, слабић, млакоња, шоња’; сиса ʼ1. кукавица, слабић 
2. покварен, бескарактеран човек, подлац, нитков’;

•	тип део тела човека → човек, при чему се синегдоха реализује у творбеном процесу 
суфиксације, у садејству са још неким од механизама полисемије. Мотивна реч, којом се апо-
строфира део лица или тела, у изведеницу не уноси целокупну семску структуру, већ само неку 
од компонената из примарног семантичког садржаја, и то обично метафорички или метонимиј-
ски трансформисану тако да се приликом погрдног именовања успоставља асоцијативна веза 
по моделу ’део тела’ → ’његова функција’ / ʼместо на телуʼ и сл.: нпр. главоња ’пеј. главешинa, 
старешина, руководилацʼ; језичар ’пеј. причљивац, брбљивац; онај који оговара друге’; њушкало 
’пеј. а. особа која о свему и о свакоме жели све да зна. б. ухода, шпијун, доушник’. Посреди су 
семантички сложеније пејоративне реализације, које само формално припадају скупини синег-

10  Под синегдохом се у лексикологији и семантици подразумева пренос имена с једног појма на други на основу ло-
гичке везе Део ↔ целина, те се лексемом која означава део може именовати целина којој тај део припада, или обрнуто 
и ређе – лексемом којом се означава целина могуће је назвати један њен интегрални део (Гортан-Премк 2004: 80; Дра-
гићевић 2007: 175; Ковачевић 1999: 188). 
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дохски мотивисаних јединица, класификованих тако на основу формалне везе део тела човека 
или животиње → човек. Полазна лексема у синегдохском преносу учествује у некој од својих 
секундарних реализација. Репрезентативни пример оваквих семантичких трансформација пред-
ставља лексема главоња, у значењу ʼпеј. главешинa, старешина, руководилацʼ (РСЈ). Мотивна 
лексема глава уноси у изведеницу једну од својих семантичких реализација, индукованих у садеј-
ству синегдохе са метафором: глава у РСАНУ ʼ5. а. личност која руководи, управља; старешина, 
руководилац, вођа првакʼ – ово значење мотивисано је, с једне стране, синегдохским преносом 
ʼдео човековог телаʼ → ʼцео човекʼ и, с друге, метафоричком трансформацијом семе из полазног 
садржаја, која носи информацију о месту/положају главе на телу – глава је ʼго р њ и  део човечијег 
телаʼ. И још једну метафору препознајемо у овој семантичкој реализацији лексеме глава, као и 
њеног дериварта главоња – посреди је појмовна метафора моћ је горе, заснована на концепту-
ализацији вертикалне димензије и апстрактних појмова као што су друштвени положај и моћ.

2. Анализа грађе показује да тип синегдохе засноване на преносу по моделу целина → део 
није продуктиван у формирању пејоратива у сфери човек будући да смо забележили свега неко-
лико јединица које репрезентују овај тип трансформација и међу њима разликујемо два подтипа 
преноса:

•	подтип име групе лица → појединац/лице из те групе – багра ’људи који заслужују пре-
зир, олош, шљамʼ → ʼчовек који заслужује презир, шљaмʼ; банда ʼгрупа разбојника; разбојничка, 
лоповска дружинаʼ → ʼпојединац из такве групе, бандитʼ;

•	подтип назив животињске класе → човек као појединац, у оквиру којег се синегдоха 
јавља као пратилац метафоре – нпр. марва ʼзб. четвороножне домаће животиње (овце, козе, го-
веда, коњи), стока’ → ’погрд. недисциплинована, неуређена, некултурна маса људи, руљаʼ (ме-
тафора) → ’погрд. припроста, некултурна особа, простак, простакуша, глупак, глупача’; стока 
ʼдомаће животиње, марва, благоʼ → ̓ пеј. припроста, некултурна, глупа особа; недисциплинована, 
неуређена, некултурна маса људи, руљаʼ.

5. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

У раду су представљени неки од најзначајнијих резултата свеобухватније анализе пејо-
ратива у сфери човек који су производ семантичке деривације, односно лексема чије се погрд-
но значење остварује деловањем механизама полисемије – метафоре, метонимије и синегдохе. 
Дат је осврт на најпродуктивније типове трансформација које уочавамо како у полисемантичкој 
структури примарно неутралних лексема тако и у примарним пејоративним реализацијама су-
фиксалних изведеница код којих се погрдно значење не остварује простим додавањем наставака 
за облик, већ проистиче из садејства семантичке и афиксалне деривације. Сви типови метафорич-
ких, метонимијских и синегдохских трансформација илустровани су одговарајућим примерима 
из грађе. Показало се да у преко 70% случајева погрдно значење анализираних лексема почива на 
метафори, при чему је истакнуто да се у неким случајевима оно реализује захваљујући заједнич-
ким деловању двају механизама – нпр. метафоре и метонимије или метафоре и синегдохе. Ана-
лизом  компонентне структуре примарног значења пејоратива мотивисаних метафором, запазили 
смо да је развијање погрдног значења често последица активирања сема колективне експресије, 
које представљају културолошки сегмент, односно афективни слој значења лексема и неретко 
су носиоци различитих националних културних стереотипа. Коначно, на примерима пејоратива 
заснованих на метонимијским трансформацијам и синегдохи утврђено је и да се семантичко ва-
рирање не остварује само у оквиру једне полисемантичке структуре, већ и између двеју лексема 
од којих је једна дериват друге. 
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PEJORATIVE MEANING OF LEXEMS DENOTING MAN AS A RESULT OF SEMANTIC DERIVATION

Summary

The research defines different lexical and semantic mechanisms being productive in forming the pejorative mean-
ing of the units nominating man in contemporary Serbian language. Considering that our previous research has 
shown that pejorative meaning of these lexemes might be the product of semantic and afictuous derivation, the 
semantic analysis in this paper is specially focused on different polysemic mechanisms enabling a development 
of negative expressive meaning relating to man. These mechanisms are the metaphor, metonymy and synecdo-
che. It has been decided that metaphoric association based on collective expressions are the most common type 
of metaphorical transition. The traditional approach to studying lexical meaning in this research is connected to 
cognitive approach combining componential and conceptual methods of analysis in order to define phenomena of 
pejorativation with descriptive method.

Keywords: pejorative, semantic derivation, metaphor, metonymy, synecdoche
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Саша П. Марјановић

О ОБРАДИ ГЛАГОЛСКЕ ФЛЕКСИЈЕ 
У ФРАНЦУСКО-СРПСКИМ РЕЧНИЦИМА*

У раду су представљени резултати металексикографске анализе петнаест општих француско-српских 
речника у погледу лексикографске обраде података о глаголској флексији францускога и српског језика. 
Теоријски оквир рада чини функцијски приступ, који обраду речничких података посматра кроз призму 
специфичних потреба профилисанога просечног корисника у одговарајућим комуникацијским и когнитив-
ним ситуацијама употребе конкретног речника. Тежиште анализе стављено је на обим и приказ података 
о глаголској флексији у анализираним речницима, како у речничком чланку, тако и у осталим деловима 
мегаструктуре француско-српских речника. Циљ је рада да се, с једне стране, укаже на постојеће лекси-
кографске поступке у обради података о глаголској флексији, информативности и сврсисходности такве 
обраде, њеним предностима и недостацима, а, с друге, да се наведу конкретне металексикографске смерни-
це за адекватнију обраду глаголске флексије францускога и српског језика у будућим француско-српским 
речницима.

Кључне речи: флексија, глагол, речник, лексикографија, француски, српски

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА О ГЛАГОЛСКОЈ ФЛЕКСИЈИ 

Глаголима у францускоме и српском језику заједничко је то што поседују исте категори-
је: глаголским се облицима у обама језицима изражава време, начин, стање и поларност, и они 
се са субјектом слажу у лицу, броју и роду (Gertner 1973: 15; Abeillé et al. 2021: 133‒137; одн. 
Jelaska 2015: 153‒160; Marjanović, Radosavljević 2019: 48‒51). Глагол у српскоме језику још по-
седује категорију вида, која се у францускоме изражава граматички (нпр. опозицијом времена 
аорист‒имперфекат, уп. Stanojević 2019). Услед укрштања свих поменутих категорија, парадигма 
просечнога глагола у обама језицима у потврдноме облику активнога стања садржи око стотинак 
чланова (за француски уп. Gertner 1973: 15; Béchade 1992: 247‒250; за српски в. Šipka 2005: 209; 
Тошовић 2012: 138; Bošnjak Botica 2013: 65), па се може рећи да је глаголска флексија у обама 
језицима прилично разграната. Она је и веома сложена, јер сваки глагол како францускога, тако 
и српскога језика не гради све облике додавањем истих флексијских наставака на исту основу 
(Abeillé et al. 2021: 139), нити су сви чланови парадигме увек могући (Béchade 1992: 247; Abeillé 
et al. 2021: 137). Па ипак, ограничен је број наставака и типова алтернација основе, те се глаголи 
према сличности флексијских наставака и гласовних алтернација у основи сврставају у одгова-
рајуће врсте и њихове разреде. 

Глаголима у француском језику прилично је лако одредити врсту. Они се с обзиром на 
флексију у граматикама францускога језика традиционално деле на три врсте (Béchade 1992: 
245‒246; Abeillé et al. 2021: 137‒138). Врсте се препознају према завршетку инфинитива: у прве 
две врсте улазе глаголи са завршетком на -er и -ir с правилном и готово у потпуности предви-

*  Рад је настао у оквиру Програма финансирања научноистраживачког рада НИО, према уговору који је Филолошки 
факултет Универзитета у Београду склопио с Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
(ев. бр. 200167). Аутор захваљује г. Срђану Јовановићу на потпори овога истраживања. Рад се посвећује проф. др 
Снежани Гудурић у знак захвалности што је аутора свесрдно укључила у рад на пројекту Језици и културе у времену и 
простору (бр. 178002), којим је руководила од 2011. до 2020. године. 
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дљивом и препознатљивом обличком парадигмом, док се у трећој налазе преостали глаголи (уп. 
Gertner 1973: 14; Bošnjak Botica, Jelaska 2018: 125‒128), тј. глаголи код којих долази до, из син-
хронијске перспективе, непредвидљивих (а из дијахронијског угла разумљивих) гласовних алтер-
нација и различитих флексијских наставака. Флективни облици глагола треће врсте по правилу су 
прилично непрепознатљиви неизворним говорницима, па се они често називају тзв. неправилним 
глаголима. Количински удео ових врста није равномеран (Béchade 1992: 246‒247; Wilmet 2010: 
167; Abeillé et al. 2021: 138‒139). Прва је врста најбројнија и једина је данас продуктивна; она на 
грађи од око 5.000 најучесталијих глагола укључује нешто више од 4.000 глагола, тј. 90% грађе. 
Другој врсти припада око 300 глагола са инфинитивним завршетком на -ir и завршетком партици-
па садашњег на -issant, а у трећу улази око 350 глагола. Ова традиционална подела глагола на вр-
сте заснива се на писаној форми. С обзиром на то се поједини флексијски наставци бележе само 
у писању, али се не изговарају, одређени број чланова парадигме чине хомофони, па је глаголска 
флексија францускога језика у говореној форми неупоредиво једноставнија од писане (Abeillé et 
al. 2021: 141‒142; уп. и Béchade 1992: 252‒260, као и Gertner 1973: 16). Тако разреди прве врсте, у 
којима се јављају одређена одступања, тичу се понајпре правописних, а у мањој мери гласовних 
одступања. Глаголска флексија у францускоме све укупно садржи око 50‒80 различитих разреда 
распоређених у три врсте (Abeillé et al. 2021: 138), али тај број досеже скоро и до стотину у неким 
конјугацијским речницима (нпр. Laurent 2019), може ићи чак до 488 (Wilmet 2010: 167), с тиме 
што тај број варира у зависности од тога узима ли се у обзир писани или говорени лик глагола, 
или пак комбинација обају ликова.

За разлику од флексије француских глагола, глаголска флексија српскога језика унеколико 
је сложенија. Најбројнија врста глагола у српскоме језику јесу глаголи с односом завршетака 
инфинитива и 1. л. јд. презента -ати ~ -ам: њихов је удео 39% у грађи од око 16.000 глагола 
(Marjanović, Radosavljević 2019: 55; уп. и Jelaska, Bošnjak Botica 2019: 64, Jelaska 2005: 182; Šipka 
2005: 238‒266). Други су по бројности глаголи с односом -ити ~ -им: ова врста укључује око 
25% свих глагола. Њихова парадигма сматра се правилном, јер у флексији ових глагола нема 
неочекиваних гласовних алтернација и они следе основна флексијска правила. Сложеност се, 
међутим, у глаголском систему српскога језика јавља услед тога што део глагола с инфинитив-
ним завршетком на -ати има и завршетак на -ем у 1. л. јд. презента (око 22%), а добар део њих и 
гласовне алтернације у основи, а делић се глагола с истим инфинитивним завршетком у презенту 
завршава на -им (1,3%); сложеност расте и због тога што глаголи са завршетком на -им у 1. л. јд. 
презента могу имати и инфинитивни завршетак на -(ј)ети (3%) и, као што малопре истакосмо, 
-ати. Штавише, само су глаголи с инфинитивним завршетком на -нути (5%) у потпуности пред-
видљиви, мада у радноме глаголском придеву, поред предвидљивих облика, могу имати обличка 
одступања од основних правила. Кад се погледају сви разреди у оквиру врста, још се више може 
установити сложеност система: српски језик, према подацима из постојећега конјугацијског реч-
ника (Marjanović, Radosavljević 2019: 105‒225), има укупно 121 глаголски разред. 

Разлика између ова два језика упадљива је, будући да је флексија глагола у францускоме си-
стемски правилнија и увелико предвидљивија од глаголске флексије српскога језика. Но, како су 
„неправилни” глаголи и једнога и другог језика веома учестале употребе (Bošnjak Botica, Jelaska 
2018: 128; Jelaska, Bošnjak Botica 2019: 68‒69) и како се глаголском флексијом према референт-
ним оквирима и даље овладава чак и на ступњу Б2 (за француски: Beacco et. al. 2004; за српски: 
Крајишник 2011 и Udier 2015), неизворни говорници који овладавају француским односно срп-
ским језиком засигурно имају потешкоћа с глаголском флексијом (уп. §5), а то поткрепљују и ан-
кете (нпр. Lemmens 1996: 74, 101), и вероватно је да у различитим комуникацијским и когнитив-
ним ситуацијама имају потребу да флексијске недоумице разреше у речнику који им је при руци.
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2. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

У овоме раду, стога, испитујемо како је разграната, релативно сложена и донекле непре-
двидљива глаголска флексија францускога и српског језика (в. §1) лексикографски обрађена у 15 
репрезентативних папирних француско-српских (српскохрватских, односно хрватских) речника. 
Сви су речници дуги низ година (били) широко заступљени на тржишту. Сви су општега типа, с 
тим што се разликују по намени, величини и обиму. Наиме, шест речника (Р06‒Р10 и Р12) пред-
стављају издања за школску употребу, док су остали намењени широку кругу корисника; три су 
речника (Р12, Р13 и Р15) џепнога, три су малог формата (Р01, Р11 и Р14), седам речника чине 
приручници средњега формата (Р03, Р06‒Р09 и Р11), док су преостала четири (Р02, Р04‒Р05 и 
Р10) велики речници. Само један речник (Р02) укључује око 70.000 одредница, пет речника (Р07‒
Р09, Р12 и Р14) садржи испод 15.000 одредница, а већину испитаних речника чине приручници 
средњег обима од око 25.000‒40.000 одредница. Према саставу мегаструктуре сви се речници 
осим Р07‒Р10 одликују ширим или сведеним граматичким прегледом, односно приказом гла-
голске флексије, флексијских правила и/или одступања у флексији. То додатно омогућује да се 
сагледа да ли и какву медиоструктуру обезбеђују саставни делови мегаструктуре ових речника. 
Циљ је рада да се у поменутим француско-српским речницима, с једне стране, укаже на систем-
ске лексикографске поступке у обради података о глаголској флексији, а, с друге стране, да се, на 
основу оцене уочених лексикографских поступака, наведу начелне металексикографске смерни-
це за даљу обраду глаголске флексије францускога и српског језика у будућим француско-срп-
ским речницима.

3. ТЕОРИЈСКА ПОСТАВКА И СТРУКТУРА ИСТРАЖИВАЊА

Металексикографско оцењивање информативности и сврсисходности обраде глаголске 
флексије францускога и српског језика у предметним француско-српским речницима и у ово-
ме је нашем истраживању (уп. остале у: Марјановић 2016а, 2016б, 2021 и 2022) засновано на 
функцијскоме приступу описаноме у тзв. теорији о лексикографским функцијама (Tarp 2008; 
сажето в. у Bergenholtz, Tarp 2006). Према овоме приступу, лексикографска обрада речничких 
података посматра се кроз призму специфичних потреба профилисанога просечног корисника 
у одговарајућим ситуацијама употребе конкретног речника. По правилу, у просечне кориснике 
предметних француско-српских речника (уп. §2) могли би се уврстити како изворни говорници 
српскога језика који још овладавају француским језиком, тако и франкофонски корисници којима 
је српски језик ини. У складу с овим двема корисничким скупинама, металексикографски би се 
разликовало укупно пет прототипних ситуација у којима се корисници могу служити двојезич-
ним речником ради обавештења о глаголској флексији францускога односно српског језика: 1) 
рецепцијској ситуацији, 2) продукцијској, 3) медијацијској, те 4) когнитивној ситуацији. Ове че-
тири ситуације посебно се разматрају у пододељцима наредног одељка (§4). Тежиште анализе у 
свакоме је пододељку најпре стављено на материјалну форму у којој се глаголска флексија наводи 
у анализираним речницима, као и на структуру података о глаголској флексији у речничком члан-
ку, али и у осталим деловима мегаструктуре француско-српских речника. Потом се расветљава 
количина података о глаголској флексији у односу на целокупну глаголску парадигму, да би се на 
крају размотрио њихов тип. Водећи рачуна о одговарајућим потребама корисника анализираних 
предметних речника истовремено се изводе оцене о предностима и недостацима лексикограф-
ских поступака у обради глаголске флексије, како би се у наредном одељку (§5) дале смернице 
за обраду глаголске флексије у будућим француско-српским речницима. Закључна разматрања с 
перспективом за наставак истраживања дата су у последњем одељку (§6).
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4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Прве три поменуте ситуације (в. §3) задовољавају комуникацијске корисничке потребе, а 
четврта потребе за системским овладавањем глаголском флексијом. Свакој посвећујемо посебан 
пододељак.

4.1. Рецепцијске ситуације

Рецепцијска је свака ситуација у којој речник у писменој и усменој комуникацији корисни-
ку помаже да препозна облик глагола на који наиђе при читању текста на одређеноме језику или 
приликом слушања говореног исказа на њему, те да разуме значење глагола и његова облика у да-
томе контексту (Bergenholtz, Tarp 2006: 577–578; Tarp 2008: 211). Све се рецепцијске ситуације у 
овоме истраживању односе на неизворне говорнике францускога језика, јер се очекује да изворни 
говорници немају рецепцијских потешкоћа. У конкретноме случају, кад је реч о француско-срп-
ским речницима, корисничке потребе у овој ситуацији задовољене су уколико корисник у одгова-
рајућем речничком чланку макроструктуре речника пронађе глагол који му је потребан, а у којем 
је дата његова потпуна обрада, с, примерице, разлученим значењима и еквивалентима. То значи 
да корисник речника у макроструктури мора потражити глагол под канонским — инфинитивним 
— обликом, тј. обликом под којим се глаголи у францускоме (али и српском језику), по правилу, 
лексикографски обрађују. Уколико конкретан облик глагола на који корисник наиђе није у инфи-
нитиву, мора га претходно извести или претпоставити. Изворни говорници, по правилу, немају 
сметње у томе и врло лако, уколико имају искуство у употреби речника и уколико знају како се 
глаголи у њима лематизују, могу без икакве потешкоће и интуитивно конкретан флективни облик 
лематизацијски свести на канонски и потражити га у макроструктури. Спрам њих, неизворни го-
ворници, а у нашем случају српскојезички корисници, још су у процесу овладавања француским 
језиком, па немају увек довољне језичке компетенције да лематизују конкретан глагол, чак и кад 
су свесни да глаголе треба потражити под канонским обликом (уп. Марјановић 2016а: 265‒266). 
На пример, уколико корисник наиђе на партиципски облик chanté ʼпеваоʼ глагола предвидљиве 
прве врсте може, засигурно, извести односно претпоставити да инфинитивни облик тога глагола 
гласи chanter ʼпеватиʼ; ако, међутим, наиђе на непознат, а још и непрепознатљив и непредвидљив 
облик глагола треће врсте, као што је партиципски облик mû, неће моћи да изведе или претпо-
стави његов инфинитивни облик mouvoir ʼпокренутиʼ, те због тога неће пронаћи одговарајући 
речнички чланак у којем је тај глагол обрађен и остаће ускраћен за његова значења. Како би се, 
стога, задовољиле потребе неизворних корисника у рецепцијским ситуацијама, француско-срп-
ски речник мора у макроструктури садржати и оне флективне облике француских глагола који 
су непрепознатљиви и/или непредвидљиви у односу на канонски облик. Такви облици морају 
корисника посебним системом упутница одвести до речничкога чланка с њиховом лемом, нпр. 
mû → mouvoir (уп. Лалевић 1983: 6; Mugdan 1989а: 521; Fuentes Morán 1994: 227–231; Ptičar 1994: 
305; Берков 2004: 31–35, 109–111; Jackson 2004: 1884, 1886, 1888; Jelaska, Cvikić 2005: 212‒203; 
Bergenholtz, Tarp 2006: 577; Tarp 2008: 184; Svensén 2009: 105–106, 131; Марјановић 2016а: 
266‒268). Премда је овај лексикографски поступак препознат у металексикографској литерату-
ри, прегледом француско-српских речника констатујемо да ниједан предметни француско-српски 
речник у макроструктури не садржи непрепознатљиве и/или непредвидљиве флективне облике с 
упутницом на лематски (исто в. и у Rey-Debove 1971: 147). То значи да ниједан од њих не може у 
потпуности одговорити на корисничке потребе у рецепцијским ситуацијама. Може, подсетимо се 
горњега примера, једино уколико су флективни облици препознатљиви и предвидљиви.
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4.2. Продукцијске ситуације

Продукцијском се може назвати свака ситуација слободне производње исказа приликом 
писмене или усмене комуникације у којој речник кориснику омогућава да произведе жељени 
флективни облик одговарајућега глагола (Bergenholtz, Tarp 2006: 578; в. и Tarp 2008: 211). Тај 
глагол може бити непознат, али и познат. Уколико је непознат, продукцијске се ситуације у овоме 
истраживању односе на франкофонске говорнике којима је српски језик ини. У томе случају, ко-
рисничке потребе могу се испунити ако такав корисник фрацуско-српскога речника трага за одго-
варајућим еквивалентом францускога глагола у српскоме језику те, кад га нађе, добије податак о 
његовој флексији, који потом може употребити у своме исказу. Глагол српскога језика, пак, може 
бити и познат франкофонскоме говорнику, али он тад још није овладао флексијом тога глагола, 
или пак није сасвим сигуран у знање које поседује, па он тад претражује француско-српски реч-
ник како би добио или проверио одговарајући флексијски податак познатога глагола. Уколико је 
глагол, пак, познат, продукцијска се ситуација може односити и на српскојезичне кориснике који-
ма је француски језик ини. У томе случају, корисничке се потребе задовољавају уколико изворни 
говорник српскога језика трага за флексијским податком познатога француског глагола. Коначно, 
ова се корисничка ситуација може односити и на случајеве кад франкофонски говорници при-
ликом писмене производње исказа на матерњем (тј. францускоме) језику желе, услед недоумица 
при записивању одређенога флективног облика глагола у францускоме језику, у француско-срп-
скоме речнику који им је у томе тренутку при руци проверити правописни лик тога флективног 
облика. Све наведене продукцијске ситуације могу се сматрати задовољенима уколико су у фран-
цуско-српскоме речнику флексијски подаци дати и за глаголске одреднице францускога и за гла-
голске еквиваленте српскога језика. Ови подаци по правилу се дају у микроструктури речничког 
чланка, али и у граматичким прилозима с којима су глаголи из макроструктуре и микроструктуре 
речника повезани посебним системом индекса (Bergenholtz, Tarp 2006: 578; Tarp 2008: 212).

Флексијски се податак у микроструктури речничког чланка може навести експлицитно у 
одговарајућем граматичком (или, ближе речено, флексијском) блоку, али се може дати и импли-
цитно, тј. посредством илустративне грађе. Тако се одређени флективни облик, примерице, може 
контекстуализовати у примеру употребе глагола. Међу испитаним речницима једино се школ-
ски речници Р07‒Р10 одликују систематском употребом примера, али се испитивањем њихових 
примера за најучесталије неправилне глаголе (нпр. prendre, pouvoir и сл.) стиче утисак да су 
примери одабрани како би илустровали значење глагола, његову рекцију или комбинаторику, али 
не и флексију. У свакоме случају, највећи број имплицитних флексијских података нуди Р08. С 
обзиром на то што се овим лексикографским поступком и иначе не могу дати исцрпни флексијски 
подаци, у наредном се тексту усредсређујемо на експлицитно навођење флексијских података.

Експлицитно се флексијски податак може навести на два различита начина. Први се начин 
примењује кад се флективни облици исписују директно у микроструктури речничког чланка (Rey-
Debove 1971: 159; Mugdan 1989а: 521–522; Fuentes Morán 1994: 221; Jackson 2004; Tarp 2008: 213; 
Svensén 2009: 126–128). Тај се поступак у литератури назива и фактографским (рус. фактиче-
ский, Берков 2004: 102), зато што су облици исписани онако како се у језику фактички, тј. у ствар-
номе виду, и записују. Према обиму флексијских података који се овим поступком нуде, могуће 
је дати потпуну или делимичну флексију глагола (Берков 2004: 104). Због разгранате и сложене 
флексије францускога и српског језика (в. §1), потпуну флексију није могуће исписати у речнику 
општега типа какви су предметни речници (§2). Но, приближно потпуна флексија дата је у Р14. 
Оцену обраде флексијских података у овоме речнику већ смо дали у претходноме раду (Марјано-
вић 2016б: 111–113), па читаоца за појединости упућујемо на тај рад. Овде можемо додати како 
је овај речник у суштини хибридна форма речника општега типа и морфолошког речника. Наиме, 
макроструктура овога речника састављена је као у општем речнику, а микроструктура је, с јед-
не стране, општега (због основних еквивалената које нуди), а, с друге, морфолошког типа (због 
начина навођења приближно потпуне парадигме, али и изостављања осталих података о одред-
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ници и еквивалентима). У случају да флексијски подаци изостају, тај смо случај назвали нултим 
(Марјановић 2016б: 111). Међу предметним речницима, овакво стање налази се у микрострукту-
ри већине речника: Р01‒Р06 и Р09‒Р12. Овај се налаз односи на флексију глаголских одредница 
у францускоме језику. Кад је у питању флексија глаголских еквивалената у српскоме, нулти је 
приступ примењен у свим анализираним речницима. То значи да ниједан речник, нажалост, не 
може бити у функцији очекиваних продукцијских потреба франкофонских корисника. Но, потре-
бе српскојезичких корисника у свим предвиђеним ситуацијама ипак могу бити задовољене. Тако 
је у преосталим речницима (Р07‒Р08, Р13 и Р15) у микроструктури чланка понуђен делимичан 
обим флексијских података. То значи да су у тим речницима дати подаци о релевантним облици-
ма (Tarp 2008: 219; Марјановић 2016б: 114), тј. о појединим флективним облицима глагола који 
кориснику, уколико зна основна флексијска правила (која се пак наводе у граматичкоме прилогу, 
уп. §4.4), омогућују да реконструише, односно успостави целокупну обличку парадигму глагола.

У Р07 системски су уз тзв. неправилне глаголе (уп. §1) наведени флективни облици сва 
три лица једнине и множине презента, 1. л. јд. имперфекта, аориста и футура, као и облик пар-
тиципа прошлог. Број флективних облика нешто је већи у Р08. Тако овај речник наводи следеће 
релевантне облике: 1. л. јд. и мн. презента, 1. л. јд. имперфекта, перфекта, футура, кондиционала 
презента, аориста, субјунктива презента и имперфекта, облике императива, партиципе презента 
и перфекта. У неким случајевима наведено је, али не системски, и 3. л. јд. и мн. презента, те 1. л. 
мн. субјунктива презента. Систем њихове обраде илуструјемо наредним изводом:

Р07 Р08
PRENDRE […], v. tr., v. pr. (Je prends, tu prends, 
il, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles 
prennent; je prenais; je pris; je prendrai; que je 
prenne; pris, e) — узети...

PRENDRE […] v.: je prends, il prend, nous 
prenons, ils, prennent; je prenais; j’ai pris; je pris; 
je prendrai; je prendrais; que je prenne, que nous 
prenions;  que je prisse;  prends, prenons, prenez; 
prenant; pris, prise; v. tr. uzeti...

Примећујемо да су облици системски раздвојени тачком-зарезом, а лица унутар облика 
зарезима. Примећујемо такође да ни у једноме ни у другом речнику нема метајезичких ознака ко-
јима се уводи глаголски облик, али је, заузврат, корисник у предговору Р07 упозорен на редослед 
релевантних облика. То не важи за Р08. Штавише, распоред облика у њему није ни константан, 
јер облици императива каткад претходе облицима субјунктива. Због варирања положаја релевант-
них облика, метајезичке би ознаке, стога, биле од велика значаја (Fuentes Morán 1994: 203). Прем-
да је цео овај поступак ваљано решење, јер корисник одмах добија одговарајући податак нужан 
за производњу било којега другог флективног облика жељеног глагола, он је примењен само код 
ограничена броја глагола у обама речницима, и то само код глагола модела, тј. једнога глагола из 
истога флексијског разреда. Код осталих глагола чија парадигма следи исти разред, корисник се 
за флексију упућује на тај модел. Тако се, на пример, у обама речницима, као у наредноме изводу, 
корисник код префигираног глагола apprendre за флексијски податак упућује на модел prendre, 
а релевантни облици овога другог треба да му помогну да аналошким путем изведе флективне 
облике жељенога глагола: 

Р07 Р08
APPRENDRE […], v. tr. (Мења се као prendre) 
— научити...

APPRENDRE […] v. tr.: conjug. prendre; 
naučiti...

Као што се из извода види, у овоме се случају испитани речници разликују по употре-
бљеном метајезику: с једне стране, Р07, који је намењен корисницима основношколског узраста, 
флексијски се податак уводи на српскоме језику; с друге, Р08, који је намењен гимназијалцима, 
као метајезик користи француски, али прибегава условним скраћеницама (conjug. ʼконјугацијаʼ). 
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Пошто је флексијски податак уз француски глагол превасходно потребан говорницима којима 
је француски језик ини, сматрамо да је сврсисходније решење понуђено у Р07 (уп. Марјановић 
2021: 209). Овакав поступак којим се с једнога глагола упућује на други назива се у металекси-
кографској литератури (Берков 2004: 104; уп. и Марјановић 2016б: 122) упућивачким (рус. от-
сылочные грамматические характеристики). Упућивање се, пак, може вршити на више начина. 
Један је управо описани поступак кад је упутница модел флексијске врсте који треба потражити у 
истој макроструктури речника (уп. Rey-Debove 1971: 159; Mugdan 1989а: 520‒523; Salerno 1999: 
212; Jackson 2004: 1883–1884; Tarp 2008: 214–215; Марјановић 2021: 207–208). Други је кад се 
корисник упућује на други елемент мегаструктуре речника, нпр. на какав граматички прилог (в. 
§4.4). То је и други случај експлицитног навођења флексијског податка. У томе случају упутница 
представља индекс, најчешће у виду алфанумеричког симбола, којим се кодира модел флексијске 
врсте и/или њена разреда (Панкрац 1984: 82; Mugdan 1989а: 520, 522–523; Fuentes Morán 1994: 
222–223; Salerno 1999: 213; Берков 2004: 102–104; Jackson 2004: 1883–1885; Tarp 2008: 213–216; 
уп. и Svensén 2009: 126, 129–130; Kostić-Tomović 2017: 43). Овај смо поступак назвали индекси-
рањем (Марјановић 2021: 209; Марјановић 2022). Он је присутан једино у Р13. Уз сваку одред-
ницу стоји индекс комбинован од броја (који кодира једну од четири флексијске врсте, колико их 
овај речник разликује, будући да трећу врсту дели на две) и латиничког слова (који кодира флек-
сијски разред у оквиру врсте). Својеврстан систем индексирања јавља се такође у Р15. У овоме 
су речнику неправилни глаголи означени звездицом (*) (уп. Fuentes Morán 1994: 222–224; Salerno 
1999: 212; Марјановић 2016б: 120). Звездица корисника упозорава на то да је реч о неправилноме 
глаголу и да флексијски податак о њему треба потражити у последњем одељку граматичког при-
лога (Nepravilni glagoli) (в. §4.4). Извод из оба речника наводимо у продужетку:

Р13 Р15
prendre […], v/t (4q) uzeti… prendre* […] gl. 1 uzeti...

apprendre […], v/t (4q) (na)učiti… apprendre* […] gl. 1 naučiti...

У граматичком прилогу Р13 под индексом 4q стоје релевантни облици глагола prendre, који 
представља флексијски модел читавог глаголског разреда. На основу ових облика корисник би, 
уколико је овладао основним флексијским правилима, могао успоставити целокупну обличку 
парадигму жељеног глагола:

Oznaka Infinitif Napomene
Présent Passé 

simple Futur Impératif Participe
passéde l’ind. du subj.

(4q) prendre u nekim 
oblicima 
otpada d

prends
prends
prend
prenons
prenez
prennent

prenne
prennes
prenne
prenions
preniez
prennent

pris
pris
prit
prîmes
prîtes
prirent

prendrai
prendras
prendra
prendrons
prendrez
prendront

prends
prenons
prenez

pris(e)

Последња два речника (Р13 и Р15) нису једини који флексијске податке наводе у граматич-
ком прилогу. Половина преосталих речника (Р01‒Р06 и Р11‒Р12) садрже граматички прилог, а у 
њему парадигме основних флексијских врста, као и пописе неправилних глагола с припадајућим 
релевантним облицима (в. §4.4). Разлика између ове две скупине речника огледа се у томе што у 
речницима из друге скупине није спроведено никакво упућивање из микроструктуре речничког 
чланка на макроструктуру граматичког прилога. И ови други речници, дакле, служе продукциј-
ским потребама корисника, али је њихова вредност мања, јер се, како то неки аутори (нпр. Salerno 
1999: 211–212) истичу, мора рачунати на корисникову интуицију да податак може пронаћи друг-
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де, те на стрпљење до тренутка када ће тај податак пронаћи. Лако се, пак, може очекивати да 
корисници нису увек свесни чињенице да податак могу пронаћи у другоме делу мегаструктуре 
речника и да ће у комуникацијској ситуацији имати времена да се посвете дужој претрази (в. и 
Lemmens 1996: 101).  

Продукцијских потреба тиче се и податак о избору помоћног глагола у сложеним времени-
ма (Salerno 1999: 215‒216). Наиме, већина глагола сложена времена граде помоћу глагола avoir, 
док мали број глагола то чини помоћу глагола être. Прегледом предметних речника установили 
смо да овај податак у највећем броју случајева изостаје у микроструктури чланка чак и онда кад 
глагол, као што је monter, у зависности од рода и/или значења изискује различит помоћни глагол. 
Овај се податак у неколико речника (в. §4.4) пружа у граматичком прилогу, али се и у овоме слу-
чају доводи у питање корисникова интуиција и стрпљење (уп. Salerno 1999: 216).

На крају можемо закључити да предметни речници јесу конципирани да задовоље продук-
цијске потребе, али само српскојезичких корисника. При томе, сви речници нису од подједнаке 
вредности. Продукцијске потребе најбоље задовољавају речници Р07 и Р08, који флексијске по-
датке експлицитно нуде у микроструктури чланка, али и Р13 и Р15, који индексима у микрострук-
тури упућују на граматички прилог у којем се могу наћи релевантни облици за успостављање 
парадигме, било директно, било аналошки према флексијскоме моделу.

4.3. Медијацијске ситуације

Медијацијске су оне ситуације у којима се корисник речником служи приликом спровођења 
различитих преводних активности, како у писменој, тако и, мада ретко, усменој форми. У оквиру 
ових ситуација постоје три различита случаја који су у вези с обрадом глаголске флексије у речни-
ку. Наиме, први је случај кад корисник у тексту који преводи с францускога на српски језик наиђе 
на облик францускога глагола чије му значење није познато. У томе случају корисник ће у речнику 
потражити одговарајуће значење и преводни еквивалент тога глагола који му у контексту највише 
одговара. Разуме се да се и овде глаголи претражују у канонскоме облику. Потешкоћа у достизању 
овога циља може настати кад флективни облик на који је корисник у превођењу наишао није препо-
знатљив и/или предвидљив. Тад лексикограф мора у макроструктуру укључити и непрепознатљиве 
и/или непредвидљиве облике глагола с упутницом на лематски. То значи да први случај ове ситуа-
ције укључује две фазе, рецепцију облика и његову семантизацију. Како је прва фаза рецепцијска, 
у металексикографској се литератури с функцијским приступом (Bergenholtz, Tarp 2006: 578; Tarp 
2008: 211) овај случај не разматра засебно од корисничких потреба у рецепцијским ситуацијама. 
Као што смо горе рекли (уп. §4.1), ниједан оцењени речник не може у потпуности одговорити на 
корисничке потребе у рецепцијским ситуацијама, на основу чега закључујемо да ниједан речник не 
може задовољити ни први тип случајева у медијацијским ситуацијама.

Други је случај кад франкофонски корисник у тексту који преводи с францускога на срп-
ски језик наиђе на глагол чији му еквивалент у српскоме, с једне стране, није познат, или му је, 
с друге стране, познат, али није сигуран каква је флексија тога глагола. Исто тако, у томе слу-
чају, корисник у француско-српскоме речнику може потражити, ако му је на уму већ одређени 
еквивалент који му се у преводном контексту не уклапа, адекватнији преводни еквивалент, те 
проверити његову флексију. И овај случај укључује две фазе: прву, током које се изналази одгова-
рајући еквивалент, и другу, продукцијску, која подразумева укључивање еквивалента у контекст 
кроз одабир одговарајућег флективног облика. С обзиром на то да је за глаголску флексију важна 
друга фаза, други се случај медијацијских ситуација код функцијскога приступа лексикографској 
обради глаголске флексије (Bergenholtz, Tarp 2006: 578; Tarp 2008: 211) своди на аспекте изнете у 
вези с продукцијским ситуацијама. Пошто смо видели (§4.2) да ниједан речник системски не даје 
флексијске податке о глаголима српскога језика, ниједан речник, стога, није функционалан ни у 
другом типу медијацијских ситуација.
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Коначно, трећи је случај кад корисник којему је српски језик изворни преводи текст са срп-
скога на француски језик и у француско-српскоме речнику жели проверити флексију познатога 
француског глагола који му је у одговарајућем преводном контексту потребан. И овај се случај 
своди на производњу флективног облика, па се оцена обраде глаголске флексије за потребе овог 
типа медијацијске ситуације такође изводи на основу закључака у вези с продукцијским ситуаци-
јама (уп. §4.2). Другим речима, већина испитаних речника (тј. сви осим Р09 и Р10) задовољавају 
— у одређеној мери, али не потпуно — корисничке потребе у овом типу медијацијских ситуација.

4.4. Когнитивне ситуације

Спрам ситуација у којима корисници посежу за речником не би ли задовољили тренутне 
комуникацијске потребе (в. §4.1‒§4.3), ситуације у којима се корисници служе речником да би 
унапредили, побољшали и увећали опште језичке компетенције у иноме језику називају се когни-
тивним. Традиционално се у те сврхе користе уџбеници и граматике одговарајућег језика. Такви 
приручници омогућују успешно овладавање иним језиком, како у домену структурирања и систе-
матизације постојећих, тако и по питању стицања нових знања. Међутим, како се у литератури 
примећује (уп. Bergenholtz, Tarp 2006: 579), такви приручници дају само општа правила с ма-
њим бројем илустративних примера, уз нужна, али опет општа одступања од тих истих општих 
правила. За разлику од њих, у мегаструктуру речника може се укључити тзв. граматички прилог 
(Марјановић 2016б: 121), у којем се, кад је реч о глаголској флексији — текстуално крајње сажето 
и за око прегледно, на маломе броју страница и с дидактичком профилисаношћу садржаја — могу 
исписати основна флексијска правила за грађење или, ако је грађење сувише сложено, извођење 
глаголских облика, те се таблично могу навести обличке парадигме основних флексијских врста 
и њихових разреда. Те се парадигме могу индексирати и тим индексима упутити на конкретне 
глаголе у речничким чланцима, који би сами такође били индексирани и тако у супротном смеру 
индексима упућивали на флексијске врсте. Тиме се остварује кружни пут од општега ка поједи-
начноме и од појединачнога ка општем, што у традиционалним граматикама и уџбеницима није 
могуће. На тај начин корисник може обнављати постојећа и стицати нова знања која му о глагол-
ској флексији недостају, те за сваку врсту пронаћи жељени број глагола који јој припадају, као и 
за конкретан глагол аналошким путем успоставити његову целокупну парадигму (уп. Bergenholtz, 
Tarp 2006: 579; Tarp 2008: 163–165, 212). 

Вишенаменски двојезични речници, какви су и испитани француско-српски речници, потре-
бе франкофонских и српскојезичких корисника у когнитивним ситуацијама могу задовољити само 
ако су њима придодати граматички прилози за оба језика, како за француски, тако и за српски (уп. 
Bergenholtz, Tarp 2006: 579). Прегледом речника, међутим, констатујемо да ниједан испитани реч-
ник не садржи ни најкраћи граматички прилог (а унутар њега какав флексијски преглед) српскога 
језика. Заузврат, граматички прилог с флексијским подацима француских глагола наводе сви пре-
гледани речници, осим Р07‒Р10. У наредним пасусима оквирно описујемо њихове одлике:

— Р01 даје парадигму помоћних глагола avoir и être, парадигму глагола прве врсте (parler) 
с одељком који у текстуалној форми описује одговарајућа одступања од парадигме, затим 
парадигму друге (finir) и треће врсте (vendre). Флексијски наставци истакнути су масним 
словима, а сложени облици исписани су курзивно. Парадигме следи абецедни попис не-
правилних глагола с двама типовима чланака. Први тип чине глаголи у инфинитиву с 
релевантним флективним облицима који кориснику омогућују да успостави целокупну 
парадигму. Релевантни облици уведени су ознаком облика у скраћеном виду. Други тип 
чланака састоји се од глагола у инфинитиву и упутнице на глагол истога флексијског ра-
зреда, према којем корисник флективне облике може извести аналошки. 

— Р02 најпре наводи парадигме глагола прве, друге и треће врсте, а модели су глаголи parler, 
finir и servir. Следи абецедни попис неправилних глагола с упутницама на флексијске 
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разреде, који су таблично дати у наставку. Таблица садржи број разреда и релевантне 
флективне облике.

— У Р03 приложена је таблична парадигма помоћних глагола avoir и être, парадигма глагола 
прве (aimer), друге (finir) и треће врсте (rendre, recevoir и sentir), парадигма глагола aimer 
у пасивном стању и парадигма глагола у повратној конструкцији (se laver). За разлику 
од претходна два речника, свака таблица налази се на посебној страници. Таблице следи 
абецедни попис неправилних глагола с истом микроструктуром као у Р01. 

— Р04 садржи обиман граматички прилог у текстуалном формату. Морфолошком опису гла-
гола, њиховој синтакси и семантици глаголских облика посвећене су чак 73 странице 
формата Б5! На крају прилога налази се попис неправилних глагола као у Р01, али је 
све исписано курзивним словима. У речнику истога аутора (Р05), а у другој редакцији, 
изостаје обиман граматички прилог, али је задржан попис неправилних глагола, који је у 
овоме речнику типографски прегледан и лак за претраживање.

— Р06 такође садржи обиман граматички прилог (али не као у Р04). Кад је реч о глаголима, 
прво је у густој текстуалној форми објашњена морфологија и семантика глаголских обли-
ка. Ти подаци дати су за глаголе све три врсте (parler, finir и rendre) за потврдни и одрич-
ни облик, као и за употребу тих облика у постављању питања. Сваки је члан парадигме 
преведен на српски. Потом је дата парадигма глагола inviter, avertir и conduire у пасиву, 
те парадигма повратних глагола за све три врсте: se laver, s’évanouir и se taire. Затим су 
таблично приказане парадигме помоћних глагола, модела глагола прве врсте, парадигма 
првопоменутог повратног глагола (тачније, конструкције) и глагола aimer у пасивном ста-
њу. Дата је и таблична парадигма одричних облика, као и облика у постављању питања за 
активни глагол parler, пасивно стање глагола aimer и повратна конструкција se laver. На 
крају долази таблични абецедни попис најчешћих глагола треће врсте с њиховим реле-
вантним облицима. У попису су глаголи дати с основним еквивалентом и, за разлику од 
претходних речника с абецедним пописом неправилних облика, нема упућивачких чла-
нака.

— Речник Р11 даје основна правила глаголске флексије у концизној текстуалној форми. Ту 
се наводе кратка упутства за извођење глаголских облика од одговарајуће основе дода-
вањем наставака за све три глаголске врсте. Код описа перфекта пописани су глаголи 
чији се перфекат гради од помоћног глагола être. Потом се таблично приказује парадиг-
ма помоћних глагола, те глагола chanter, finir и vendre. Сваки прости облик у парадигми 
прати фонемска транскрипција међународним фонетским писмом. Особитост парадигме 
повратних глагола и конструкција, као и грађење пасива дати су текстуално. Текстуално 
се објашњава и употреба глагола у негацији и постављању питања, као и одступања у 
парадигми неких разреда прве врсте. Потом долази абецедни попис, који је као у Р01, али 
је уз сваки инфинитив, као у Р06, дат преводни еквивалент. 

— Граматички прилог у Р12 сличан је прилогу из претходнога речника. Разликују се по томе 
што су овде кратка упутства за извођење простих облика одмах опримерена обличком 
парадигмом глагола aimer, finir и rendre у одговарајућем облику. Парадигме су пропра-
ћене изговорним подацима. Одступања од флексијских правила прве врсте објашњена су 
таблично. У таблицама су масним словима истакнуте гласовне алтернације. Текстуално је 
објашњено извођење безличних глаголских облика. Код описа грађења сложених облика 
прво је описан избор помоћног глагола. Перфекат и плусквамперфекат опримерени су 
пaрадигмом глагола dessiner, arriver и se laver, док осталих сложених облика, као што је 
антериорни футур, нема. Одрични облици, постављање питања, као и грађење пасивног 
стања дати су такође текстуално. Следе друге граматичке партије и тек на крају дате су 
синоптичке табеле помоћних глагола и таблични абецедни попис глагола без еквивалена-
та с релевантним облицима за извођење целокупне парадигме.
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— Р13 крајње концизно, на пола странице, наводи основна правила извођења простих гла-
голских облика. Потом таблично наводи парадигму помоћних глагола те глагола четирију 
врста (blâmer, punir, recevoir и vendre). Свака је врста обележена арапским бројем 1‒4. 
У оквиру сваке од врста — такође таблично — наводе се глаголски разреди с релевант-
ним облицима и у посебној рубрици таблице указује се на то где и у чему одступају од 
парадигме глагола који је употребљен као модел врсте (уп. §4.3). Флексијски наставци 
истакнути су курзивно (в. последњи извод у §4.3). Сложени облици дају се једино код 
помоћних глагола и модела прве врсте, а код осталих се врста упућују на модел прве.

— С обзиром на то да је у Р14, условно речено, целокупна флексија свакога обрађеног гла-
гола дата у макроструктури речника, у граматичком је прегледу само истакнуто да се 
глаголи деле на три врсте, дат је по један пример за сваку врсту, пописани су лични и 
безлични глаголски облици, указано је на међујезичке разлике у употреби облика (нпр. 
слабе употребе имперфекта у српскоме, који се ипак користи у парадигмама!), помињу 
се помоћни, безлични и дефектни глаголи, а онда се на примеру повратне конструкције 
se blesser даје целокупна парадигма. У оквиру помоћних глагола пописују се глаголи који 
сложена времена граде помоћу глагола être, али и глаголи који, у зависности од значења и 
рода, могу имати оба помоћна глагола. Помиње и грађење негације и постављање питања.

— Р15 даје кратка основна правила извођења простих глаголских облика с таблично истак-
нутим наставцима. Правила таблично опримерује глаголима aimer, finir и vendre само код 
презента, док је код осталих облика пример наведен текстуално испод табличног приказа 
наставака. Потом је дат синоптички таблични преглед простих облика. За сложене гла-
голске облике приказ је обрнут: прво се даје синоптички таблични преглед на примеру 
парадигме глагола aimer и aller, а онда се дају правила грађења. На почетку одељка о 
сложеним облицима каже се да само неколико глагола гради ове облике помоћу глагола 
être, a касније се под одељком о помоћним глаголима даје исцрпнији попис, с напоменом 
да одређени глаголи користе други помоћни глагол ако су употребљени прелазно. Следи 
таблични преглед парадигме глагола aimer у пасивном стању, док су негација и поставља-
ње питања обрађени текстуално. На крају прилога налази се абецедни попис глагола с 
релевантним облицима. Презентски облици нису уведени ознаком, док је испред осталих 
облика ознака у скраћеном виду. Та ознака нигде у речнику није дешифрована. После 
овога пописа налази се таблични попис глагола који нису у претходном попису, с упутни-
цом на глагол који јесте обрађен у претходном попису и где корисник треба да примени 
аналогију облика.

С графичке тачке гледишта, четири речника истичу се — и то, према нашем мишљењу, 
позитивно (уп. слично мишљење у Lo Nostro 2013: 162, где је реч о глаголским таблицама у фран-
цуско-италијанским и италијанско-француским речницима) — по томе што се њихов граматички 
прилог визуело издваја из осталих делова књижног блока на предњем, горњем и, делимично, до-
њем обрезу. Наиме, граматички прилог у Р06 штампан је на светложутом папиру ситније, а при-
лог у Р12 на жутоме папиру исте грамаже, док су странице граматичког прилога у Р11 тамноси-
вом бојом засенчене на спољној, а у Р14 светлосивом на горњој маргини. Штавише, у последњем 
су још у засенченоме рубу дати наслови одељака (нпр. Glagoli, Nepravilni glagoli итд.), који омо-
гућују брже претраживање прилога. Даље, положај у књижном блоку такође варира: граматички 
се прилог у Р11 и Р12 налази у средини књиге као уметнути табак између двеју макроструктура 
речника, француско-српске и српско-француске; код Р14 саставни је део предњег табака, а у свим 
осталима придодат је као задњи табак. По положају текста, Р12 и Р13 разликују се од осталих 
по томе што је текст положен усправно. Тиме се додатно сугерише другачија функција овога 
елемента мегаструктуре у односу на друге. Исто тако, можемо додати да по обиму текста одуда-
рају Р04 и Р06: но, за разлику од Р04, код којега је прилог преопширан и где текст заузима доста 
страница, у Р06 текст је преломљен прилично густо и непрегледно. Овакве граматичке прилоге 
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због тога не сматрамо узорним лексикографским решењем (уп. исто Lo Nostro 2013: 162‒164), јер 
отежавају и успоравају читање, те онемогућују брзу претрагу података. Заузврат, речници Р11 и 
Р12 узорни су по томе што су њихови прилози прегледни, концизни, али довољно информативни. 
Додатно, Р03, Р11 и Р13 истичу се по томе што се њихови таблични прегледи обличке парадигме 
једне флексијске врсте или разреда могу обухватити једним погледом, тј. систематизацијског су 
и синоптичког карактера, док код осталих речника таблице полазе с било којега места једне стра-
нице и прелазе на другу (уп. Lo Nostro 2013: 162‒163). Коначно, једино два речника (Р1 и Р13) 
у табличним прегледима флексијских парадигми графички издвајају наставке од основе глагола. 
Ово је, додуше, примењено и у Р15, али само спорадично и несистемски. Мишљења смо да је овај 
лексикографски поступак ефектно и пожељно решење, јер кориснику експлицитно указује на то 
који је део глагола варијантан, а који није. Другим речима, држимо да је важно да корисник доби-
је аналитички увид у флексију, тј. да зна шта је основа глагола, а шта наставак, јер је глагол који је 
у таблици употребљен, у ствари, само модел одређене флексијске врсте или његова разреда, који 
треба кориснику да послужи да уопшти флексијско правило.

Са структурне стране, најпре примећујемо да је експлицитна медиоструктура постигнута 
једино у Р13 и Р15. Међутим, за разлику од Р13, где се сваки глагол системом индекса (уп. §4.2) 
упућује на одговарајуће место у граматичком прилогу, у Р15 само су тзв. неправилни глаголи 
звездицом (*) у микроструктури речника упућени на последњи сегмент граматичког прилога. 
Код свих осталих речника, формалне везе између ових делова нема, па се може установити да је 
медиоструктура у њима остварена само имплицитно. То значи да ће се корисник служити гра-
матичким прилогом само ако је претходно упознат с чињеницом, или је пак освестио чињеницу, 
да га речник поседује. Исто тако, примећујемо да већина речника с граматичким прилогом (сви 
осим Р14) садржи, у таблици или ван ње, попис тзв. неправилних глагола с релевантним облици-
ма за успостављање целокупне обличке парадигме, или једноставно, за стицање знања и свести 
о одступањима од флексијских правила. Ту се, међутим, издвајају Р02 и Р15 због тога што ови 
речници садрже два таква пописа. Разлика између наведених речника састоји се у двама аспекти-
ма, редоследу пописа и систему упућивања. Наиме, у Р15 даје се најпре попис одређенога броја 
неправилних глагола с припадајућим релевантним облицима, а потом попис додатног броја глаго-
ла који су упућени на глаголе исте флексије из првога пописа, тј. на моделе њихових парадигми. 
Упућивање се врши експлицитно, навођењем глагола. Као илустрацију дајемо глаголе prendre и 
apprendre из одељка 4.2: први је обрађен у првоме попису, а други у другоме с упутницом на гла-
гол prendre. У Р02, пак, прво се наводи попис свих неправилних глагола с бројчаним индексима, 
који упућују на други – таблични – попис, у којем је под сваким индексом обрађен један флексиј-
ски модел с релевантним облицима. Тако се глаголи који у табличном попису служе као модели 
налазе и у првоме. На конкретноме примеру, глаголи prendre и comprendre носе индекс 57, а у 
оквиру табличног пописа под индексом 57 дати су релевантни облици глагола prendre. Није, ме-
ђутим, јасно зашто су се лексикографи одлучили за овакав поступак, јер прегледање обају пописа 
беспотребно продужава време нужно за корисникову претрагу речника (Salerno 1999: 211–212). 
Боље је решење из осталих предметних речника, у којима су ова два пописа спојена у један (уп. 
Fuentes Morán 1994: 223‒224; Svensén 2009: 131), тј. кад су уз глаголе који служе као модели 
парадигми дати релевантни облици, док су остали глаголи упућени на моделе у истоме попису. 

Са садржајног аспекта, запажамо три ставке које су од металексикографске важности. Прво, 
како би граматички прилози задовољили когнитивне потребе корисника, нужно је да лексикограф 
у њима понуди барем сажета основна флексијска правила, која би кориснику омогућила да овлада 
грађењем или производњом одређених глаголских облика, односно да га, ако је њима већ (у некој 
мери) овладао, на то подсете. Оваква сажета правила у најбољем виду дају Р11‒Р13, али су они 
солидни и у Р15. У Р04 и Р06 ова правила такође постоје, али због горепоменутога обима текста и 
густа прореда корисника одвлаче од читања. С друге стране, речници Р01‒Р03, Р05 и Р014 таква 
правила не нуде. Штавише, Р05 не даје ни табличне парадигме правилних глагола, па овај речник 
у најмањој мери испуњава когнитивне корисничке потребе. Друго, пошто су флексијска правила 
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опримерена глаголима који сложене облике граде помоћу глагола avoir, део речника (Р01‒Р03 и 
Р05), не упозорава корисника на то да се сложени облици мањега броја глагола граде уз помоћ 
глагола être, или, кад та напомена не изостаје, то само чини текстуално, без примера и парадигме 
(Р06, Р11, Р13, Р14). У овоме погледу, само су Р12 и Р15 функционални. Треће, важан је и одабир 
модела флексијске врсте и разреда. Као модел би требало одабрати глагол који најбоље покрива 
целу скупину глагола, те глагол који је у одговарајућој врсти и/или разреду најучесталији или се 
њиме најпре овладава (уп. Марјановић 2021: 208). Констатујемо да сви предметни речници овај 
критериј увелико задовољавају. Изненађују само Р02 и Р13: гледајући Р02, сматрамо неодговара-
јућим то што се глаголи треће врсте илуструју једино моделом servir, који се у тој врсти не може 
узети као кровни, јер у парадигми садржи алтернације којих нема код свих глагола ове врсте; с 
друге стране, необично је што су у Р13 за моделе првих двеју врста одабрани знатно мање уче-
стали глаголи (blâmer ̓ осудитиʼ и punir ̓ казнитиʼ) и глаголи којимa се, за разлику од глагола, нпр., 
parler или aimer и finir, не овладава на почетним ступњима. 

Због углавном недовољне лексикографске обраде глаголске флексије у граматичким при-
лозима, коју смо у овоме одељку описали, можемо закључити да они, кад их има, у предметним 
речницима мање испуњавају когнитивне потребе корисника којима су намењени, а више комуни-
кацијске (уп. §4.2 и 4.3), и то продукцијске.

5. МЕТАЛЕКСИКОГРАФСКЕ СМЕРНИЦЕ

Резултати металексикографског оцењивања репрезентативних француско-српских речника 
из претходног одељка (§4) показују да ниједан речник не може послужити изворним говорници-
ма српскога језика у рецепцијским ситуацијама, али ни у медијацијским ситуацијама кад облик 
и значење глагола кориснику речника нису претходно познати, будући да непрепознатљиви и 
непредвидљиви флективни облици француских глагола нису на одговарајућем месту уврштени 
у макроструктуру речника као одреднице с упутницама на лему (в. §4.1 и §4.3). Како би се овај 
недостатак отклонио, лексикографима се предлаже да учине управо супротно, тј. да примене 
поступак којим би корисника с непрепознатљивих облика треће врсте упутили на канонски. У 
предлошку 1) и 2) нудимо могући пример таква лексикографског поступка:

Предложак 1 Предложак 2
mû парт. прошли → mouvoir. meus през. → mouvoir.

Истовремено, указујемо на два важна елемента микроструктуре оваквих упућивачких чла-
нака, о којима би при конципирању нових речника ваљало водити рачуна. Прво се тиче одабира 
упутнице, чије значење мора бити прозирно за корисника (нпр. уместо стрелице, може се употре-
бити какав упућивачки пиктограм, нпр. ☞, или знак за мање или веће: < одн. >, за које корисник 
зна да се употребљавају код речи што се доводе у какву везу). Друго је да не би ваљало занемари-
ти метајезичку ознаку којом се идентификује непрепознатљиви и/или непредвидљиви флективни 
облик (Fuentes Morán 1994: 230‒231; Марјановић 2016а: 269‒270; Марјановић 2021: 205). Упутно 
је да су такве ознаке, скраћене или не, исписане на српскоме језику, јер су српскојезички кори-
сници скупина којој је тај податак и потребан. Ознака би кориснику, у ситуацији кад му је познат 
канонски облик, али не и флективни, омогућила да одмах идентификује непознати облик, његов 
положај у обличкој парадигми, те уштеди време потребно за додатно претраживање речника и 
информацију о томе (уп. Svensén 2009: 131; Jackson 2004: 1884). 

Даље, резултати истраживања показују (§4.2) и да су лексикографи не само занемарили 
флексију глагола у српскоме језику, већ и то да је уопште нису обрадили. Овај податак прилично 
је алармантан, јер су испитани речници листом (уз резерву за Р02) приручници за које се очекује 
да се користе (али се и заиста користе!) у процесу овладавања предметним језицима на ступњеви-
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ма барем од А1 до Б2. Имајући у виду чињеницу да је у литератури већ познато (нпр. Novak Milić 
2002; Крајишник 2011; Udier 2015; Babić 2021: 71‒140) да неизворни говорници српскога језика 
имају потешкоћа у творби чак основних глаголских облика, као што су презент, футур и перфекат, 
и то врло учесталих глагола, све до ступња Б2, изостављање флексијских података за српски језик 
значи да ниједан испитани речник не може послужити франкофонским корисницима у продукциј-
ским (§4.2) и медијацијским (§4.3) ситуацијама, тј. при слободној или циљаној производњи флек-
тивних облика глагола у српскоме језику. Штавише, ниједан речник у постојећем граматичком 
прилогу не пружа податке ни о основним флексијским правилима глагола у српскоме језику, па 
се лако дâ закључити како испитани речници не могу задовољити ни когнитивне потребе фран-
кофонских корисника (уп. §4.4). С друге стране, когнитивне потребе корисника којима је српски 
језик изворни испуњава половина испитаних речника, али преглед флексијских правила у њима 
није на одговарајући начин приказан. Коначно, резултати такође показују (§4.2) да лексикографи 
већином јесу, што је добро, водили рачуна о обради флексијских података о појединачним фран-
цуским глаголима уврштеним у речник. Тако последњој поменутој скупини корисника већина 
речника може ‒ али не у потпуности ‒ послужити у продукцијским (§4.2) и медијацијским (§4.3) 
ситуацијама кад је француски глагол познат. 

С обзиром на чињеницу да се општи француско-српски речници било које намене, фор-
мата и обима, вероватно услед размерно мале потражње и за издаваче неповољне комерцијалне 
исплативости, не објављују у франкофонским земљама (уп. библиографију речника предметнога 
језичког пара у стогодишњем периоду код Станојевић-Кнежевић 2005), било би упутно да лек-
сикографи који би радили на новим француско-српским речницима обрате пажњу и на флексију 
глагола у српскоме језику. Тиме би се врло лако речници прилагодили продукцијским, медијациј-
ским и когнитивним потребама франкофонских корисника којима је српски језик ини. Тако би се 
и тржиште тих речника у знатној мери проширило. Исто вреди и за системски унос флексијских 
података францускога језика, како у микроструктури чланака, тако и у граматичким прегледима, 
који би целисходно задовољили продукцијске и когнитивне потребе корисника којима је српски 
језик изворни. С обзиром на то да је досад објављено више конјугацијских речника француских 
глагола, те да је најпознатији од њих, тзв. Bescherelle (најновије издање: Laurent 2019) први пут 
објављен још у xix веку (Hausmann 1990), а да на тржишту постоје бројне граматике францускога 
језика за неизворне говорнике, постоји добра полазна основа за адекватну (или пак адекватнију) 
лексикографску обраду глаголске флексије францускога језика. Исто тако, будући да је састављен 
и конјугацијски речник глагола српскога језика (Marjanović, Radosavljević 2019), као и то да су 
— за потребе неизворних говорника — израђене поделе глагола на врсте с јасним дидактичким 
циљем и сврхом (уп. Jelaska 2015; Bošnjak Botica, Jelaska 2018; Jelaska, Bošnjak Botica 2019), не 
изостаје ни полазна основа за речничку обраду глаголске флексије српскога језика. Тако би лек-
сикограф, ради задовољења продукцијских, медијацијских и когнитивних корисничких потреба, 
могао одабрати неки од постојећих система индексирања глагола и спровести га у сопственоме 
речнику. Ако би се применио систем из поменутих конјугацијских речника или граматика, реч-
нички чланак, на пример, глагола couper (који смо разматрали и у претходним нашим истражи-
вањима) могао би ‒ у поједностављеном, скраћеном виду ‒ изгледати као у предлошку 3) и 4):

Предложак 3 Предложак 4
couper [мења се као 3: chanter] I. vt. сећи105, 
резати49, сецкати1, кресати46, косити12, 
одрезивати52…

couper [1, као chanter] I. vt. сећи10.9, резати5, 
сецкати1, кресати5, косити2, одрезивати7…

У предлошку 3) индексирање је спроведено помоћу образаца из наведених конјугацијских 
речника, а у предлошку 4) на основу дидактичке поделе глагола на врсте. Разлика се огледа у 
томе што су индекси у предлошку 3 мање прозирни (в. §4.2), али додатним листањем речника 
омогућују недвосмислену производњу флективних облика на основу модела обличке парадигме. 
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С друге стране, индекси у предлошку 4 прозирнији су јер их је мање: индексирањем је постигнут 
хијерархијски устрој глаголских врста, па корисник овај систем индекса лакше може упамтити, 
те, ако је заиста запамтио значење индекса, не мора, као код претходног случаја, изнова листати 
речник, већ флективни облик може извести и на основу самога броја индекса. У предлошку 4) до-
датно илуструјемо лексикографски поступак којим се гласови у основи глагола што у парадигми 
алтернирају с другим гласовима према основним флексијским правилима могу обележити потцр-
тавањем (уп. Марјановић 2016б: 118; Dražić 2008: 44). Овај се поступак такође одликује знатним 
мнемотехничким својствима. 

Кад је у питању обрада флексијских података одреднице, микроструктура флексијског бло-
ка може се састојати од више елемената: с једне стране, могуће је, на пример, у угластим заграда-
ма навести само број индекса, како је у предлошку 6) (уп. Берков 2004: 106), као што, уосталом, 
нудимо за еквиваленте; с друге стране, овај се блок може проширити глаголом који при индек-
сирању служи као флексијски модел, као што је у предлошку 3) и 4) глагол chanter, за који се 
претпоставља да је кориснику већ познат, како би корисник, било да је упамтио значење индекса 
или није, применом на жељени глагол аналогије познате обличке парадигме познатога глагола, 
одмах могао успоставити парадигму жељенога глагола. Уз то, овај флексијски блок могао би се, 
ако лексикограф располаже довољним простором, метајезички увести на какав начин, у нашем 
случају експлицитном ознаком мења се као или, евентуално, мање прозирном а краћом ознаком 
конјуг. ʼконјугацијаʼ (уп. Марјановић 2021: 209). Коначно, с обзиром на то да апсолутна већина 
глагола у францускоме језику сложене облике гради помоћу глагола avoir, сматрамо да би сваки 
флексијски блок системски морао садржати податак о томе кад глагол те облике гради помоћу 
глагола être. При томе, лексикограф не би смео сметнути с ума да сваки индекс растумачи у какву 
граматичком прилогу, пре свега тако што би поред свакога индекса дао целокупну (условно рече-
но) обличку парадигму глагола који служи као модел флексијске врсте или релевантне облике мо-
дела који кориснику омогућују да аналогијом произведе одговарајући облик. Конкретно у нашем 
примеру, на страницама прилога где се тумаче флексијске врсте глагола у францускоме, индекси 
3 одн. 1 уз глагол couper требало би да упућују на обличку парадигму глагола chanter. Исто вреди 
и за српски језик: индекси 105 одн. 10.9, на пример, требало би кориснику да понуде парадиг-
му модела који се мења као глагол сећи, на основу којег корисник аналошки може успоставити 
обличку парадигму управо глагола сећи. Приликом разраде система индексирања, било да је при-
мењен систем као у предлошку 3 или у предлошку 4, сматрамо да би било упутно да лексикограф 
индексиране флексијске обрасце распореди на начин довољно јасан за корисника (уп. Lo Nostro 
2013: 164-165). То значи да флексијске врсте и разреди треба да буду распоређени хијерархијски 
с одговарајућим прелазима. Тиме се испуњава и принцип поступности у лексикографском опису 
(уп. Пипер 2002). Другим речима, на првоме месту треба да буду флексијске врсте с општим пра-
вилима, а у оквиру, односно иза њих њихови разреди, чији глаголи у обличкој парадигми имају 
каква одступања или посебности, док на сами крај треба поставити обрасце који се у потпуности 
удаљују  од основних правила.

Уколико лексикограф, даље, у микроструктури располаже довољним простором да наведе 
и релевантни облик (или облике), исписан у пуноме или скраћеном виду, који кориснику без да-
љег прелиставања речника директно омогућују да изведе целокупну парадигму, односно жељени 
флективни облик, флексијски се подаци могу навести као у предлошку 5) и 6):

Предложак 5 Предложак 6
couper [конјуг. 3] I. vt. се|ћи105 [-чем, -ку; 
-као, -кла], ре|зати49 [-жем], сецк|ати1 

[-ам], кре|сати46 [-шем], кос|ити12 [-сим], 
одрез|ивати52 [-ујем], …

couper [1] I. vt. се|ћи10.9 [-чем, -ку; -као, -кла], 
ре|зати5 [-жем], сецк|ати1 [-ам], кре|сати5 

[-шем], кос|ити2 [-сим], одрез|ивати7 [-ујем], …
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У оба предлошка у угластим су заградама и у скраћеном виду, ради евентуалне уштеде про-
стора, наведени релевантни флективни облици за директно успостављање глаголске парадигме. 
Скраћивање је спроведено тако што је инваријатни облик глагола у канонскоме облику одвојен 
усправном цртом, коју смо већ оценили (Марјановић 2016б: 120; уп. Mugdan 1989a: 522) као до-
бар лексикографски поступак. Оваквим лексикографским поступком омогућује се кориснику да 
делу релевантних флексијских података приступа директно у микроструктури чланка, а осталима 
у граматичкоме прилогу.

Разуме се да индексирање глагола у речничком чланку није једини начин на који се флек-
сијски подаци могу унети у француско-српски речник. Они се у речничкоме чланку могу дати и 
једино фактографски (уп. §4.2), тј. без индексâ. Но, индексирању глагола лично дајемо предност 
(а у томе смеру иду и оцене у Lo Nostro 2013: 163), јер се индексима остварује чврста медио-
структура двају делова речника, тј. елемената речничкога чланка с једне и граматичкога прилога 
с друге стране. Другим речима, индексирањем се ‒ од свакога појединачног глагола у речничкоме 
чланку до општих флексијских правила који се на тај глагол примењују, као и у обрнутом смеру 
‒ прави својеврстан структурни мост и омогућује кориснику кретање у оба смера. 

Што се тиче обраде глаголске флексије у граматичким прилозима, сматрамо сврсисходним 
да се у предметном типу француско-српских речника (уп. §2), поред дела с тумачењем индекса, 
понуде прилози са, у најмању руку, граматичким минимумом (в. Берков 2004: 198) обају језика. 
У њима би било упутно пружити флексијска правила како францускога, тако и српског језика, и 
то у приближно једнаком опсегу, како би граматички прилог испуњавао продукцијске, медијациј-
ске, али и когнитивне потребе обеју скупина корисника, и оних којима је полазни језик изворни, 
и оних којима је изворни језик циљни (уп. Lo Nostro 2013: 161‒162). Ваљало би и да ови грама-
тички прилози, како је већ истакнуто у литератури (Lo Nostro 2013: 162), буду лако уочљиви у 
мегаструктури речника. То се да постићи већом грамажом или сјајем папира, одабиром друге боје 
страница (као што је у Р12) или пак засенчењем папира на маргинама тих страница (као у Р11 и 
Р15). Премда је јасно да речници представљају производе за себе и да лексикографи у начелу са-
мостално разрађују поступке којим представљају одређене податке, подржавамо мишљење неких 
аутора (уп. Lo Nostro 2013: 165) да је преглед флексијских правила важно ускладити с најзасту-
пљенијим и најефектнијим прегледом у наставној пракси, како кориснике при овладавању иним 
језиком не би збуњивала драстична разлика у представљању података у француско-српском реч-
нику и каквом уџбенику францускога, односно српског језика (уп. с Р13, који разликује 4 врсте 
иако се најчешће говори о трима). Истовремено, будући да се предметним типом речника служи 
широк круг корисника различитих оријентација, битно је да се граматички прилог осмисли за 
потребе просечно образованог корисника, тј. корисника без лингвистичког усмерења (Lo Nostro 
2013: 165‒166). Стога сматрамо како би било упутно да лексикографи у граматичким прилозима 
прво наведу основна дидактички, никако лингвистички и филолошки устројена правила1 изво-
ђења глагола од инфинитива, који се у речнику обрађују као канонски, или других кориснику по-
знатих и/или релевантних облика. Основна правила ваљало би опримерити табличним приказом 
целокупне парадигме за све просте и сложене облике на једној страници (или пак делу странице, 
у зависности од формата речника), с одговарајућим проредима и једнаким распоредом облика 
(уп. Lo Nostro 2013: 163‒164), како би корисник једним погледом обухватао целокупну облич-
ку парадигму. На тај би начин таблица кориснику деловала као прегледнија за претраживање и 
пријемчивија за памћење (уп. Станојевић 2005), пошто би се исти облици глагола увек налазили 
на истоме месту у таблици (уп. и Lo Nostro 2013: 164). Даље, у табличном би приказу графички 
(нпр. масним слогом и бојом) ваљало истаћи флексијски наставак (в. Марјановић 2016б: 123), а 
комбинацијом текстуалних, графичких и типографских средстава (масним слогом, бојом, курзи-
вом или већим типом слова) предвидљиву или непредвидљиву гласовну алтернацију која одступа 
од основних правила (Lo Nostro 2013: 163–164; уп. Dražić 2008: 44; Марјановић 2016б: 118). Тако 
1  Уп. у Марјановић (2022) наш коментар о, по нашем мишљењу, неадекватној пракси у неким двојезичним речницима 
са српским језиком као полазним.
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би корисник врло једноставно могао разликовати варијантни од инваријантног дела глагола, а 
графичка и остала средства била би одабрана с јасном функцијом да привуку корисникову пажњу 
и укажу му на одговарајућа одступања. На крају, истичемо да би сваки од граматичких прилога 
требало да буде написан на језику циљне скупине (уп. Берков 2004: 197; Mugdan 1989б: 745), 
односно да је приказ флексије францускога језика на српскоме, а преглед флексијских правила 
српскога на француском језику.

6. ЗАКЉУЧАК

У овоме смо истраживању, полазећи од функцијскога приступа у оцењивању лексикограф-
ске обраде (§3), металексикографски оценили обраду глаголске флексије францускога и српског 
језика у 15 репрезентативних општих француско-српских речника у папирноме формату (§4). 
Истраживање је показало да обрада глаголске флексије српскога језика изостаје, те да ниједан 
речник не испуњава прототипне потребе франкофонских корисника у одговарајућим продук-
цијским, медијацијским и когнитивним ситуацијама. Исто тако, ниједан речник не задовољава 
рецепцијске потребе корисника којима је српски језик изворни у ситуацијама кад је потребно 
одгонетнути значење непрепознатљивога флективног облика и доћи до његове леме и, самим 
тиме, речничког чланка у којем је лема обрађена. Заузврат, већина речника — осим најновијих 
школских француско-српских речника (Р09 и Р10), намењених за употребу у основној и средњој 
школи, што сматрамо забрињавајућим стога шо је учињен корак уназад — углавном и не исцрп-
но, наводи било у самој микроструктури чланака, било у граматичкоме прилогу релевантне флек-
тивне облике глагола францускога језика који корисницима омогућују да успоставе потпуну или 
барем делимичну парадигму француских глагола. Граматички прилози, кад су дати, не остварују 
(осим у случају Р13) медиоструктуру с макроструктуром речника. Даље, оцењивањем речника 
показало се да половина речника такође даје основна или проширена правила глаголске флексије 
францускога језика. На основу оцена, закључило се да предметни француско-српски речници 
испуњавају углавном продукцијске и делимично когнитивне потребе корисника којима је српски 
језик изворни. Као најузорнији речници показали су се: 1) Р13 за обраду глаголске флексије у 
микроструктури и граматичком прилогу, које спаја развијена медиоструктура, 2) Р07 и Р08 за 
обраду флексије у микроструктури и 3) Р11, Р12 и Р15 за обраду основних флексијских правила 
и пописа неправилних глагола с флективним облицима релевантним за успостављање парадигме. 

Након оцењивања предметних речника (§4), дали смо, узимајући у обзир наше и друге 
претходне резултате у вези с лексикографским представљањем флексије и разврставањем глагола 
францускога и српског језика, металексикографске смернице (§5) — у виду речничких предложа-
ка с коментаром — за обраду глаголске флексије у будућим француско-српским речницима како 
би ти речници били подједнако окренути обема скупинама, како франкофонској, тако и српскоје-
зичкој, и како би задовољили размотрене корисничке потребе у све четири прототипне ситуације. 
На овај начин заокружили смо, конкретним предлогом, наша претходна истраживања (Марја-
новић 2016а, 2016б, 2021 и 2022), у којима смо трагали за могућим и оптималним решењима за 
приказ глаголске флексије српскога језика путем индексирања у француско-српским речницима. 
Но, биће да ово истраживање папирних речника није крајња, већ само успутна станица за даља 
разматрања, јер смо још на почетку пута (Марјановић 2016а: 273‒274; Марјановић 2016б: 125) 
истакли да се ефектна, информативна и сврсиходна решења у обради глаголске флексије у фран-
цуско-српском речнику назиру у дигиталномe формату (уп. Bergenholtz, Tarp 2006: 579). Како 
су већ сад слободно доступни лексикони лема и флективних облика глагола и францускога и 
српског језика (в. преглед ресурса у Miletic 2017), ваљало би размотрити на који би се начин лек-
сикони могли имплементирати у будуће електронске француско-српске речнике, који би се, пак, 
с вишеструким претраживачким опцијама интуитивније и без потребе да корисник размишља о 
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лематизовању глагола и извођењу његова флективног облика од инфинитива, могли користити на 
рачунарима, мобилним телефонима и таблетима.
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ON PROCESSING VERB INFLECTION  
IN FRENCH-SERBIAN DICTIONARIES

Summary

The paper presents the results of the metalexicographic analysis of fifteen general French-Serbian dictionaries 
with regard to the lexicographic processing of data on the verb inflection of the French and Serbian language. The 
theoretical framework of the paper is the function-based approach, which observes the processing of dictionary 
data through the prism of the specific needs of a profiled average user in the appropriate communication and cogni-
tive situations. The focus of the analysis was put on the scope and presentation of the data on verb inflection in the 
analysed dictionaries, both in the dictionary entry and in other parts of the megastructure of French-Serbian dic-
tionaries. The goal of the paper is, on the one hand, to point to the existing lexicographic methods in the processing 
of data on verb inflection, informativeness, usefulness and user-friendliness of such processing, its advantages and 
shortcomings and, on the other, to list specific metalexicographic guidelines for a more adequate processing of the 
verb inflection of the French and Serbian language in future French-Serbian languages, considering that the results 
of the analysis point to shortcomings in the processing of inflection in order to satisfy the prototypical needs of 
both French-speaking users and users whose first language is Serbian.
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GLI STEREOTIPI DI GENERE 
NEI DIZIONARI DELLA LINGUA ITALIANA

Nonostante le politiche volte a garantire la parità nel trattamento linguistico dei due sessi, nell’uso quotidiano 
permangono stereotipi radicati nella tradizione, in contrasto con l’impegno di garantire la neutralità di genere e 
il politicamente corretto nella comunicazione linguistica. La ricerca, condotta su edizioni recenti di sei dizionari 
della lingua italiana, rivela la presenza di stereotipi di genere negli esempi contenenti i sostantivi moglie e marito, 
aggiunti alle definizioni lessicografiche di lemmi non collegati con questi due sostantivi. Se da una parte la lessico-
grafia contemporanea è attenta ai neologismi e all’aspetto tecnico dei dizionari con supporto informatico, dall’altra 
sembra relegare in secondo piano la dimensione sociolinguistica dell’esemplificazione proposta dalle redazioni 
lessicografiche. Gli autori hanno individuato e classificato gli stereotipi di genere presenti negli esempi redazionali 
presi in considerazione, constatando che gli stereotipi sopravvivono mascherati nei dizionari della lingua italiana 
nonostante i progressi registrati nelle politiche di neutralità di genere.

Parole chiave: stereotipi di genere, dizionari della lingua italiana, moglie, marito

1. INTRODUZIONE

“…la lingua è sessista, c’è poco da fare e molto da combattere.” constata Coletti (2015) com-
mentando le resistenze all’uso delle forme femminili di nomi di professioni svolte da donne e uomini; 
lo stesso autore riprende l’argomento in maniera più diffusa in un articolo posteriore (Coletti 2021). Gli 
atteggiamenti sessisti, sopravvissuti nella grammatica e nel vocabolario dell’italiano contemporaneo, 
sono veicolati tramite stereotipi riguardanti la posizione sociale della donna e dell’uomo e la suddi-
visione dei ruoli tradizionalmente attribuiti all’una e all’altro nella famiglia e nel mondo del lavoro. 
Lo stereotipo è definibile come “idea preconcetta, non basata sulla esperienza diretta e difficilmente 
modificabile“, che „tende alla generalizzazione e semplificazione” (dizionario Sabatini-Coletti, voce 
“stereotipo”). Nel particolare caso degli stereotipi di genere, essi “riflettono le dinamiche sociali e sono 
espressione di un processo politico/ideologico che fissa inclusione ed esclusione, status e potere, alle-
anze e differenze; rappresentano forme di prescrizione comportamentale in quanto gli individui sono 
costretti a corrispondere alle attese” (Pistolesi 2008: 237-238, citato in Bazzanella 2009). Sessismo e 
stereotipi di genere possono generare violenza misogina, così come è stata definita nella Convenzione 
di Istanbul (2011)1. Miglioramenti sono possibili a lungo termine, con un lavoro di sensibilizzazione 
nei media e nel sistema scolastico, due ambiti che svolgono un compito importante nella formazione di 
comportamenti e modelli culturali. Tuttavia, va notato che nella pubblicità televisiva permangono rap-
presentazioni stereotipate dei due sessi, come segnalato dalla analisi svolta su 287 pubblicità televisive 
(Valtorta et alii 2018); lo stesso dicasi dell’ambiente scolastico, come dimostrato dall’analisi condotta 

1  La violenza di genere è «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti 
gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, 
psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, 
sia nella vita pubblica, che nella vita privata». Il testo completo della Convenzione, denominata ufficialmente Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, è 
disponibile online.
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su 1084 testi scolastici (Scierri 2017), parte dei quali conserva rappresentazioni sessiste della donna e 
dell’uomo, nonostante le raccomandazioni del progetto Polite2, un “Codice di Autoregolamentazione” 
adottato dagli editori di libri scolastici e “relativo alle tematiche dell’identità di genere nei libri di testo”. 
La legislazione stessa non sembra mostrare sufficiente interesse per la questione della parità donna-uo-
mo: infatti, “la letteratura giuridica ha mostrato scarso interesse rispetto al tema, e ne ha mostrato ancor 
meno verso la lotta contro gli stereotipi di genere“ (Möschel 2015). Si rimanda a quest’ultima fonte per 
una visione diacronica della graduale sensibilizzazione dei legislatori per la tutela giuridica contro gli 
stereotipi di genere. Ricordiamo, al proposito, anche se non rientra nel campo strettamente legislativo, la 
proposta di Alma Sabatini (1993) per un uso della lingua più sensibile alle modalità di rappresentazione 
della donna nei documenti statali e nei media.

2. IL CORPUS DELLA RICERCA

Considerate queste premesse, abbiamo analizzato sei dizionari della lingua italiana con l’intento 
di indagare l’eventuale presenza, al loro interno, di elementi sessisti e stereotipi di genere. Già da un 
primo approccio ai materiali linguistici tratti dai dizionari esaminati si è appurato che gli stereotipi di 
genere sopravvivono in queste opere, pur essendo “I vocabolari […] anche strumenti di educazione 
permanente che coinvolgono o dovrebbero coinvolgere parlanti e scriventi di tutte le età e grado di 
istruzione.” (Aprile 2008: 161). Ma analizzandone i contenuti vi si ritrovano atteggiamenti di impron-
ta sessista, come dimostrato da Fusco (2009), la quale, per esempio, analizza la figura femminile nel 
dizionario GRADIT (De Mauro 1999-2000), ne vaglia “le definizioni che contengono esplicitamente 
l’indicazione donna (o simili)”, e conclude che le “opzioni lessicali e [gli] apparati esemplificativi […] 
descrivono una realtà in cui il ruolo femminile è ancora marginale e appesantito da logori stereotipi”. 
In questa situazione, rimane attuale l’invito alle redazioni lessicografiche di rimuovere “the remaining 
asymmetry between the female and male entries“ (Thüne et alii 2006), invito che può sfociare in toni 
polemici, controbilanciati da voci che appellano alla giusta misura e alla necessaria prudenza nelle que-
stioni lessicografiche3.

La presente analisi linguistica si fonda sulla consultazione di sei dizionari della lingua italiana 
su supporto informatico4, scelti in quanto accessibili all’utente medio, sul quale possono esercitare un 
impatto maggiore rispetto a dizionari più voluminosi5, riservati ad esperti e ad analisi linguistiche di im-
postazione diversa. Sono stati presi in considerazione gli esempi proposti dalle redazioni nei quali figu-
rano i sostantivi moglie e/o marito. Gli esempi di nostro interesse sono di corredo a lemmi non collegati 
semanticamente o logicamente con i due sostantivi presi a fulcro della ricerca (è il caso, p.es., dei lemmi 
straccio, con l’esempio redazionale “uno straccio di marito”, o di tagliato, con l’esempio – non motivato 
dal lemma stesso e quindi imprevedibile – “il marito tagliato per lei”). In altri lemmi, la presenza dei due 
sostantivi è più plausibile, come p.es. in tradire, dato che l’infedeltà interessa in primo luogo il matrimo-
nio e le relazioni tra i coniugi. Già da una sommaria visione del corpus ottenuto dall’analisi dei dizionari 

2  Polite: Pari Opportunità nei Libri di Testo; il testo del documento è reperibile online.
3  Segnaliamo, a questo proposito, gli interventi di Della Valle su Repubblica (“Perché ricordare le parole della vergogna”, 
5 marzo 2021), in cui l’autrice ribadisce l’importanza, per i lessicografi, di assumere un approccio obiettivo e professionale 
di fronte al lessico e di testimoniare “l’evoluzione della lingua”, e di Cannella (“Sessismo nei vocabolari: Oxford, Treccani 
e Zingarelli alla prova delle parole da cambiare”, Repubblica, 9 marzo 2021), il quale sostiene che la Zanichelli è attenta a 
“rispettare la funzione del vocabolario”, “cercando un equilibrio che non crei un sistema di esempi sbilanciato“ e inserendo, a 
tale scopo, la nota d’uso „stereotipo“ per specificare che determinate voci “possono avere dei significati d’uso tipici di un certo 
linguaggio maschile tradizionale.”
4  I sei dizionari su CD consultati sono: il De Mauro (2000; nel testo: DM), il Devoto-Oli (2009 e 2015, rispettivamente DO1 e 
DO2), il Gabrielli (2015; GB), il Garzanti (2006; GR), il Sabatini-Coletti (2006; SC), lo Zingarelli (2019; ZN).
5  Quali il Grande dizionario italiano dell’uso di De Mauro, in sei volumi, o il Grande dizionario della lingua italiana di 
Salvatore Battaglia, in 21 volumi, ambedue pubblicati dalla UTET, comprensivo, quest’ultimo, di esempi esclusivamente 
letterari.
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si constata che negli esempi non letterari contenenti i sostantivi moglie e marito si registra una notevole 
presenza di stereotipi di genere, nonostante questi siano stati tratti da dizionari di pubblicazione recente.

Nei sei dizionari esaminati, i sostantivi moglie e marito sono presenti negli esempi redazionali di 
complessivamente 503 lemmi, ridotti a 462 dopo l’espunzione di alcuni lemmi dall’edizione recenziore 
del Devoto-Oli (2015), la quale presenta esempi modificati o del tutto eliminati rispetto all’edizione del 
2009, epurati dagli sbilanciamenti sessisti presenti in quest’ultima edizione (e contrassegnati in questa 
sede con l’abbreviazione DO1). Sono stati espunti in partenza i lemmi in cui i sostantivi moglie e/o ma-
rito costituiscono un elemento costitutivo della definizione lessicografica stessa (p.es., in alimonia o in 
augusta). Nel nostro corpus il sostantivo moglie compare 503 volte, marito 387. Già questa asimmetria 
numerica potrebbe essere oggetto di un’analisi dedicata, quantunque non ci si possa oggettivamente 
aspettare che le redazioni lessicografiche prestino attenzione anche ad una bilanciata rappresentanza nu-
merica di moglie e marito nel corpo intero del dizionario. Nella seguente tabella è riportato, per i singoli 
dizionari, il numero di esempi redazionali con i sostantivi moglie e/o marito:

Dizionario Numero di esempi
De Mauro (DM) 115
Devoto-Oli (DO1, DO2) 210 (DO1); 154 (DO2)6

Gabrielli (GB) 117
Garzanti (GZ) 31
Sabatini-Coletti (SC) 189
Zingarelli (ZN) 85

Totale: 747 (dati con i lemmi del DO 2009)
691 (dati con i lemmi del DO 2015)

Gli esempi di questo corpus presentano una varietà di rapporti tra i coniugi che nella se-
zione seguente sono stati suddivisi in campi socio-culturali distinti. 

3. ANALISI DEL CORUPUS

I dati della ricerca sono suddivisi come segue: a) fedeltà coniugale e gelosia, b) matrimonio, c) 
rapporti tra i coniugi. Questa suddivisione, naturalmente, non include tutte le possibili sfumature stereo-
tipiche individuate nel corpus. Oltre alle abbreviazioni adottate per i singoli dizionari, nel testo compare 
il simbolo »à«, anteposto alla parola che rimanda al lemma dalla cui definizione è stato tratto l’esempio 
preso in considerazione.

a) fedeltà coniugale e gelosia

Nella sfera dell’infedeltà, i dizionari presentano come adulteri entrambi i coniugi (“àtradire la 
moglie, il marito” [GB, ZN, SC, GZ]). Questo equilibrio si conserva in incoronare, incorniciare, incor-
nare, corno ecc.; tuttavia, prevale maggiore attenzione per i tradimenti della moglie, che àtradisce il 
marito “più di una volta” [DO1], o continuamente (“sono stufo dei suoi continui àtradimenti” [DM]), 
ripetutamente (“scoprire i àtradimenti della moglie” [DO1]). Si indugia anche sul numero dei tradi-
menti dell’uomo, come in “àinghiottire […] i tradimenti del marito” [SC], però con minore frequenza. 
La moglie appare circondata, agli occhi del marito àgeloso, da “corteggiatori” [DM], gli è infedele “col 

6  Sono state consultate le edizioni 2009 (DO1) e 2015 (DO2) del Devoto-Oli. Nel documento contenente il corpus della 
presente ricerca (disponibile su richiesta via e-mail) gli interventi interessano 46 lemmi e sono evidenziati graficamente. 
Per motivi di spazio e per l’impostazione “sincronica” di questo articolo gli autori si riferiranno soltanto saltuariamente alle 
differenze tra le due edizioni.
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macellaio” (àcornificare [DO1]) o, senza sconfinare in fantasie ispirate da certa cinematografia, “con 
un collega del marito” (àtradire [DM]) o un medico (“il suo àamante è un medico” [SC]: in quest’ul-
timo esempio non figura il sostantivo moglie ma si presuppone – per stereotipo, appunto – che l’esempio 
si riferisca a una relazione extraconiugale di natura eterosessuale, a prescindere dall’ambiguità referen-
ziale del possessivo suo). Delle amanti del marito non si dice nulla: ci si limita a dire che lui la àtradi-
sce “con la migliore amica” della moglie [GB] o spartisce “il suo tempo tra la moglie e àl’amante” 
[SC]. Questa asimmetria tra i dettagli relativi al partner extraconiugale della moglie, più approfonditi, e 
quelli relativi al marito, non meglio specificati, merita un approfondimento, qui impossibile per motivi 
di spazio. Da notare, a margine, due esempi in cui è implicata una trasgressione della moglie: “àcolpo 
di scena: arriva il marito” [GZ] e “àcielo!, mio marito!” [SC], a fronte delle innumerevoli alternative 
situazionali su cui costruire i rispettivi esempi.

Lo stigma sociale subito dal marito per l’infedeltà della moglie si manifesta nel lessico (becco, 
beccaccione, bozzo, cornuto, martino, pecorone), mentre per la moglie tradita non si registrano termini 
particolari (a parte “moglie àcornuta” [SC] con, nel corpus, una occorrenza al femminile di questo 
aggettivo contro le dodici relative al marito). Come da scherzosa tradizione, per quanto riguarda il tra-
dimento, “il marito è sempre l’ultimo a àsaperlo” [GB].

Nei dizionari presi in analisi si dà più spazio alla gelosia del marito, rilevata in 34 esempi con-
tro i 6 dedicati alla moglie. Il marito è raffigurato come “àmalato di gelosia” [SC], si àingelosisce 
per il “comportamento della moglie” [GB, SC], la fa àpedinare [DO, ZN], ma lo fa soltanto lui, nei 
tre esempi reperiti (forse perché, stando agli stereotipi sommersi di questi dizionari, il marito lavora e 
può permettersi di ingaggiare un “investigatore privato” [DO2, àpedinare]), la fa àspiare [DO2]; in 
quest’ultimo caso, è “un marito geloso” che àspia la moglie, mentre per la stessa misura della moglie 
non si propongono motivazioni (“àspiare il marito” [SC]). Se la moglie lavora, il marito sarà “àgeloso 
di un collega della moglie”. Infine, l’aggettivo “àpossessivo”, legato alla gelosia stessa, è riferito in-
distintamente a padri (senza precisare nei confronti di chi), mariti, madri e mogli [SC], mentre in [DM] 
sono possessive la madre (con la precisazione “nei confronti del figlio”), la moglie e il fidanzato.

Per quanto riguarda la separazione, la moglie e il marito si “àabbandonano” [SC, ZN], con 
equa rappresentanza negli esempi, o si “àlasciano”, si “àdividono” [DO], “àdivorziano” [DM, DO], 
diventano “àex” [SC], si “àpiantano” [GB, GZ], si àripudiano a vicenda [SC], si àseparano [DO] 
previa àfrattura tra di loro [DM]. Ma a giudicare dai dati dei dizionari, la moglie sembra meno di-
sposta ad andarsene e lo fa solo in cinque esempi: si àdivide [GZ] o si àsepara [GZ] dal marito, lo 
àpianta [ZN], ma decide anche di “àritornare con il marito” [DO2]. Per il marito la separazione può 
essere “una àscoppola tremenda” [SC], mentre la disperazione subentra in caso di morte del coniuge 
(nei quattro esempi con àdisperato, si hanno una vedova contro tre vedovi). Il marito “àabbandona” 
[GB], “pianta” la moglie [SC], si “àsepara un anno dopo il matrimonio” [DO], ma a differenza della 
moglie, abbandona la famiglia: “àscappa con un’altra donna lasciando moglie e figli” [DM], oppure 
àlascia [SC, DO2] o àpianta [DM, DO2] “moglie e figli”; di questi ultimi si specifica il numero, tre 
[“ha àlasciato la moglie con tre figli” GB]. Si rilevano anche asimmetrie nel lessico dell’abbandono: 
il marito “àscarica” [SC] o “àripudia” [GZ] la moglie o (ma è un uso raro), la “àrifiuta” [DM]; è il 
marito, prevalentemente, a “àdividersi” dalla moglie [DO, SC], a “àdivorziare” [SC] e avere “una 
nuova moglie” [SC] (per contro, negli esempi non si registra nessun “marito nuovo”), o va “a vivere con 
un’altra”. Ambedue i coniugi possono riprovare a convivere: allora si “àtorna” dalla moglie [SC] o si 
àritorna “con il marito”, per poi, magari, “àridividersi” dalla moglie [DO1]. 

b) il matrimonio come predestinazione

Nella visione dei lessicografi, la decisione di sposarsi è ugualmente distribuita tra i due sessi. I 
lemmi interessati sono àcercare (“marito, moglie”, in tutti e sei i dizionari), quindi àpigliare “marito, 
moglie” [GB], àprendere (“una donna in moglie, un uomo per marito”, non presente soltanto in [GZ]), 
àtogliere “marito, moglie” [DO, SC] e àaccattare “marito” [DM] o “marito, moglie” [ZN]: gli ultimi 
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due esempi corrispondono a usi regionali. Seguono, quindi àtrovare, àsposare (con l’esempio “dare 
in moglie o in marito” [DO1], espressione, quest’ultima, meno comune), àsbagliare (“moglie, marito” 
[SC]).

Ma negli esempi redazionali l’abbandono del celibato e del nubilato sono presentati asimme-
tricamente. Stando ai dati ottenuti, per la donna il matrimonio sarebbe un obiettivo cardinale. Questo 
stereotipo compare in particolare all’interno del lemma età: “essere in àetà da marito” [SC, GB, ZN], 
“una ragazza in àetà da marito” [DO2]) e “una àfiglia in età da marito” [SC]); una “ragazza da mari-
to” è chiamata àcaterinetta [DM]. Si rileva, inoltre, che la donna viene “àdata in/per moglie”7 [DM, 
GZ, GB, ZN], al passivo, senza avere voce in capitolo. Lo stesso ruolo passivo si riscontra in àsposa: 
“ha sposato la figlia a un uomo anziano” [ZN], esempio controbilanciato da matrimoni di convenienza 
(“sposare un anziano àvedovo” [SC]). In fatto di convenienza, il marito si fa “àmantenere dalla mo-
glie” [DM] solo in due esempi (l’altro è: “sua moglie lavora e lui se la àspassa” [DO2]), mentre per il 
resto la moglie è presentata come economicamente dipendente dal marito. Il motivo della passivizza-
zione della donna è visibile in “àrimaritare la sorella col/al vicino di casa; ridare marito, rimaritare le 
figlie“ [SC], quindi in àpromettere “in matrimonio” [DO2, GB, ZN], con i genitori che àscelgono “il 
marito per la figlia” [DM, DO] senza lasciare la possibilità che la figlia si esprima in merito: “l’hanno 
voluta àmaritare per forza” [GB]. Riferiamo, infine, un esempio anacronistico: “fu maritata a 15 anni e 
àrimaritata a 23” [DM]. L’uomo, al contrario, non subisce queste pressioni; anzi, lui àè destinato “agli 
studi, alla carriera militare”; la donna, nello stesso esempio, è “destinata in moglie” [DM]. L’imperati-
vo di sposarsi, per la donna, è presente, inoltre, in “àtrovare casa, marito” [ZN], “àaccattare marito” 
[DM, ma anche “accattare moglie”, in ZN] e in àtrovare il “principe àazzurro” [SC]. Non importa se 
lo sposo non è ideale: pur di sposarsi, per la donna basta trovare un “àcencio” [GB] o uno “àstraccio 
di marito” [DM, DO, GB, ZN] o meglio, un “àmerlo” [DM, SC, ZN]. Mancando partiti liberi, il marito 
si àruba o si àtoglie “all’amica” [DO2, DM] (ma si àruba anche la “moglie all’amico” [ZN]). La 
donna che indugia a prendere marito viene rigettata come una àschifiltosa che “non troverà mai ma-
rito” [DO2], inutile per lei sperare di trovarne uno che sia “àtagliato apposta per lei” [DO, GB]. Una 
ventata di modernità traspare in tre esempi: “andare àsposo a una donna” [GB], “l’ha preso in àsposo 
lo scorso anno” [GB] o “trovarsi uno àsposo” [SC], con la donna nel ruolo di chi sceglie. Per l’uomo 
non esiste la pressione sociale di sposarsi, come si ravvisa nell’esempio “àcome marito proprio non ti 
ci vedo“ [SC] o nell’ironico “ti ci vedo àgià, con moglie e figli a passeggio la domenica mattina” [SC]. 
L’uomo àsceglie [DO, SC, ZN], àpretende [ZN], àvuole “una donna” [DO], “una moglie su àmi-
sura” [GZ] e non uno “àstraccio” di moglie” [SC] (mentre a quest’ultima, come visto sopra, basta uno 
“straccio di marito”). In quanto a risposarsi, l’uomo la fa solo in un esempio: “è venuto con la seconda 
moglie e il di àlei figlio” [SC].

Due parole sull’aspetto fisico dei coniugi, perché anche l’attrazione fisica è un presupposto im-
portante per una relazione. A questo proposito, i dizionari mantengono la neutralità in alcuni lemmi. Sia 
moglie che marito possono essere “di àrappresentanza” [GB] o “àdecorativi” [ZN]. Ambedue pos-
sono essere, iperbolicamente, “àsanti” [GB, DM], ma solo il marito (e anche la “madre”) sarà “àme-
raviglioso” [DM]. Soltanto il marito è un “tesoro” [DM, DO, SC, GB] e talvolta è “ancora appetibile” 
[DM]. Nei dizionari consultati prevalgono le qualificazioni positive della moglie, che è “àadorabile” 
[DO, GB], “àdolce” [GZ], “buona” [ZN], anche in “àincontrare una buona moglie”, controbilan-
ciato da “àincontrare un buon marito” [DM]. Inoltre, la moglie è “àbrava” [ZN], “àperfetta” [SC], 
“àuni ca” [SC], è una “vera ballerina” [SC], una “àfata” [GB], un “àgioiello” [DO], “un bel àtipino” 
[DM]; “la moglie del professore è un bel tipino”; ma lo è anche “suo marito […] te lo àraccomando” 
(ma con limite d’uso ironico in [DM]), ha i propri “pregi e difetti” di ogni moglie [SC]. La decadenza 
dell’aspetto fisico coinvolge soltanto la donna. Una moglie attraente con l’età comincia a mostrare i se-
gni del tempo: allora diventa “àorchessa” e “àcarnesecca” [GB], oppure “àpassatella” [DM]. Solo in 

7  La struttura preposizionale “in moglie” compare venti volte nel corpus. “In marito” si registra una volta, “per marito” cinque 
volte nel significato di nostro interesse (e altre due volte unita al mestiere del marito: “àha un calciatore per marito” [DO1] e 
“àavere un dottore per marito” [SC]).
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un caso isolato si concede che la moglie possa essere più anziana del marito: “essere... meno àvecchio 
della propria moglie” [SC]. L’aspetto fisico del marito è meno importante; nei dizionari ci si limita alla 
sua predominanza fisica, per cui il marito risulta “davvero àvoluminoso” [SC], ha “almeno cento chili” 
[DO, àessere]; la moglie, al confronto, è “minuta”, lui è “alto e grosso la àseppellisce” [DM].

 c) i rapporti tra i coniugi

Il corpus mostra che il marito è violento e dispotico. La cronaca quotidiana, l’esistenza di un 
termine specifico (“femminicidio”) e i relativi dati Istat (2019) sul tema della violenza nella coppia8 
dimostrano come gli esempi lessicografici facenti riferimento a varie forme di violenza ai danni della 
donna trovino riscontro nella realtà. Sono ben 33 i lemmi in cui figurano esempi con motivi di violenza 
e abuso ai danni della moglie, a partire dai lemmi con valore metaforico barbablù e satanasso per il ma-
rito e passando per tutta una serie di voci indicanti ora un grado minore di violenza, ora uno maggiore, 
come bistrattare,9 brontolone, brutalizzare, bere (“suo marito àbeve; beve forte” [SC]: l’esempio in 
sé non descrive una forma di violenza ma la dà implicitamente), colpevolizzare, compatire, confidare 
(“mi ha confidato che il marito la tratta male” [GZ]), contare (“àcontare alla moglie i bocconi che 
mangia”, denunciare, diffidare (“àfu diffidato dal molestare la ex moglie” [SC]), dispotico, furioso 
(“era àfurioso per il ritardo della moglie” [DO2]), guaio (“è un vero àguaio per la moglie” [DM]), 
guinzaglio, infelice, maltrattamento, maltrattare, manesco, martire (ma anche: “quel povero marito è 
un martire” [DO2]), picchiare (“lo hanno arrestato perché àpicchia la moglie” [DO1]; “àpicchiare la 
moglie, i figli” [DM]), prendere (“àha preso uno schiaffo dal marito” [DO2]), prigioniero (“il marito 
la tiene àprigioniera in casa” [ZN]), schiavo (ma anche: “schiavo della moglie” [DM]), sottochiave ( 
“tiene sottochiave la moglie per gelosia” [GB]), seviziare, soggiacere, sottostare (ma anche: “sottostare 
alla moglie” [SC]), subire, succubo/e (ma anche: “succubo della moglie” [DM]), vittimizzare. Con un 
marito così la moglie prima o poi si troverà nella situazione di dover chiedere “il permesso di àvisitare 
suo marito in carcere” [DM]. Solo in un caso, espunto nell’edizione 2015, è la moglie a essere violenta: 
“àha schiaffeggiato il marito davanti a tutti” [DO1]. Se il marito è incline alla violenza fisica, reato per-
seguibile per legge, la moglie, agli occhi dei lessicografi, controbatte con tattiche di tenace persuasione 
psicologica. Gli esempi di questo comportamento femminile all’interno della coppia sono praticamente 
uguali a quelli relativi al marito violento. Con la differenza che la violenza fisica è reato, mentre l’e-
spansività di una persona all’interno della coppia costituisce un modello di funzionamento della coppia 
stessa e dà adito a rappresentazioni ironiche o stereotipate negli esempi rilevati. La moglie dominante, 
allora, è carabiniere, sergente, gendarme, è una santippe; porta i pantaloni o i calzoni in casa, comanda, 
regna, manovra “il marito” [GB], gli raziona “il vino, le sigarette” [SC], rimbecca e strapazza il marito 
con i suoi rimbrotti, lo schiavizza, tartassa e tiranneggia. Il marito è un burattino della moglie [GB], 
è dipendente da lei, che lo sottopone a interrogatori anche di terzo grado (“ha sottoposto il marito ad 
un terzo àgrado” [ZN]). Il marito subisce veti da una moglie impossibile che lo riduce a preda e lo co-
stringe ad agire sotto il suo dettato. Tornando alla violenza vera, come nella cronaca nera così anche nei 
dizionari è il marito a uccidere la moglie, come illustrato negli esempi per indagare (“indagare il marito 
della vittima” [DO2]), sospettare (“era sospettato di aver ucciso la moglie” [DO]; “la polizia sospetta il 
marito della vittima; la polizia sospetta che sia stato il marito a compiere il delitto” [SC]; “lo sospettano 
dell’uccisione della moglie; sospettano che abbia ucciso la moglie; la polizia sospetta della moglie” 
[ZN] – ma in quest’ultimo caso non si specifica l’eventuale reato della moglie, a differenza dei crimini 
del marito, presentati in modo esplicito e inequivocabile) e supporre (“supponiamo che sia stato lui a 
uccidere la moglie” [DM]). Si hanno, nel corpus, 7 mogli uccise contro una moglie, appena “sospetta” 
[ZN] per la polizia ma senza indicazioni di quale reato.

8  La quota di persone che ritiene accettabile “sempre” o almeno “in alcune circostanze” la violenza o il controllo nella coppia 
è pari al 25,4% (27,3% uomini e 23,5% donne). Relazione Istat Gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della 
violenza sessuale (25 novembre 2019, disponibile online).
9  Le parole in corsivo rimandano ai relativi lemmi nei dizionari consultati.
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Fra le altre rappresentazioni stereotipate contenute negli esempi vi è quello della moglie tutta 
dedicata alla casa (“mio marito àprovvede all’azienda e io alla casa” [DO]) e ai figli (“alla moglie va 
àriportato il merito di aver dato una buona educazione ai figli” [SC]), che da “buona àmassaia” [DM] 
mette in ordine la casa (“prima mise in àordine la casa, quindi uscì col marito” [DM]), cucina e le basta 
“il àriflesso della fama del marito” [DO1]. La moglie spende di più (“àtollerava le spese eccessive 
della moglie” [GB]), invita a casa i suoi genitori e parenti (“i parenti della moglie àsi sono accampati 
a casa sua” [DO]), si prende cura del marito malato (“gli ha fatto da àinfermiera la moglie” [ZN]). 
Quest’ultimo sembra poi rimettersi in sesto; infatti, nel corpus il rapporto tra vedovi e vedove è di 14 a 
6 in favore dei primi, quantunque per la statistica le donne risultino in media più longeve degli uomini. 
Per altri esempi ed approfondimenti rimandiamo il lettore alla consultazione del corpus integrale, dispo-
nibile dietro richiesta agli autori.

4. CONCLUSIONI

Il supporto informatico e i programmi di consultazione che fungono da interfaccia con l’uten-
te permettono di consultare il dizionario come un ipertesto, trascendendo le limitazioni imposte dalla 
sua struttura e consentendo percorsi obliqui attraverso l’intero tessuto lessicografico dell’opera. Oltre 
a questo importantissimo aspetto tecnico, il fatto che il dizionario continui ad essere uno strumento 
imprescindibile per gli alunni delle scuole italiane rappresenta una grande opportunità commerciale 
per l’editoria italiana. Il numero di dizionari della lingua italiana attualmente in offerta favorisce il loro 
costante miglioramento tecnico e lessicografico. La lessicografia si sviluppa di pari passo con la società, 
ne segue i cambiamenti e ne registra le ripercussioni sulla lingua, annotando forestierismi, neologismi e 
nuovi usi di vocaboli già esistenti, in un importante lavoro di cronaca linguistica dell’italiano contem-
poraneo. Tuttavia, un aspetto che ha colpito e ispirato gli autori di questa ricerca è la non sempre vigile 
considerazione delle dinamiche sociali, ravvisabile nella conservazione acritica di un’esemplificazione 
a tratti anacronistica e stereotipata, evidente nell’uso dei sostantivi moglie e marito all’interno degli 
esempi redazionali. Il modo in cui sono presentate le figure dei coniugi non tiene in sufficiente conto 
l’impegno civile, più che politico, di garantire una posizione neutra, equa e bilanciata della donna rispet-
to all’uomo. Al contrario, nell’esemplificazione si cade troppo spesso in stereotipi e luoghi comuni che 
il dizionario come strumento (anche) didattico dovrebbe evitare o almeno segnalare come tali mediante 
apposite note. Gli autori si augurano che nelle prossime edizioni dei dizionari analizzati proseguirà il 
lavoro di ammodernamento degli esempi gà inotato per le due edizioni del Devoto-Oli e con ogni pro-
babilità applicato anche nelle edizioni già notato degli altri dizionari esaminati. 
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GENDER STEREOTYPES IN ITALIAN DICTIONARIES

Summary

In this article the authors start from the definition of “gender stereotype” and introduce relevant sources for an 
initial approach to this cultural and sociolinguistic issue. The article is based on a corpus extracted from six dic-
tionaries of contemporary Italian in digital format; it contains 462 lemmas explained with examples including the 
terms moglie (“wife”) and marito (“husband”), although the lemmas themself have no logic or semantic relation 
with these two terms. The words which must be defined using moglie/marito (for instance, “marriage”) have been 
excluded from the corpus; moreover, 41 lemmas were omitted because of the fact that 2015 edition of the diction-
ary Devoto-Oli was revised in order to meet the requirement of political correctness. Due to space constraints it 
was not possible to illustrate the full results of our linguistic analysis; the corpus, however, can be requested from 
the authors.
Italian dictionaries show a concealed presence of gender stereotypes while representing the roles traditionally 
attributed to women (the “wives”, in this work) and men (the “husbands”) in family, at workplace, in social rela-
tions and in everyday couple life. According to paper obtained data, women are not supposed to work and are not 
economically independent; they take care of the family, they cook and are exposed to violence perpetrated by their 
husbands. The latter are victim of wives’ verbal power and manipulation. There is an asymmetry revealed regard-
ing the (act of) unfaithfulness: husband appears to cheat sporadically, while wife cheats constantly and repeatedly! 
From the analysis of the selected examples it seems that contemporary dictionaries reflect persistent asymmetric 
relations between women and men in present day Italian society, in spite of the institutional efforts to eradicate 
sexism and gender stereotypes from linguistic communication.

Keywords: gender stereotypes, Italian language, Italian dictionaries, moglie, marito
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Маја В. Павловић Шајтинац

ДВОЈЕЗИЧНИ РУСКО-СРПСКИ РЕЧНИК КАО ОГЛЕДАЛО 
КУЛТУРЕ

Рад је посвећен анализи лексикографске обраде културолошки маркираних језичких јединица на примери-
ма руско-српских речника, објављеним у различитим временским периодима, од првих година двадесетог 
века до друге декаде двадесет првог века. Циљ истраживања је фиксирање ових лексичких јединица у 
највећем броју случајева изражених безеквивалентном лексиком и лексиком са фонским и конотативним 
значењем, подела примера по хронолошком и тематском критеријуму и посматрање модалитета њиховог 
начина семантизације. Резултати истраживања, уз примену дескриптивне и компонентне анализе значења, 
сведоче да у је у ексцерпираној грађи, углавном, присутна семантизација денотативног значења, док је 
конотативно значење скоро сасвим изостављено. Узимајући у обзир да је реч о културолошки маркираној 
лексици, неопходној за разумевање другог језика, а самим тим и друге културе, добијени резултати би мо-
гли послужити као евентуалне смернице у даљој руско-српској лексикографској пракси.

Кључне речи: двојезични речници, културолошки маркиране лексичке јединице, семантизација

УВОД

Питања дијалога две културе и когнитивног приступа језику воде нас до теме језичког и 
културолошког односа учесника дијалога, а самим тим до представљања тог односа у двојезич-
ним речницима. Емпиријско искуство нам говори да се не можемо упознати са неким језиком ван 
контекстуалне ситуације, већ да је потребно успостављање комуникације са конкретним говор-
ником, односно конкретном језичком личношћу (Kараулов, 2002: 7, према Иванищева, 2005: 3), 
подразумевајући под овим појмом „човека који поседује способност да ствара и разуме тексто-
ве различите по степену структурно-језичке сложености, приказивању стварности и смисаоној 
усмерености” (Mаслова, 2001: 118). Управо однос две језичке личности које са собом носе читав 
спектар појмова и културних образаца представља важан лексикографски задатак, који лексико-
графи решавају уношењем културолошки маркиране лексике у корпусе својих речника. 

Подсетимо се и чињенице да функција двојезичног речника није ограничена само на пре-
вођење речи једног језика речима другог језика и помагање у комуникативној делатности кори-
снику, већ да је речник по Беркову и врло често „културолошка енциклопедија” (Берков, 2000: 68 
према Иванищева, 2005: 5–6). У вези са тим суштину и функцију двојезичног речника можемо 
видети и у томе да свог корисника приближи другој култури, односно другом систему језичких 
знакова који представљају нечију туђу реалност. 

Истраживања смо вршили на следећем корпусу: М. Анђелковић „Руско-српски речник” 
(1903); Р. Кошутић „Руски примери III. Речник” (треће издање 1926); Д. Ђуровић „Речник ру-
ско српско-хрватски” (1936, фототипско издање 2000); М. Московљевић „Руско-српски речник” 
(1949); Б. Грујић „Руско српскохрватски школски речник” (1971); Б. Станковић „Руско-српски, 
српско-руски речник” (2004); Р. Маројевић „Основни руско-српски речник” (2016) и Р. Бошковић 
„Руски речник” (2017), као и „Большой лингвострановедческий словарь Россия” под общей ре-
дакцией Я. Е. Прохорова (2007).1

1  Ради економије простора, наведени речници су у тексту представљени скраћеницама: РСР, РПР, РРСХ, РСР2, РСШР, 
РССРР, ОРСР, РР, БЛС.
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1. КУЛТУРОЛОШКИ МАРКИРАНЕ ЛЕКСИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 
(БЕЗЕКВИВАЛЕНТНА, ФОНСКА И КОНОТАТИВНА ЛЕКСИКА)

Уколико са културолошког становишта посматрамо анализу односа „између језика као ту-
мача културолошке информације и човека који ствара ту културу користећи језик” (Маслова, 
2001: 35), у свакој појединачној културној средини видимо да се дате јединице, како каже ова 
ауторка, најчешће срећу у фолклорним и религиозним наративима, ритуалима, обредима, мито-
вима, симболима, метафорама и паремијама и сл. (ibid.). Сва ова значења најчешће су изражена 
безеквивалентном лексиком и лексиком са фонским и конотативним значењем јер, како пишу 
Верешчагин и Костомаров, „то су речи које се у неком језику разликују од одговарајућих речи у 
другим језицима, баш зато што носе специфичну карактеристику одређене националне културе” 
(Верещагин, Костомаров 1990: 46).

1.1. Безеквивалентна лексика

Узимајући у обзир чињеницу да лексички фонд сваког језика презентује „систем коорди-
ната које пресликавају свет који нас окружује и активност људи који су говорници датог нацио-
налног језика” (Дубичинский, Ройтер, 2015: 3), постаје јасно да је велики део лексичког фонда 
у функцији специфичне културе датог народа која се изражава безеквивалентном лексиком. То 
су непреводиве речи, које не постоје у другом језику и немају свог семантички еквивалентног 
пара, јер поседују јако изражену везу са материјалном стварношћу одређене националне културе” 
(Брагина 1981: 85).

1.2. Лексика са фонским значењем

Ово је група речи која у свом семантичком саставу, осим семема које се могу срести у ре-
чима других језика, носи и семему или семеме изразито националне конотације. Другим речима, 
лексика са фонским значењем настала је на основу лексичког фона као скупа оних сема које 
не учествују у класификацији појма, већ се у највећем броју случајева односи на „периферију 
семантике речи, формира екстралингвистичким путем и приказује везу објекта са спољним све-
том” (Фомина 2011: 23). У овом случају, разлика између семантичких садржаја одређене речи 
која постоји у различитим језицима може се огледати у једној или, ређе, неколико семема, које 
непосредно описују чињенице дате културе. Дакле, за ову врсту лексике можемо рећи да је она 
по природи ствари позната изворном говорнику неког језика, јер он поседује знање о свету своје 
културне заједнице, док они који тај језик уче или са њега преводе често и не подозревају посто-
јање тог додатног значења, рекли бисмо значења „из сенке”.

1.3 Конотативна лексика

Кад је реч о лексици са конотативним значењем, том флуидном појму у лингвистици, за 
који је Телија предложила назив „експресивна обојеност речи” (Телия 1986: 46), можемо рећи да 
је то она врста лексике код које се приликом превода често губи скривени, сликовни део семанти-
ке, односно онај део који носиоци језика лако разумеју, јер код њих изазива асоцијације које носе 
емотивни доживљај дате реалије (Фомина 2011: 24). Прецизније речено, реч је о лексици која 
садржи не само лексичко и граматичко значење, стилску обојеност, већ и „емотивну компоненту” 
(Фоменко 2015: 67, 145).
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2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ У ДВОЈЕЗИЧНИМ РЕЧНИЦИМА

Решење задатка представљања културно конотиране лексике са тачке гледишта двојезичне 
лексикографије у досадашњој пракси омеђавано је захтевом да се уз минималну информацију 
у дефиницији или културолошком коментару кориснику речника објасни значење речи тако да 
стекне могућност да је у комуникативном процесу употреби на правилан начин. Питање минима-
лизације информације може се посматрати као питање „избора особина предмета које би требало 
издвојити и презентовати у двојезичном речнику” (Иванищева, 2005: 18).

Имајући у виду наведене захтеве, видимо до које мере је задатак који се поставља пред 
лексикографа отежан, јер захтева балансиран приступ. Наиме, при представљању културолошких 
компонената неопходно је у речнички чланак укључити „повећане количине ванјезичког матери-
јала ради што потпунијег објашњења културолошког садржаја” (Разина, 2018: 56), нарочито кад 
је реч о фонској и конотативној лексици, при чему истовремено треба поштовати принцип мини-
мализације. Из тог разлога може настати питање није ли можда у неким случајевима оправдано 
до извесне мере одступити од наведеног принципа минимализације и у речнички чланак унети 
и информацију о фонском и конотативном значењу, како би се кориснику што боље приближила 
друга култура, или можда има места и за нека нова лексикографска решења. У покушају да одго-
воримо на то питање посматрали смо примере до којих смо дошли.

2.1. АНАЛИЗА ПРИМЕРА

У процесу анализе део сакупљене грађе представили смо табеларно по ауторима, а неке 
примере само наводимо као илустрацију. Указали смо на значај временског чиниоца настанка 
речника, установили тематску разноврсност лексема културне конотације, извршили анализу 
преношења семантичких еквивалената и семантизације културно конотиране лексике. Напоме-
нимо да смо у истраживању ексцерпирали око сто двадесет примера, али због ограниченог обима 
рада нисмо у могућности да их све представимо.

РСР 
одредница дефиниција стр.

ватрушка лепиња са сиром 17
горыныч горски, планински дух, див, горштак, епитет који се придаје 

јунацима становницима брда, планина и пештера, а често и 
змијама

80

заварка заварено место; парење; оно што се врућом водом замеси, 
попари, узвари (чај, брашно и тд.) порција чаја тј. онолико 
колико је потребно да се спреми за јeдaнпут

135

копейка копејка (монета око 3 паре динара) 310
масленица бела недеља 368
мужикъ сељак, гејак, земљорадник, глуп, прост необразован човек; 

руски роб, оно што је био у Угарској jobbágy
386

опевать код Руса је обичај, да девојке за време свадбе у песмама 
нападају (грде) младожењу и законике, те на тај начин 
изнуђују новац, па кад што добију, онда их у песмама хвале

512

субботникъ читуља која се по манастирима чита суботом 935



Маја В. Павловић Шајтинац

122

РПР
одредница дефиниција стр.

богатырь богатир, ако је говор о богатирима, јунацима народних 
песама 2. Јуначина, кршан човек

10

бражка брага, од брага, (сељачко пиће од ражи и овса, као наша 
боза. само што се од браге човек може опити као и од бозе 
на Кавказу)

12

верста врста (руска мера за дужину 1:067 км, 2. верстовой столб, 
ступ (на путу који показује колико дотле има врста од тог и 
тог места).

21

дача летиште, (кућа негде у селу, у пољу, на морској обали итд., 
камо се варошани у пролеће селе да проведу лето); дачный 
као на летишту, дачное плавание, одморна („теферичка” 
рекли би у Србији) пловидба.

59

десятина десетина, јединица за мерење земље; она је различите 
величине, нпр. казённая д. = 2400 хвати

62

дворовый ˂у доба кад су сељаци у Русији били спахијски и племићки 
робови˃ adj. дворовые люди, слуге у спахијској кући (између 
сељака својих робова спахија је узимао неколицину к себи 
у двор и да му раде по кући; такав слуга у двору звао се 
дворовый человекъ.

60

дворянство племство 60
диванная ˂данас нема˃ соба с једним или више дивана дуж зида, у 

којој се пуши после ручка или у којој се ћерета.
62

лапоть опанак од лика; плести пёстрый л. плести шарен (ишаран 
опанак од лика (нпр. овако: лико је с једне стране беље, с 
друге мало угаситије; ако се при плетењу окрећу различне 
стране добива се шарен опанак)

122

кафтанъ ˂данас још у сељака и у архијеријских певчика; затим 
почётный к. који цар даје сеоским кметовима као одликовање 
за беспрекорну и дугу службу˃ кафтан (дугачка горња 
хаљина за мушке, обично од плаве чохе)

110

кащей (обично с епитетом: бессмертный) кашчеј (фантастично 
лице руских нар. приповедака и нар. песама)

110

самоваръ  самовар (руска направа у којој се готови вода за чај) 263

РРСХ
одредница дефиниција стр.

банник зао дух који се по народном веровању настањује у купатилу 
(а тамо где се не ложи он живи увек)

86

барщина кулук, обавеза сељака према спахији у старој Русији 88
бандура малоруски музички инструмент 86
бурка овчији округли плашт, којему је споља додата уваљано козје 

крзно
110

квас квас, омиљено руско пиће, зготовљено од печена црна хлеба 
и слада или од ражанога брашна или пак од воћа (сувога 
грожђа, јабука и т. д.)

373

кокошник кокoшник – украс главе сличан дијадеми, који носе руске 
жене

387
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купечество трговачки сталеж 423
лезгинка лезгинка, кавкаска игра 434
лепта стари јеврејски ситан новац, пара; принеси свою лепту 

донеси свој прилог, дар
435

мещанство грађанство, малограђанство 461
старообрядец староверац, секта која се придржава старих обреда 925

РСР2

одредница дефиниција стр.
гарнец старинска запреминска мера за зрнаста тела равна 3,28 литра 68
гетман хетман, врховни старешина украјинских козака 68
косоворотка руска кошуља која се копча са стране 155
красноармеец црвеноармејац, војник црвене војске 157
ликбезник радник на ликвидацији неписмености 167
рабкор раднички дописник 324
субботник добровољан колективан прековремени рад који се испрва 

обављао суботом
390

РСШР
одредница дефиниција стр.

буржуйка мала, гвоздена, тучана пећ 41
дума парламент 145
наличник оквир прозора 312

РССРР
одредница дефиниција стр.

дневник дневник; Он ведет дневник. Он води дневник. 2. ђачка 
књижица – дневник (свеска у којој се записују задане 
лекције и уписују оцене. У него в дневнике одни пятёрки. 
º Не значи школски дневник, в. журнал

 81

тройка тројка. У меня тройка по русскому языку. 2. три коња 
упоредо упрегнута

293

щи чорба од купуса, зеља, спанаћa и сл. 327

РР
одредница дефиниција стр.

балалайка балалајка 22
изюм, женщина с изюминкой суво грожђе, жена пуна шарма 210
кулак богат сељак 266
перестройка 1. презиђивање 2. реорганизација, преоријентација 3. 

прештимавање 4. пребацивање
481

раскулачить раскулачити, одузети земљу сељацима 646
сажень заст. хват; ◊ косая ~ в плечах, човек широких рамена, метар 

широк у раменима
673
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2.1.1. Временски критеријум
На основу увида у примере закључујемо да време настанка речника утиче на избор који 

врши лексикограф приликом састављања речника, што не тражи посебно доказивањe. Овако по-
сматране културолошки маркиране лексичке јединице сведоче о начину живота говорника датог 
језика и о друштвеном уређењу језичке културне заједнице одређеног периода, на тај начин пред-
стављајући важно сведочанство са социолингвистичке тачке гледишта. Као пример могу послу-
жити лексичке јединице барщина или дворовый. Видимо, такође, да су неке лексичке јединице 
које су настале из тренутне потребе да се именују нове реалије и појаве у друштвеним односима 
нашле своје место у двојезичном речнику (као рабкор или ликбезник), док је са нестанком таквих 
реалија и појава или значајно смањеном фреквенцијом употребе тих појмова престала и потре-
ба за њиховим уношењем у двојезичне речнике. Са друге стране, овакво посматрање грађе нам 
омогућава да уочимо дијахронијске промене у значењу одређених лексема унутар једног језика, 
које су најчешће условљене ванлингвистичким околностима. Тако, рецимо, ако пратимо лексему 
субботник, видимо да се значења те лексеме дата у речнику М. Анђелковића, објављеном 1903. 
(‘читуља која се по манастирима чита суботомʼ), и речнику М. Московљевића, објављеном 1949. 
(‘добровољан колективан прековремени рад који се испрва обављао суботомʼ), значајно разлику-
ју. Са великом сигурношћу можемо претпоставити да је разлика у значењу условљена социјал-
ним променама насталим у друштву.

2.1.2. Тематски критеријум
Кад је реч о тематском критеријуму, анализом грађе утврдили смо да посматране лексеме 

по узору на класификацију коју за потребе превођења предлажу Влахов и Флорин (Влахов, Фло-
рин, 1980: 53), спадају у сферу етнографије: предмети који се тичу свакодневног живота у које 
спадају храна и пиће – бражка, ватрушка, завaрка; обућа и одећа – валенки, кафтан, косоворот-
ка; стамбени простор, називи просторија и предмета везаних за домаћинство – дача, форточка, 
самовар; превозна средства – байдак, тройка; појмови везани за рад – банщик, бурлак, ухнуть; 
затим појмови везани за уметност и културу као што су музички инструменти и игре – балалайка, 
бандура, лезгинка; појмови који се односе на митове, веровања и фолклор – банник, богатырь, 
горыныч, обичаје и ритуале – коляда, масленица, мерне јединице – верста, гарнец, десятина 
и новчане јединице – алтын, копейка, лепта. Осим сфере етнографије присутне су и лексичке 
јединице из сфере социјалних односа, као што су органи и вршиоци власти – гетман, депутат, 
дума и оне које се односе на друштвене сталеже – дворянство, мещанство, купечество. Тематско 
посматрање лексема са културолошком конотацијом показује нам да ова лексика покрива велики 
део тема везаних за различите сфере из живота социјума и да је дубоко уткана у сам језички фонд. 
У објашњењу значења лексикографи између осталих наводе и следеће карактеристике реалија: 
атрибуте (изглед, састав, традиција), историјску маркираност, сврху, социјални статус. Наведени 
примери сведоче да ова врста лексике није занемарена у руско-српској лексикографској пракси 
и да су аутори уносили културолошке компоненте онолико колико су сматрали да је потребно 
њиховим претпостављеним корисницима.  

И један и други начин посматрања ексцепиране грађе наводи нас на закључак да речници 
уистину представљају огледало историје и културе социјума чији се језик посматра.

2.2. Начини приказивања семантичких еквивалената

На основу примера видимо да су семантички еквиваленти у излазном језику приказани 
на неколико начина: преводном варијантом, уколико постоји: лежанка –‘припећак’; транскри-
бованим обликом дате речи Совет – совјет; калком красноармеец – црвеноармејац; полукалком 
старообрядец – ‘староверац’; описно уха – ‘рибља чорба’, или веома често комбиновањем два 
начина, квас – ‘квас, безалкохолно пиће од преврелог хлеба или воћа и слада’, јер у неким слу-
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чајевима транскрипција не пружа објашњење семантичког садржаја лексеме, те је неопходно 
додати описни превод.

2.2.1. Семантизација 
Процес семантизације у посматраној грађи има неколико варијанти. Аутори углавном дају 

„дескриптивно значење које је објективне природе, јер преноси објективно, чулима доступно стање 
ствари” (Прћић, 2008: 26), као у примерима ватрушка – ‘лепиња са сиромʼ или форточка – ʻокно 
на прозору које се отвара ради вентилацијеʼ. Такође, уобичајено је дешифровање скраћенице и сло-
женица као код лексема комбат – ʻкомандант батаљонаʼ или рабкор – ʻраднички дописникʼ. 

Примери сведоче да аутори користе и неку врсту коментара и то такође на неколико начина. 
Један од њих је временска одредница: дворовый – ʻу доба кад су сељаци у Русији били спахијски 
и племићки робовиʼ, диванная – ʻданас немаʼ, кафтанъ – ʻданас још у сељака и у архијеријских 
певчикаʼ. Аутори користе и атрибуте својствене датој реалији: бурка – ʻовчији округли плашт, 
којему је споља додато уваљано козје крзноʼ, варега – ʻвунена рукавица, проста, без прстијуʼ, 
мазанка – ʻколибица облепљена блатомʼ. Неки коментари садрже социјалну компоненту: люд-
ская – ʻу богатих спахијаʼ, братецъ – ʻкад образован човек говори војнику или просту човекуʼ, 
мужикъ – ʻсељак, гејак, земљорадник, глуп, прост необразован човек; руски роб, оно што је био 
у Угарској jobbágyʼ. Уочавамо и коментаре који садрже контрастивни опис, као у примерима: 
дачное плавание – ʻ„теферичка” рекли би у Србији пловидбаʼ, грошъ – ʻгрошић, нешто више од 
1 паре динараʼ, бражка – ʻсељачко пиће од ражи и овса, као наша бозаʼ, пирогъ – ʻруски колач…, 
начињен од кисела теста и надевен месом, … мало је налик на наш бурекʼ. 

Аутори у циљу потпуније семантизације лексике овог типа користе и различите графичке 
илустрације и прилоге. Тако рецимо, у РСШР уз поједине лексеме на маргинама речничког текста 
видимо мале графичке приказе, те је, на пример, уз лексему наличник дат цртеж прозорског окви-
ра (мада би по нашем мишљењу аутор овде могао дати илустративнији пример дрвених оквира за 
прозоре, који су на селу традиционално веома богато и китњасто изрезбарени). Треба додати да 
код овог аутора налазимо и на велик број тематски груписаних графичких илустрација, као што 
су автомагистраль, булочная или жилищное строительство.

Као пример визуелног начина семантизација лексема културолошког садржаја навешћемо 
поступак приказан у ОРСР, који у циљу ближег упознавања корисника са типичним појавама 
јавног и културног живота, културолошким и екстралингвистичким појмовима уноси у речник 
„шездесет фотографија, међу којима су фотографије: зграде Академија Наука, Исакијевског сабо-
ра у Петрограду или московског Кремља, као и фотографије типичних руских пејзажа, као што су 
брезова шумица или беле ноћи у Петрограду” (Павловић Шајтинац, 2017: 739).

Као други пример можемо навести РР који је опремљен делом који се налази на последњих 
деведесет страна и носи назив „Руско-српски сликовни речник” и даје графичке цртеже за лексе-
ме распоређене у више тематских група, као што су женска одећа (сарафан, стеганный жакет), 
фризуре (ежик, коса) или атеље (студийный мольберт, холст) и друге.

Још један од начина семантизације културолошки маркираних лексема у неким речницима 
су прилози у виду табела или схема, тако рецимо у РССРР налазимо: имена народа (австрийцы, 
англичане), географска имена (Дунай, Европа), имена и презимена (Василий, Владимир, Лермон-
тов, Станкевич), преглед међујезичких хомонима и паронима (баба, банка) или пак најфреквент-
није скраћенице руског језика (г. город, кв. квартира, р. рубль) у ОРСР.

Сви наведени начини семантизације упућују нас на мисао да захтев за минимално форму-
лисаном информацијом о културно конотираним лексемама у двојезичним речницима предста-
вља сувише строге оквире кад је ова врста лексике у питању, а да аутори покушавају да их прева-
зиђу уз помоћ коментара, цртежа, фотографија, тематских прилога и табела. Међутим, уочљива 
је чињеница да ексцерпирана грађа не садржи ниједан пример који би указивао на шири лексички 
фон лексеме или конотативно значење. Објашњење је можда у ставу Костомарова и Верешчагина 
да „лексички фон није предмет фиксације у филолошким речницима” (Верещагин, Костомаров, 
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1979: 85). Када је реч о културно конотираној лексици, међутим, исти аутори задатак те лексике 
виде у томе да се кориснику укаже на кумулативну функцију речи упознавањем са ванлингви-
стичком информацијом (ibid.). 

Управо зато је, по нашем мишљењу, важно подсетити на став наведених аутора који кажу 
да је у циљу семантизације културно конотиране лексике у речничке чланке „неопходно унети 
лингвокултуролошку семантизацију лексичког фона” (ibid.), а ми бисмо додали и семантизацију 
конотативног значења (уколико га дата лексема поседује). За тај део речничког чланка они пре-
длажу термин изъяснение, односно семантизација лексичког фона (ibid.: 86). Подсетимо се да 
значење лексема овог типа, како пишу Верешчагин и Костомаров (ibid.), у себи осим номинатив-
ног, лексичког значења, које се односи непосредно на предмет, појаве и радње, садрже и фонска 
знања, која могу потенцијално присуствовати у лексичкој свести говорника језичке заједнице, те 
да се њихова актуелизација врши у тренутку језичке комуникације и изазива емотивно-естетске 
асоцијације. Другим речима, значење лексеме, када говоримо о културно конотираној лексици, 
састоји се од номинативног и фонског дела значења, који могу чинити денотативну и конотативне 
компоненте. 

Као илустративни пример преношења значења лексема са културном конотацијом упоре-
дили смо семантизацију представљену у нашој грађи лексема тройка, која очигледно припада 
културно конотираној лексици, и лексеме берёза, која на први поглед не припада овој групи, са 
објашњењем датим у БЛС.
У нашим речницима видимо следећу ситуацију:
тройка

М. Анђелковић /973/ Тројка, руска кола или саонице са три напоредо упрегнута коња
Р. Кошутић /317/ Тројка, лака кола са три коња, један у средини у рукуницама, а по 

један са сваке стране као логови, средњи се зове коренная, а они са 
стране пристяжныя

М. Московљевић / 402/ Тројка, Три коња упрегнута у кола или саонице
Б. Станковић /293/ Тројка, Три коња упоредо упрегнута
Р. Бошковић /763/ Тројка, тропрег

На основу увида у речнички чланак наведеног лингвокултуролошког речника одреднице тройка 
можемо закључити да у компонете значења улазе:

1. национално руско превозно средство
2. коњска запрега у коју су упрегнута три коња
3. први пут се појављује средином XVIII века
4. у тројку се прежу посебне расе коња и са посебним распоредом њиховог упрезања ради 

различитог начина трчања; средњи трчи кас, бочни коњи галоп
5. украси на средњем коњу, дуга изнад главе на коју се каче звончићи и бубенци (металне куглице 

које у унутрашњости имају парче метала), који имају сигналну функцију (да упозоре на долазак), 
као и посебну естетику

6. вожња тројком везује се за свадбене обичаје и обичаје везане за Масленицу
7. Гогољева крилатема из романа „Мртве душе” „Русија је тројка која јури у даљину” (Не так 

ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?) постаје прихваћена у језичкој 
свести толико да је после више од 150 година, (1991–2016.) присутна на шпици најгледанијег 
телевизијског информативног програма „Вести”

Ако упоредимо компоненте значења које налазимо у руском лингвокултуролошком речни-
ку и значења која налазимо у руско-српским речницима, тамо где аутори бележе ову лексему, ви-
димо да се компоненте које се односе на појам превозног средства поклапају. Можемо закључити 
да је основно значење дато, као и један део компоненте фонског значења која се односи на тро-
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прег или коњску запрегу са три коња. Једино се у речнику РПР види фонско значење проширено 
информацијом о томе на који начин су коњи упрегнути и како је њихово именовање везано за ме-
сто упрезања у запрези. Међутим, делови фонског значења који се односе на њихово украшавање 
и везаност у свести говорника за одређене обичаје остају кориснику речника непознати. Исто 
тако остаје непознато конотативно значење ове лексеме – Русија је тројка која јури у даљину. На 
основу тога можемо закључити да је садржај денотативног значења донекле испуњен, док је ко-
нотативно значење остало без објашњења, а корисник ускраћен за ову информацију, што му може 
отежати процес комуникације.
Кад је реч о лексеми береза у речницима налазимо:

РСР /8/ бреза (дрво)
РРСХ /94/ бреза
РПР /7/ бреза
ОПРС /22/ бреза; у дома растет ~ а поред куће расте бреза
РР /30/ бреза

Погледамо ли речнички чланак у БЛР /52-54/, наилазимо на следеће компоненте значења:
1. листопадно белогорично дрво
2. једно од најраспрострањенијих на територији Русије
3. од давних времена у Русији се користи за осветљење у колибама (лучина), а брезове цепанице за 

грејање у пећима, док се од грана праве метлице, које се користе у парним купатилима (бањама)
4. сок, листови и пупољци користе се у народној медицини
5. од неких врста праве се скупоцени лепи предмети и намештај (Карелијска бреза)
6. први писани споменици на територији Русије (Нижњи Новгород и градови у близини) нађени 

су на брезовим корама (береста)
7. у националној свести, бреза и младе брезове гране повезани су са хришћанским празником 

Тројица, када се овим гранама украшавају цркве и куће
8. у руском фолклору симболизује женски принцип: танак стас, лепоту и девојачку невиност
9. у широком смислу симбол Русије
10. мотив брезе инспирација како у народној поезији, тако и код познатих песника као што су 

Пушкин, Јесењин, Тјутчев, Брјусов, Фет, Рождественски и други, исто тако бреза је мотив у 
ликовној уметности код сликара као што су Левитан, Куинџи и други.

11. бреза је симбол Русије на многим плакатима и рекламним публикацијама у иностранству
12. назив продавница из Совјетског периода Березка у којима су странци куповали руске сувенире 

за валуту
13. назив у свету познатог руског фолклорног ансамбла националних игара
14. израз „витка као бреза” (стройная как береза) највиша емотивна оцена упућена девојци. 

Приликом поређења значењских компоненти видимо да аутори руско-српских речника у 
својим дефиницијама указују само на номинативно значење лексеме бреза, односно да је реч о 
листопадном дрвету беле коре. Сва фонска значења лексеме береза су изостала, као и конотатив-
но значење позитивне емотивне оцене која се упућује младој девојци. Можемо закључити да су 
корисници речника остали ускраћени за сва фонска и конотативна значења лексеме береза, које 
она садржи у руској говорној средини. Изузетак представља једино ОРСР, који осим почетка 
народне песме (У дома растет береза) даје и сликовну илустрацију са називом березовая роща. 
Ова дефиниција претпоставља да корисник речника може имати одређена сазнања о значењу 
дате лексеме, а својим избором начина семантизације, аутор му даје подстрек за самостално даље 
испитивање значења. 
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Овакву ситуацију налазимо и код мноштва других лексема, као што су, рецимо, лексема ла-
поть, која осим значења опанак од лика (РПР) и данас има значење некултуран, прост човек, 
међутим у фразеологизму мы не лаптем щи хлебаем има сасвим друго значење, и говори да 
„нисмо гори од других, него чак и бољи” (БЛС). Као и лексеме масленица, која се од наших по-
клада (РРС) разликује по традиционалном начину обележавања; или перестройка (РР), која осим 
наведена четири номинативна значења представља и значајан историјско-социјални период од 
непуних десет година у историји тадашњег Совјетског Савеза (БЛС) и сл.

3. ЗАКЉУЧАК

На основу ових примера можемо претпоставити да би у циљу превазилажења културолошких 
баријера које могу настати услед недовољног познавања значења културно конотиране лексике 
руско-српска двојезична лексикографија можда могла потражити нова решења. При томе, у скла-
ду са антропоцентричним приступом кориснику лексикографског дела, на уму се мора имати 
чињеница да је пре свега важно знати коме је речник намењен и какви су захтеви тог циљаног 
корисника у односу на речник. Да ли је довољан проширени речнички чланак у који је унета само 
минимална количина лингвокултуролошке информације, као што је углавном досадашња пракса, 
или би то био одвојен културолошки коментар који би се налазио у продужетку речничког чланка 
са повећаним бројем информација овог типа? Или би то, на концу, био посебан лингвокултуроло-
шки речник у који би биле систематски унете језичке јединице које карактеришу руску културу, 
како на нивоу безеквивалентне лексике тако и фонског и конотативног значења, што, у крајњем, 
зависи од даљег развоја лексикографске мисли у сфери руско-српских речника? Такође, као тема 
даљих размишљања остаје питање структурирања речничког чланка наведених варијанти речни-
ка. 

На важност потпуније семантизације културолошки маркиране лексике подсећају и речи У. 
Ека, који упозорaва да је за нематерњег носиоца језика „текст са културолошког аспекта заправо 
џунгла у којој странац понекад први пут одређује смисао речи које користи, мада тај исти смисао 
може одударати од смисла који те исте речи могу имати у другом контексту” (У. Еко 2015: 67).
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RAW ANGLICISMS IN JOB ADVERTISEMENTS

The article will analyse job titles most frequently found in Serbian online job advertisements, with the purpose to 
identify which job titles can be identified as recently introduced loanwords from English (Anglicisms). The Angli-
cisms selected were analysed according to their type and justification of use. Data collection was carried out by 
the sample method. For research purposes, raw Anglicisms were selected from the corpus and analysed using the 
quantitative and qualitative method. The research has shown that most raw Anglicisms can be found in job titles 
in the IT sector, and in job titles that (1) do not denote highly specialized professions and (2) have an adequate 
equivalent in Serbian. The aim of this paper is also to encourage an exchange of ideas between businesses which 
create job titles and language professionals who can help them in this process, with the aim to avoid the excessive 
and unjustified use of raw Anglicisms.

Keywords: Anglicism, raw Anglicism, languages in contact, Anglo-Serbian, job titles

1. INTRODUCTION

In the past thirty years, the status of English has changed from one of the dominant world lan-
guages to the language of international communication – lingua franca (cf. Graddol, 2000; Crystal, 
2003; Jenkins, 2007; Mauranen&Ranta, 2010; Novakov, 2016) which continues to inspire a multitude of 
research into its impact on the lexicon and grammar of other languages. According to Crystal (2003: 3), 
a language becomes global once its special use and role in communication becomes recognized in every 
culture and on every occasion. The global status of a language does not depend solely on the number of 
its speakers; factors such as prestige and privilege that speaking a language afford also play a significant 
role. The status of English as a global language has also led to the growing assertiveness of non-native 
speakers, who see English as a tool with which they can express their own values and identities, create 
their own intellectual property, and export their goods and services to other countries. As a result, the 
use of loanwords from English (Anglicisms) has become a distinct and increasingly frequent phenom-
enon in many languages. Modern business communication needs to be rapid, efficient, and globally 
understandable, which leads to Anglicisms being introduced and adopted in all areas of human activity 
(e.g. advertajzing, menadžer, skrining).  On the one hand, many loanwords are introduced in order to 
name new objects, devices, concepts, and phenomena, for which there are no adequate terms or good 
enough translations in the native language (e.g. softver, skenirati, aplikacija). On the other hand, the 
omnipresence of English in print and electronic media and in various professions has led to its more or 
less spontaneous adoption by speakers of other languages, so that today, in the case of Serbian, it can be 
referred to as “the nativized foreign language” (Prćić, 2014a: 13).

In recent years, the rapid and very often indiscriminate influx of loanwords, particularly Angli-
cisms, into the Serbian language, has led to what the leading Serbian linguists today (e.g. Bugarski, 
Klajn, Prćić) termed Angloserbian (Serb. anglosrpski) – a hybrid language characterized by an exces-
sive use of English lexemes and grammatical structures, transposed into Serbian without adaptation, 
resulting in incorrect language use and/or incorrect translation (e.g. Daunloudovao sam ti onaj fajl, pa 
ću ti ga poslati mejlom kao atačment) (cf.Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2001). On the other hand, the appeals 
of linguists and language professionals to try and regulate the number of loanwords and Anglicisms that 
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are being adopted appear to have little effect against the power of the media, social networks, and tech-
nology, where Anglicisms are most readily accepted.

In today’s globalized world, there is only one market, which allows for the free flow of goods and 
services. If the whole world is one market, then buyers and sellers should also have one language as a 
communication tool. Due to historical and economic reasons, it is English that has become this com-
munication tool – the language of international trade and business. In recent years, the concept of BELF 
(Business English as Lingua Franca) has emerged – a simplified variant of English that focuses on rapid 
and effective business communication, rather than on grammar and pronunciation (Phillipson, 2008; 
Živković, 2015; Martins, 2017).

The rapid development of technology and international business, the need for new occupations, 
the entry of international companies on the Serbian market, and the privatization of state-owned com-
panies have all influenced the increasing use of English in business communication. Due to this, today 
it is possible to find job advertisements written entirely in English (see Appendix 1), especially for oc-
cupations in the IT sector, but it is also noticeable that Anglicisms feature significantly in the titles of 
advertised professions written in Serbian (see Appendix 2).

The main aim of our study was to analyse the job titles most frequently found in online job adver-
tisements in Serbia in order to identify those job titles which, with respect to their form, can be identi-
fied as recently introduced Anglicisms. We are interested in the actual realization of Anglicisms, so we 
analysed the Anglicisms in relation to their type and justification of use. Moreover, the second aim of 
the study was to identify raw Anglicisms that appeared in the names of the most sought-after occupa-
tions in Serbia from December 2021 to February 2022 and, if possible and communicatively justified, to 
propose the equivalent titles in Serbian. The study focuses on raw Anglicisms since they appeared most 
frequently in the observed period. 

In recent years, a rising interest in the influx of business-related Anglicisms is evident among Ser-
bian linguists and scholars. One of the most comprehensive works dealing with business-related Angli-
cisms is Nadežda Silaški’s book (2012) Srpski jezik u tranziciji: o anglicizmima u ekonomskom registru 
[Serbian in transition: On Anglicisms in economic register]. This study is the result of several years of 
research on Anglicisms in economics, as well as in scientific and popular articles on economic, business 
and financial topics. The author examines the impact of English on Serbian in the field of business and 
economy and gives recommendations regarding the translation, transfer and adaptation of economics 
terminology from English to Serbian, in order to avoid redundant, clumsily formulated and terminologi-
cally imprecise Anglicisms. Dobrić (2008) and Milanović & Milanović (2012) analysed recently intro-
duced Anglicisms in the names of professions according to their structural realization and justification 
of use, concluding that the number of unjustified job-related Anglicisms in Serbian is rapidly increasing. 
More often than not, this can be explained by the lack of professional translators and their insufficient 
expertise in the field of business and economics. 

2. THEORETICAL BACKGROUND

2.1. Languages in contact

For the purpose of this paper, we will give a brief overview of the relevant body of literature 
dealing with languages   in contact, primarily English and Serbian. One of the most important linguists 
in former Yugoslavia who examined languages   in contact is Rudolf Filipović. Filipović’s research in 
the field of contact linguistics began in 1958 and resulted in two books, Teorija jezika u kontaktu: Uvod 
u lingvistiku jezičnih dodira [Theory of Languages in Contact: Introduction to Contact Linguistics] 
(1986) and Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku [Anglicisms in Croatian or Serbian] (1990).  Ac-
cording to Filipović (1986), languages   come into contact in the following cases: a) when a word or 
phrase of the language of the donor language – LG (giving language or lending language) is taken into 
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the language of the recipient LR (receiving language), i.e., in the process of language borrowing b) when 
a speaker of language X (mother tongue or native language) L1 decides to learn language Y (second 
language  –foreign language) – L2, i.e. in the process of learning a foreign language. Filipović states that 
the contact between the two languages   can occur directly, when the word is borrowed directly from the 
giving language, and indirectly, when the word is borrowed through an intermediary language (a third 
language). He observed the adaptation of foreign lexical elements at the orthographic, phonological, 
morphological, and semantic levels (Filipović, 1986). 

Ranko Bugarski discussed various aspects of contact linguistics and the borrowing of foreign 
words into Serbian in his article “Strane reči danas: pojam, upotreba, stavovi – o leksičkim pozajmljeni-
cama” (1996). He proposed that the term ‘borrowing’ (Serb. pozajmljenica) be used instead of: ‘foreign 
words’ (Serb. strana reč), ‘words of foreign origin’ (Serb. reč stranog porekla), or ‘loan words’ (Serb. 
tuđice); and for those words from foreign languages that have become significantly more naturalized 
–‘domestic word of foreign origin’ (Serb. domaća reč stranog porekla). 

In the last fifteen years, Tvrtko Prćić has researched various aspects of the sudden and rapid im-
pact of English on Serbian. His book Engleski u srpskom [English in Serbian] (2005) primarily deals 
with the perception of English words and names in Serbian, and the impact of English on Serbian. Prćić 
introduces the term ‘contact-contrastive linguistics’ and states that the scope of this term is: “study 
of similarities and differences between English and Serbian (or any other) language in the context of 
English as the nativized foreign language and its overall influence on Serbian (or any other) language” 
(2005: 12). The significance of this book is also in the perception of English from different angles, which 
allows us to fully understand the degree of integration of English into Serbian. The author introduces the 
term ‘angloCOOLtura’ (Eng. AngloCOOLture), explaining that the phrase ‘globalna AngloCOOLtura’ 
(Eng. global AngloCOOLture) refers to a set of popular attitudes refers to a set of popular attitudes, be-
liefs, customs, thoughts and behaviours specific to those who are exposed to the influence of the English 
language, who consciously or unconsciously adopt them and who consider them to be more modern, 
elegant and socially superior (2005: 144). The author looks at Anglicisms from four different but inter-
connected angles, and groups Anglicisms according to their structural realization, origin, justification of 
use, and status in Serbian. This classification will also serve as the basis for our research on the princi-
ples of adaptation of Anglicisms in the Serbian language today.

2.2. The notion of Anglicisms

Filipović (1990: 17) defines Anglicisms as “English word(s) [...] taken from English as a foreign 
word which, in order to be integrated into the system of the recipient language and thus become a loan-
word, during the transfer must be adapted to the system of the recipient language.”

Prćić’s definition states: “An Anglicism is a word or a bound morpheme (i.e., prefix or suffix) 
from the English language used in Serbian (e.g. bodybuilder, ex-), with different degrees of integration 
into the system” (2005: 59). However, in a more unusual sense of the term, Prćić believes that an Angli-
cism is also “a word, phrase, or sentence in Serbian whose use reflects and/or follows the norms of the 
English language – orthographic, phonological, grammatical, semantic, or pragmatic (e.g. kratka priča 
instead of pripovetka,  mogu li da Vam pomognem? instead of Izvolite)” (2005: 59). The author goes on 
to establish the four criteria that can be used to classify Anglicisms: 1) their structural realization, 2) ori-
gin and formation, 3) justification of use and 4) their status in Serbian (2005: 119-143). A brief overview 
of Prćić's classification of Anglicisms is given in the next section.
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2.3. Classification of Anglicisms

2.3.1 Structural realization of Anglicisms
This paper discusses the form of realization of Anglicisms in the morphological, phonological, 

and orthographic system of the Serbian language, so we will apply the typology of Anglicisms proposed 
by Prćić (2005), dividing them into raw, obvious, and hidden. Raw anglicisms are words and expres-
sions that entered the Serbian language from English in their original form; they are not subject to pri-
mary or secondary adaptation. 

In addition, Prćić states that in the orthographic sense, such words are completely incompatible 
with the recipient’s language system (i.e., Serbian), since they were integrated only on the semantic 
level, as well as on the level of their use in a certain context. At the morphosyntactic and phonological 
level, many English words are pronounced as in English, and therefore are considered incongruous, 
while some words can be said to be partially integrated if they are pronounced adapted to the Serbian 
language, or if they use “some kind of English-Serbian mixture” (Prćić, 2005: 122).

Obvious Anglicisms represent the next step in the adaptation process, as they are lexical units 
(words – nouns, verbs, adjectives, adverbs, exclamations, etc.) and affixes (prefixes and suffixes) taken 
from English, and which have become adapted to the Serbian system. These Anglicisms have been in-
tegrated into Serbian on the orthographic, phonological, morphosyntactic and pragmatic level and over 
time they have become nativized words or affixes (Prćić, 2005: 121).

The third type consists of words and phrases that, although appearing in a form appropriate to 
the Serbian language, reflect the norm of the English language, but as they are difficult to recognize as 
“imported” due to their nativized form, they are called hidden Anglicisms (Prćić, 2005:120-123).

2.3.2 Justification of use
According to the justification of their use, Prćić (2005: 129-134) categorizes Anglicisms into five 

groups:
(1) fully unjustified (if there is already a Serbian or naturalized word for a given foreign content, 

e.g. implementacija – sprovođenje, bord – upravni odbor)
(2) unjustified (if, instead of a loanword, there is a possibility of translating the meaning using 

productive morphosyntactic and semantic processes in Serbian e.g. bilbord – reklamni pano, call center 
– pozivni centar, printer – štampač)

(3) conditionally justified (if it offers the possibility of shorter and more economical expression of 
new or existing content than the Serbian word, e.g., PR, SF)

(4) justified (if it introduces a slight difference in meaning into Serbian; the new nuance of mean-
ing introduced by justified Anglicisms is most often reflected in the creation of hyponyms (e.g., be-
jbisiterka –

dadilja; laptop – kompjuter…)
(5) fully justified (if it introduces a completely new meaning and fills a lexical and/or conceptual 

gap in Serbian (e.g. milkšejk, hardver, softver…).

3. RESEARCH

The aim of this research was to identify and classify recent Anglicisms that appeared in the names 
of the most sought-after occupations in Serbia from December 2021 to February 2022. We analysed job 
titles which are most frequently found in online job advertisements in Serbia,in order to identify those 
job titles which, with respect to their form, represent recently introduced Anglicisms.

 Consequently, two hypotheses were formulated: 
 (1) Most raw Anglicisms can be found in job titles in the IT sector.
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(2) Most raw Anglicisms can be found in job titles that (a) do not denote highly specialized pro-
fessions and (b) have an adequate equivalent in Serbian.

3.1. Corpus

The research was conducted on a corpus consisting of job advertisements that were collected 
from December 2021 to February 2022. The material selected for analysis can be found on the Infostud 
website (https://poslovi.infostud.com/oglasi-za-posao). We collected only those Anglicisms that appear 
in the titles of job advertisements.

Advertisements on the Infostud website are grouped into 52 job categories: (1) administration; (2) 
architecture; (3) banking; (4) beauty care; (5) design; (6) general economics (7) electrical engineering; 
(8) pharmacy (9) finance; (10) physics, mathematics; (11) graphic design, publishing; (12) construction, 
geodesy; (13) chemistry; (14) IT; (15) languages, literature; (16) quality control; (17) biology; (18) hu-
man resources – HR; (19) logistics; (20) warehouse; (21) marketing promotion; (22) media (journalism, 
press); (23) mechanical engineering; (24) middle management; (25) senior management, consulting; 
(26) security; (27) education, child care; (28) insurance, leasing; (29) agriculture; (30) call centers; (31) 
pr; (32) law; (33) food preparation; (34) psychology; (35) accounting and bookkeeping; (36) mining and 
metallurgy; (37) traffic; (38) sociology and social work; (39) sports and recreation; (40) dentistry; (41) 
textile industry; (42) telecommunications; (43) transport; (44) trade, sale; (45) tourism; (46) catering; 
(47) art; (48) veterinary; (49) safety at work; (50) ecology; (51) health; (52) forestry. 

A total of 4137 advertisements found on the Infostud website were analysed. We included in the 
corpus advertisements available to students and persons with disabilities, as well as advertisements for 
part-time employment, seasonal jobs, and jobs from home. The material was collected from the database 
for all professional qualifications, from primary school to the PhD level.

3.2. Research methodology

We applied the methodologies of quantitative and qualitative analysis in order to identify more 
recent Anglicisms, as well as to examine their justified use in the names of the most sought-after occu-
pations. For the analysis of the corpus, we used the classification proposed by Prćić (2005: 120-124) to 
find raw Anglicisms in the stated period. We excluded the following categories of jobs from the analysed 
material: (1) construction and geodesy; (2) chemistry; (3) warehouse (4) insurance, leasing (5) law; (6) 
psychology; (7) traffic; (8) sociology, social work; (9) dentistry; (10) textile industry; (11) telecommu-
nications; (12) transport; (13) art; (14) veterinary; (15) safety at work; (16) ecology; (17) health (18) 
forestry. The listed categories were excluded for two reasons: 

a) job advertisements that contain Anglicisms are already in another category of jobs – for exam-
ple, advertisements from the categories of transport and telecommunications are also in the category of 
logistics, and advertisements found in the category of insurance and leasing are also in the categories of 
economics and finance;

b) in the categories of chemistry, dentistry, art, veterinary, occupational safety, ecology, health, 
and forestry, no Anglicisms were identified.

In order to determine the type and prevalence of Anglicisms in the most sought-after occupations 
in Serbia, we observed only those categories with a share exceeding 1% of the total number of advertise-
ments in Serbian during the observed period, resulting in 11 categories; on the other hand Anglicisms 
from categories with a participation of less than 1% are grouped into the category we named Other.  We 
analysed a total of 12 job categories, as follows: (1) Trade and Sales; (2) Mechanical engineering; (3) 
Electrical engineering; (4) Management; (5) Administration; (6) Economy-General; (7) IT; (8) Lan-
guages   and Literature; (9) Marketing and Promotion; (10) Logistics; (11) Call Centers 12) Other.

https://poslovi.infostud.com/oglasi-za-posao
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Graph 1: Occupations with an advertisement share of more than 1

3.3. Results

Only raw Anglicisms were singled out from the corpus and analysed using both the quantitative 
and qualitative method. The total number of Anglicisms found in the corpus was 102 out of which 39 
(38.2%) were obvious Anglicisms and 14 (13.7%) were hidden Anglicisms. We found 49 (48%) differ-
ent raw Anglicisms in the corpus. Since raw Anglicisms have the highest prevalence of all Anglicisms 
found in the job titles in the observed period, we analyzed them separately. 

Graph 2: The distribution of Anglicisms in the corpus
The graph below shows the distribution of raw Anglicisms in the corpus:



RAW ANGLICISMS IN JOB ADVERTISEMENTS

137

0

5

10

15

20

25

N. of raw Anglicisms 

%

Graph 3: The distribution of raw Anglicisms in the corpus
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BI – Data Architect Sales 
Development 
Representative 
– German 
Speaking

Junior 
Campaign 
Manager

Coordinator for 
materials and 
logistics

Call Centre 
Executive

C#/.NET Developer Field Service 
Coordinator - 
Italian language

Marketing 
Coordinator

Dispatcher

Chief QA Media Planner
Data Analyst
Embedded 
Hardware 
Developer
Embedded SW 
Engineer
QA Engineer
SAP Project 
Manager

Table 1: Raw Anglicisms found in the material

This research has shown that most raw Anglicisms can be found in those job titles that (1) do not 
denote highly specialized professions and (2) have an adequate equivalent in Serbian. However, it is 
worth pointing out that a significant number can be found in the job titles belonging to the IT sector. The 
Anglicisms were further classified based on their justified or unjustified use. 

Unjustified Anglicisms – this group contains fully unjustified and unjustified Anglicisms accord-
ing to Prćić’s classification. 

Justified Anglicisms –this group contains justified, conditionally justified, and fully justified An-
glicisms. 

Examples of unjustified Anglicisms:
Job Title Serbian equivalent1

Manager direktor, rukovodilac, šef
Sales Manager              poslovođa, šef, komercijalista
Key Account Manager             komercijalista
Team manager             šef tima, rukovodilac tima
Project manager              rukovodilac projekta
Store manager              poslovođa, šef prodavnice
Salesperson   prodavac
Export manager           rukovodilac izvoza
Executive assistant          izvršni asistent ili pomoćnik direktora

Table 2: Examples of unjustified Anglicisms and their Serbian equivalents

The existing names of the given occupations in Serbian would be clear enough, since the respec-
tive raw Anglicisms do not introduce a new or different meaning. Job titles such as these may confuse 
potential candidates because they are not able to infer the scope of the job from its title, and only after 

1  Serbian equivalents provided by authors
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reading the text advertisement can they conclude what the duties of a potential employee include. This 
raises the question of why employers choose to use an Anglicism instead of the Serbian equivalent. One 
of the possible reasons lies in the fact that the use of Anglicisms is associated with to the concepts of 
importance or status-driven use according to Prćić (2019), so that some very ordinary occupations now 
seem more respectable and important.

Examples of justified Anglicisms from the selected material
•	 Backend Engineer
•	 BI – Data Architect
•	 C#/.NET Developer
•	 Chief QA
•	 Data Analyst
•	 Embedded Hardware Developer
•	 Embedded SW Engineer
•	 QA Engineer
•	 SAP Project Manager

These Anglicisms are justified because they denote occupations that require specialized knowl-
edge or skills in a certain field. Potential applicants will know, based on the title of the advertisement, 
what specific knowledge and skills they need to perform a given job. The need for these occupations has 
been on the rise globally, and in recent years these occupations have appeared on the Serbian job market, 
most often in the field of information technology, and thus fill the lexical and/or conceptual gaps.

4. DISCUSSION

This research has shown that most raw Anglicisms can be found in the job titles belonging to the 
IT sector, but a significant number can also be found in those job titles that (1) do not denote highly 
specialized professions and (2) have an adequate equivalent in Serbian.

The sample of raw Anglicisms was analysed on the basis of their justified or unjustified use. The 
job titles that contain raw Anglicisms with a justified use are limited in number and mostly belong to the 
IT sector. The use of raw Anglicisms can be explained by the entry of foreign-owned companies into the 
Serbian market, which, in addition to their technologies, also import organizational structures and conse-
quently, job titles. Such a trend is especially observable in highly specialized fields such as the IT sector; 
this is understandable, however, as it can be expected that applicants will already be familiar with the jar-
gon of their chosen profession. The job titles listed above denote occupations that require very specialized 
knowledge and skills in a field that is continually changing and evolving, as well as dependent on latest 
technological developments. These job titles very often contain proper names of software or applications, 
or their abbreviations, so it could not be expected (or even reasonable) to translate them or create Serbian 
equivalents. In this case, the use of Anglicisms is justified, because they fill lexical and conceptual gaps. 

On the other hand, the use of raw Anglicisms can hardly be justified when they are found in job 
titles which denote everyday, non-specialized occupations, such as salesperson or store manager. The 
international and foreign-owned businesses that opened their offices in Serbia have also introduced their 
organizational structures and job titles, and many of these have remained in their original form, however 
incongruous or even incomprehensible they may sound in Serbian. Prćić (2005: 150) gives two reasons 
for using Anglicisms instead of domestic words: the first is status-related, motivated by an unfounded 
but persistent belief that the use of (raw) Anglicisms is more modern, elegant, and sophisticated than 
the use of domestic words; the second reason is vocational, motivated by a mistaken belief held by 
professionals in many fields that only English words and titles can adequately express a desired degree 
of professionalism and expertise. However, the outcome of this trend is that job titles sound obscure 
or unnecessarily complex to those applicants who may fit the requirements but may have low English 
competence and inadequate knowledge of organizational hierarchy.
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5. CONCLUDING REMARKS 

The main aim of this paper was to examine the influence of English on Serbian through the 
analysis of Anglicisms in the business register. Only raw Anglicisms were singled out from the corpus 
and analysed using both the quantitative and qualitative method. The research has shown that most raw 
Anglicisms can be found in the job titles belonging to the IT sector, but a significant number can also 
be found in those job titles that denote non-specialized occupations and that already have an adequate 
and widely used equivalent in Serbian. One of the reasons for this is the role of English as the global 
language of business, and the use of its BELF variant, which focuses on efficient communication and 
wide vocabulary. Another reason is the widespread belief that using job titles in their original (English) 
form will make the occupations sound more modern, prestigious, and professional, and thus more ap-
pealing to applicants. However, the unintended effect of this reasoning may be that some applicants, 
even though they fulfil the requirements, may be unsure of what the job entails and therefore reluctant 
to apply. 

The results of this research might be applied to encourage cooperation and exchange of ideas be-
tween businesses (more specifically, their HR sector) which design job titles and language professionals 
who can assist them in this process. The aim of such cooperation would be to avoid the excessive and 
unjustified use of raw Anglicisms, especially for those job titles that already have an adequate Serbian 
equivalent. In this way, steering clear of any extreme points of view, we believe that the Serbian lan-
guage would be preserved and further enriched.
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APENDIX 2

SIROVI ANGLICIZMI U OGLASIMA ZA POSAO

Rezime

Rad se bavi analizom naziva poslova koji se najčešće nalaze u srpskim oglasima za posao objavljenima na interne-
tu, sa ciljem da se identifikuje koji nazivi poslova predstavljaju nedavno uvedene anglicizme. Odabrani anglicizmi 
su analizirani prema vrsti i opravdanosti. Istraživanje je sprovedeno od decembra 2021. do februara 2022. godine 
na korpus od 52 kategorije poslova i 95 naziva radnih mesta. Podaci su preuzeti sa sajta Infostud (https://poslovi.
infostud.com/info/trazenazanimanja/). Prikupljanje podataka obavljeno je metodom uzorka. Iz korpusa su izdvo-
jeni samo sirovi anglicizmi i analizirani su pomoću kvantitativnog i kvalitativnog metoda. Istraživanje je pokazalo 
da se većina sirovih anglicizama može naći u nazivima poslova u sektoru informacionih tehnologija, te u nazivima 
poslova koji (1) se ne odnose na visokospecijalizovane profesije i (2) imaju adekvatan ekvivalent u srpskom 
jeziku. Rezultati se ispituju iz ugla kontaktne lingvistike, ekonomije, jezičkog planiranja i slično. Svrha ovog rada 
je i da podstakne razmenu ideja između, s jedne strane, preduzeća, odnosno, njihovih sektora za ljudske resurse 
koji kreiraju nazive poslova i, s druge strane, jezičkih stručnjaka koji mogu pomoći u ovom procesu, sa ciljem da 
se izbegne prekomerna i neopravdana upotreba sirovih anglicizama. Na taj način, ne zauzimajući ni ekstremno 
purističku ni krajnje liberalnu poziciju, verujemo da bi se srpski jezik mogao sačuvati i obogatiti.

Ključne reči: anglicizam, sirovi anglicizam, jezici u kontaktu, anglosrpski, nazivi zanimanja
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U okviru projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru nastala je knjiga Edite Andrić Tanul-
mányok a magyar és szerb színnevekről – Studije o nazivima boja u mađarskom i srpskom jeziku, knjiga 
u koju je autorka pretočila svoje decenijsko interesovanje za fenomen boja. Naslov dat na dva jezika, 
pogled na sadržaj, zatim i letimično pregledanje članaka pokazuju da se autorka opredelila ne samo za 
kontrastivni, već i za dvojezični pristup u koncipiranju ove knjige. 

Knjiga sadrži Uvodno poglavlje / Bevezető fejezet (11–73), poglavlje Ahromatske boje / Semleges 
színek (79–183), sledi poglavlje Hromatske boje / Tarka színek (187–476), zatim odeljak Specifična upo-
treba naziva za boje / Sajátos színnévhasználat (479–513), te Literaturu / Irodalom (515–520) i Spisak 
skraćenica / Rövidítések jegyzéke (521–522).

1. Uvodno poglavlje započinje člankom A szín fogalma (11–26) / Pojam boje (27–42) datom na 
oba jezika. On je ključan za razumevanje koncepcije cele knjige i članaka posvećenih pojedinačnim 
bojama. Koliko god da je razlikovanje boja kulturološki i individualno uslovljeno, postoji mogućnost 
njihovog objektivnog sagledavanja, za koje je, prvenstveno, zadužena fizika. Otuda se u ovom članku 
nalaze i osnovne informacije o fizičkim karakteristikama svetlosti, brzini talasa, frekvenciji, talasnoj 
dužini, prelamanju svetlosti. U njemu se govori i o univerzalnoj sposobnosti čoveka da, zahvaljujući 
svojim biološkim, fiziološkim i neurološkim svojstvima, doživi vizuelni utisak svetlosti i da registruje 
približno 150 nijansi boja, odnosno oko, iznenađujućih, sedam i po miliona koloritnih utisaka ako se 
nijanse pomnože sa intenzitetom zasićenosti i svetlinom. U pregledu istorije izučavanja boja ključ-
no mesto zauzima teorija Berlina i Keja, data u osnovnim crtama, uz pozivanje i na autore koji su je 
osporavali. U nastavku članka razmatra se uslovljenost boje spektralnim sastavom snopa svetlosti koji 
je usmeren na objekat, materijalom od koga je predmet sačinjen, odnosno sposobnošću materijala da 
reflektuje ili apsorbuje svetlost; prikazuju se inherentne karakteristike boja, njihove nijanse, asocijacije 
na boje, asocijativni nazivi, simbolika boja, derivacija, kolokacije i frazeologija. Strukturu ovog članka 
prate članci o pojedinačnim bojama u srpskom i mađarskom jeziku.

Sledi članak O nazivima boja u mađarskom i srpskom jeziku (43–53) u kojem je akcenat na utvr-
đivanju mogućnosti kontrastiranja naziva boja u tipološki i geneološki različita jezika. Autorka ističe da 
se fenomen boje može proučavati u okvirima različitih nauka, može se posmatrati iz ugla fizike, hemije, 
oftalmologije, antropologije, psihologije, likovne umetnosti, lingvistike. Fokusirajući se na lingvistiku, 
bojama se pažnja može posvetiti u oblasti opšte lingvistike, psiholingvistike, sociolingvistike, semioti-
ke, može se tragati za jezičkim univerzalijama i specifičnostima pojedinih jezika, mogu se vršiti kontra-
stiranja u različitim jezicima. U članku autorka govori o strukturi naziva za boje u srpskom i mađarskom 
jeziku, konstatujući da se za označavanje boja u oba jezika javljaju proste lekseme (npr. beo – fehér, 
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crn – fekete, plav – kék, žut – sárga), izvedeni nazivi (crven – piros), složenice (češće u mađarskom: 
eperszín – boja jagode, pezsgőszín – boja šampanjca, csokoládébarna – čokoladnobraon, hófehér – 
snežnobeo) i analitičke strukture (češće u srpskom: limun žuta – citromsárga, boja nezaboravka – ne-
felejcskék). Zatim navodi načine nastajanja naziva za boje: na osnovu unutrašnjeg potencijala samog 
jezika, unutrašnjom motivacijom i pozajmljivanjem. Nazivi za boje često služe kao motivacione osnove 
za stvaranje novih reči, oba posmatrana jezika poseduju bogat spektar sufiksa za građenje reči, a tu poja-
vu autorka ilustruje nizom primera. Osvrćući se na neka pragmatička pitanja E. Andrić daje primere koji 
pokazuju da iste boje u dva jezika mogu kolocirati sa različitim leksemama, da se iste stvari opisuju dru-
gačijim bojama. Tako u srpskom jeziku imamo crni hleb, crnu čokoladu, crno vino, crni luk, pojmove 
koji se u mađarskom povezuju s braon (barna kényér, barna csokoládé) ili crvenom bojom (vörösbor, 
vöröshagyma). U srpskom jeziku, na primer, ‘pocrnimo’ na suncu, dok u mađarskom ‘pobraonimo’, tj. 
‘lebarnulunk’. Svemu ovome autorka detaljnu pažnju posvećuje u člancima o pojedinačnim bojama.

Člankom A szerb színnevek (55–73) završava se Uvodno poglavlje. U njemu su opisani nazivi 
osnovnih boja u srpskom jeziku, ali i oni koji su takođe u čestoj upotrebi. Autorka ove nazive povezuje 
s teorijom Berlina i Keja, daje definicije naziva boja, etimologiju, navodi način nastanka naziva za ni-
janse, nastanak asocijativnih naziva i najčešće sufikse za tvorbu leksema izvedenih od naziva boja. E. 
Andić konstatuje da su nazivi za boje u srpskom jeziku u skladu sa kriterijumom leksikalizacije osnov-
nih boja, ukoliko se uzme u obzir ublažena varijanta ograničenja Berlina i Keja. Tekst zaokružuje zapa-
žanjem o kulturološki uslovljenom poimanju boja pitajući se, pored ostalog, zašto je u srpskom ljubičica 
’plava’ kada je ljubičasta boja upravo po njoj dobila ime.

2. Nakon Uvodnog dolaze poglavlja posvećena pojedinačnim bojama. Poglavlje Ahromatske boje 
/ Semleges színek sadrži studije A fehér / Bela (79–119), A fekete / Crna (121–159) i A szürke / Siva 
(161–183), sve tri pisane na mađarskom jeziku. Poglavlje Hromatske boje / Tarka színek sadrži deset 
studija: A piros / Crvena (187–236), Nazivi za crvene nijanse u mađarskom jeziku (237–252), Plava / 
A kék (253–291), Zelena / A zöld (293–336), A sárga / Žuta (337–379), A barna / Smeđa (381–411),  A 
bíbor / Purpurna (413–428), A lila / Ljubičasta (429–441), A rózsaszín / Ružičasta (443–459), A na-
rancssárga / Narandžasta (461–476).

Članci prate najavljenu strukturu: daju se uvodne napomene o mestu određene boje u spektru, 
rasponu frekvencije i talasnih dužina, sledi definisanje određene boje u jednojezičnim rečnicima, njena 
etimologija, tu su i zapažanja o simbolici date boje, o njenim nijansama, asocijacijativnim nazivima, 
verbalnim asocijacijama na datu boju, detaljno su prikazane mogućnosti derivacije, kolokacije, zastu-
pljenost u frazeologiji, a na kraju se nalazi tabelarni prikaz nijansi koji sadrži mađarski naziv, kôd boje, 
engleski i srpski naziv. 

U knjizi je sabrano mnoštvo zanimljivih podataka vezanih za pojedine boje ne samo u dva po-
smatrana jezika, već i u različitim kulturama i u različitim vremenskim periodima. Između ostalog, 
saznajemo da svaka boja može imati i pozitivnu i negativnu  simboliku. Ona često zavisi od tonaliteta 
– svetliji tonovi češće asociraju na nešto pozitivno, a tamnijiji na negativno. Od mnoštva izdvajamo 
pojedina simbolična značenja koja autoka navodi na osnovu bogate literature i različitih izvora. Bela 
češće izaziva pozitivne asocijacije: svetlost, dan, čistoću, čistotu, nevinost, ali je u nekim kulturama 
znak tuge, žalosti, početka onozemaljskog života. Crna se povezuje sa smrću, tugom, ali označava i pri-
padnost višim slojevima, autoritet, eleganciju. Siva simbolizuje ozbiljnost, ravnotežu, konzervativnost, 
kompromis. Crvena je jedna od boja koja nosi najviše simbolike, kreće se na rasponu između ljubavi i 
rata. Plava može biti zloslutna, preteća, ali i boja mira, neba, mora i planete Zemlje. Zelena može ozna-
čavati bes, zavist, bolest, ali i mir, opuštanje, spokoj. Žuta je boja Sunca, simbolizuje radost, optimizam, 
bogatstvo, budi samopouzdanje, ali može izazvati i nemir, teskobu. Braon je boja zemlje, istovremeno 
označava i početak života, rađanje, ali i gašenje života, uvenuće. Purpurna mahom označava vlast, moć, 
ugled i bogatstvo. Ljubičasta je ambivalentna, označava jedinstvo duha i tela, ravnotežu između fizičke 
i duhovne energije, boja je i temperamentnih, kreativnih osoba, ali i boja meditacije. Ružičasta se stere-
otipno vezuje za „ženske osobine“, u pozitivnom kontekstu asocira na lakoću, ženstvenost, osetljivost, a 
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u negativnom na kič, sentimentalnost i slabost. Narandžasta je boja mladosti, radosti, svežine, energije, 
ali može biti i znak opasnosti.

2.1. Kao što je u knjizi najavljeno, članci o pojedinačnim bojama imaju sličnu strukturu. Izdvo-
jićemo zelenu boju kao primer i prikazati definisanje ove boje u mađarskom i srpskom rečniku, etimo-
logiju, asocijacije, neke mogućnosti derivacije, tvorbe složenica, kolokacije i najčešće frazeologizme s 
komponentom zelen/zöld.

Smatra se da se zelena boja javlja na trećem ili četvrtom stepenu leksikološkog razvoja jezika, 
nakon crvene, a pre plave boje (prema prvobitnoj teoriji Berlina i Keja), odnosno paralelno s plavom 
(prema revidiranoj verziji ove teorije), a da su se tek u kasnijoj fazi razvoja ove dve boje razdvojile. U 
prilog ovoj drugoj tvrdnji govori i činjenica da u nekim jezicima i ne postoji podela na plavu i zelenu 
boju, već samo jedan zajednički naziv.

Na osnovu značenja datih u mađarskom i srpskom rečniku autorka primećuje da se zelena/zöld 
u mađarskom rečniku najpre definiše na osnovu njenog položaja u duginom spektru, tj. da se nalazi 
između žute i plave, dok je u rečniku srpskog jezika akcenat na pojavama koje su ove boje, kao što su 
lišće i trava.

Etimologija reči zöld, prema Etimológiai szótár, nije do kraja razjašnjena, najverovatnije je alan-
skog porekla. Neki etimolozi smatraju da je nastala od staromađarske reči sző (u značenju žut) dodava-
njem sufiksa -d, a da je izvorno značenje bilo ’trava’. Prema Skoku, reč zelen je sveslovenski i praslo-
venski pridev, izveden pomoću sufiksa –en od praslovenskog korena *zel-.

Osnovni nazivi za boje u savremenom svetu često su nedovoljni u svakodnevnoj komunikaciji, 
stoga se nazivima osnovnih boja priključuju pridevi i imenice kojima se precizira značenje pojedinih 
nijansi. Može se, na primer, označiti približavanje susednim bojama u spektru: ságrászöld – žućkastoze-
lena, kékeszöld – plavkastozelena. Može se dodati utisak o čistoći: tisztazöld – čistozelena, piszkoszöld – 
prljavozelena; gustatorni utisak: üdezöld – sočnozelena, fanyarzöld – oporozelena; intenzitet: tüzeszöld 
– vatrenozelena, virítózöld – drečavozelena, harsogózöld – jarkozelena; ködöszöld – maglovitozelena, 
fakózöld – bledozelena, hamvaszöld – pepeljastozelena, mosottzöld – izbledelozelena. Autorka je navela 
i mađarske nazive koji upućuju na psihofizičko stanje čoveka. Za neke od njih nalazi i formalne ekvi-
valente: döglöttzöld – mrtvački zelena, zsengezöld – nežnozelena, dok se prevod drugih ograničava na 
intenzitet ili svetlinu:  élenkzöld – intenzivnozelena, fáradtzöld – zagasitozelena, haragoszöld – tamno-
zelena, vidámzöld – jarkozelena. Nije nezamislivo da se, analogno već postojećem modelu, takvi nazivi 
ostvare i u srpskom, te da dobijemo i živahnozelenu, umornozelenu, ljutitozelenu i veselozelenu.

U mađarskom postoji 151 naziv za nijanse zelene nastale asocijativnim putem. Ove mađarske 
složenice (u srpskom načešće polusloženice ili analitičke strukture) E. Andrić svrstava u kategorije na 
osnovu prvog člana kompozituma koji može označavati životinje: békazöld – žablja zelena, gyíkzöld – 
gušter-zelena; biljke: babérzöld – lovor-zelena, borostyánzöld – bršljan-zelena; voće: almazöld – jabu-
ka-zelena, diózöld – orah-zelena; povrće: borsózöld – grašak-zelena, salátazöld – salata-zelena; etničke 
skupine: írzöld – irsko zelena, magyarzöld – mađarsko zelena; zanimanja: vadászzöld – lovac-zelena; 
osobe: Benetton-zöld – Beneton-zelena, Van Eyck-zöld – Van Ajk-zelena; geografske nazive: Oxford-
zöld – oksfordsko zelena, perzsazöld – persijsko zelena; delove tela: epezöld – žuč-zelena; hranu i piće: 
abszintzöld – apsint-zelena, krémzöld – krem-zelena; drago i poludrago kamenje: jádezöld – žad-zelena, 
smaragdzöld – smaragdnozelena; hemijske elemente: kobaltzöld – kobalt-zelena; odeću:  lódenzöld 
– lovačka zelena; predmete: palackzöld – boca-zelena, ponyvazöld – cirada-zelena; prirodne pojave: 
mezőzöld – polje-zelena, tavaszzöld – prolećno-zelena; pežorative: hányászöld – povraćko-zelena, tako-
nyzöld – slinac-zelena; bića iz mašte: zombizöld – zombi-zelena.

E. Andrić je upoređivala i verbalne asocijacije na pominjanje naziva određene boje. Kada je reč 
o zelenoj boji, uočila je da je hiperonim ’boja’ u srpskom jeziku daleko manje frekventan u odnosu na 
mađarski (u srpskom je zastupljen sa 1,87%, a u mađarskom 15,1%). U mađarskom su, generalno, boje 
kao reakcije mnogo više zastupljene nego u srpskom, pri čemu je u mađarskom na prvom mestu ’plava’, 
a u srpskom ’žuta’. Od odgovora koji se javljaju na stimulus zelen/zöld, najčešće su pojave vezane za 
vegetaciju, pri čemu je uočljivo da su u srpskom daleko frekventnije vrste drveća, rastinja i cveća. Bor 
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je, na primer, zastupljen sa 135, a fenyőfa sa 2. Relativno su učestale i asocijacije na nesazreli plod, što 
se prenosi i na figurativni plan, i to pretežno u srpskom jeziku (mlad – 33, fiatal – 1). U srpskom su pri-
sutni i nazivi etniciteta (musliman – 4, Mađar – 3). U odnosu na mađarski, češći je i vanzemaljac (7) i 
Marsovac (4). Pored navedenih, s manjom učestalošću, u oba jezika se javljaju asocijacije na fizičko ili 
emocionalno stanje čoveka. Poduži je i raznovrstan spisak stvari i predmeta koji se javljaju kao asocijati 
na stimulus zelen/zöld. 

Oba jezika koriste bogat potencijal sufiksalne tvorbe i na taj način nastaju pridevi, imenice i 
glagoli derivirani od lekseme zelen/zöld. U mađarskom naročito dolazi do izražaja njegov aglutinativni 
karakter, budući da se neretko javlja više sufiksa zaredom, što se u srpskom, po pravilu, mora iskazati 
sintagmom: zöldesedő (-s + -adik/-edik/-ödik + -ó/-ő) – koji se pretvara u zelenkastu, koji postepeno 
postaje zelen; zöldesítendő (-s + -ít + -andó/-endő) – koji treba ozeleniti; zöldesíthető (-s + -ít + -ha-
tó/-hető) – koji se može ozeleniti. 

U članku je navedeno i više stotina kolokacija s leksemom zelen/zöld. Poduži niz odnosi se na 
pojmove vezane za ekologiju: zöld adó – zeleni porez (za zagađivače prirode), zöld aszfalt – ekološki as-
falt, zöld autó – auto na ekološki pogon, zöld bank – banka koja daje pogodnosti kod uvođenja ekoloških 
izvora energije, zöld beton – beton proizveden pri uštedi energije, zöld bizonyítvány – zelena diploma 
(zeleni dodatak diplomi za iskazivanje predmeta iz ekologije), zöld bűnözés – zeleni kriminal (zagađi-
vanje životne sredine), zöld design – eko-dizajn od recikliranog materijala, zöld dokumentum – zeleni 
dokument (ekološka isprava), zöld energia – ekološki, obnovljivi izvori energije, zöld építészet – ekolo-
ška izgradnja, zöld építőanyag – ekološki i obnovljivi građevinski materijal, zöld gazdaság – ekološka 
proizvodnja, zöld gondolat – zelena ideologija, ekološka samosvest, zöld háború – zeleni rat za očuvanje 
čovekove okoline, zöld harisnya – zelena čarapa (ekološka aktivistkinja), zöld hitel – zeleni kredit (kredit 
za izgradnju postrojenja za obnovljivu energiju), zöld iroda – kancelarija koja se bavi ekologijom, zöld 
kémia – zelena hemija (delotvorna i ekološka upotreba hemije), zöld lista – zelena lista (u zaštiti životne 
sredine na zelenoj listi se nalaze neugrožene vrste), zöld marketing – zeleni marketing (promovisanje 
ekoloških i zdravih proizvoda), zöld nap – zeleni dani (manifestacije s ciljem zaštite životne sredine) i 
mnogi drugi.

Frazeološke jedinice sa komponentom zelen/ zöld odražavaju simboliku zelene boje koja, kao što 
je rečeno, u oba jezika može biti i pozitivna i negativna. Napredak, uspeh u rešavanju nekog problema 
iskazuje se frazemama doći do zelene grane – zöld ágra vergődik. O važnim odlukama veća se za ze-
lenim stolom – zöldasztal mellet dönt/határoz. Zelenim se negira zabrana te se daje kome/čemu zeleno 
svetlo – zöld utat ad/biztosít vkinek/vminek. Negativnu simboliku zelena ima u izrazima pozeleneti od 
besa, biti zelen u licu, odnosno u mađarskom poređenju olyan sápadt, mint a zöld béka. U dva jezika 
ima i razlika u formalnim ekvivalentima. Nezrelost, neiskustvo, naivnost u mađarskom se, na primer, 
označava složenicom zöldfülű (doslovno zelenouh), čemu u srpskom odgovara imenica žutokljunac. 

3. U sastavu poglavlja Specifična upotreba naziva za boje / Sajátos színnévhasználat nalaze se 
dva članka: „Ljudske boje” u mađarskom i srpskom jeziku (479–494) i Nazivi za boje konja u mađar-
skom i srpskom jeziku (497–513). 

Pišući o ljudskim bojama E. Andrić razlikuje one koje označavaju boju kože, boju kose i boju oči-
ju. Na osnovu boje kože, odnosno tena ljudi se dele na rase, a nazivi za njih su: rézbőrűek/vörösbőrűek 
– crvenokošci, sárgák/sárgabőrűek – žuti (eventualno žutokošci), feketék/feketebőrűek – crnci i fehérek/
fehérbőrűek – belci. Naravno, i među njima ima nijansi, koje autorka detaljno navodi. Moramo, ipak, 
napomenuti da u poslednje vreme vlada negativan stav prema obeležavanju ljudi na osnovu boje kože, 
da se to pripisuje rasizmu i stereotipima.1
Beloputi se najviše razlikuju prema boji kose. Najčešće boje kojima se označava kolorit kose i očiju su: 
plava – szőke (za kosmati deo tela i oči), smeđa – barna (za kosmati deo tela i oči), riđa – vörös (za ko-

1  Kompanija Dizni je, na primer, uvela upozorenja na stereotipe u poznatim crtanim filmovima. U „Petru Panu“ (filmu  iz 
1953) Indijanci se nazivaju crvenokošcima, što se u današnje vreme smatra uvredljivim. Tako je i pesma „Šta čini crvenog 
čoveka crvenim“ preimenovana u „Šta hrabrog čoveka čini hrabrim“.
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smati deo tela), crna – fekete (za kosmati deo tela i oči), seda – ősz (za kosmati deo tela), zelena – zöld 
(za oči). Autorka pojašnjava etimologiju ovih naziva i daje spisak nijansi koje se najčešće pojavljuju 
kao složenice.

U članku o bojama konja autorka konstatuje da se mnogi nazivi za konjske boje u poslednjih 
150–200 godina gube u mađarskom jeziku, mada ovaj tekst govori u prilog tome da je još uvek zadržan 
izuzetno veliki dijapazon ovih naziva. Tu su nazivi za konje u srpskom jeziku na osnovu boje: belac, 
vranac, alat, dorat, kulaš, sivac, šarac i prosed konj, a zatim i u mađarskom: fehér, fekete, pej, sárga, 
fakó, szürke, tűzött, tarka. Svaki od njih detaljno je opisan, s napomenama o podvrstama, kombinaci-
jama boja, etimologiji, stranim elementima. Szürke – sivac (u srpskom i zelenko), na primer, može biti 
acélszürke – čelični sivac, seregélyszürke – čvorak-sivac, almásszürke – jabučasti sivac, legyesszürke 
– muvast sivac, ezüstszürke – srebrni sivac, daruszürke – ždral-siv konj, sötétszürke – tamni sivac, pe-
nészszürke – plesnavi sivac, mézszürke – medeni sivac, szeplős szürke – pegavi sivac, pisztrángszürke – 
pastrvasti sivac. I kao što je sve manje konja, konja koji jure, tako sve slabije poznajemo njihove nazive. 
Zato je ovo jedan dragocen tekst u kojem je objedinjeno i sačuvano bogatstvo naziva za boje konja u 
ova dva jezika.

4. Autorka je kao izvor mađarskih nijansi koristila onlajn rečnik za boje Melinde Feldvari koji, 
pored naziva, sadrži i istorijske informacije. Spisak korišćene literature sadrži 38 štampanih, 25 elek-
tronskih bibliografskih jedinica i 19 rečnika relevantnih za ovu temu.  Pored lingvističkih, zastupljeni su 
i naslovi u kojima se bojama pristupa iz perspektive fizike, psihologije i etnologije. Podaci iz ovih izvora 
vešto su utkani u tekstove o pojedinačnim bojama.

Utisak o ovoj knjizi i njen prikaz ne bi bio potpun kada se ne bi istakla njena likovna i grafička 
opremljenost. Knjiga sadrži mnoštvo pažljivo odabranih fotografija koje ilustruju određenu boju, uz 
svaku boju priložena je slika na osnovu koje se vidi njen domen, tabele u kojima su dati nazivi nijansi 
takođe sadrže kolonu sa uzorkom nijanse. 

Iako se ova knjiga stilom i sadržajem može čitati kao popularno štivo s mnoštvom novih infor-
macija čak i anegdotskog tipa, autorka ne odstupa od principa naučne objektivnosti u selekciji, obradi 
i tumačenju građe. U fokusu je, naravno, deskriptivni i kontrastivni lingvistički pristup, ali je upravo 
kulturnoistorijski taj koji je dodatno obojio ovu knjigu čime smo dobili štivo pristupačno širokom krugu 
čitalaca.

Dušanka Zvekić-Dušanović
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Filozofski fakultet
dusazd@ff.uns.ac.rs
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Ранко Бугарски

О РЕЧНИЦИМА И САТОВИМА 
 

Реч на представљању Српског речника новијих англицизама1

„Речници су као сатови, најгори је бољи од никаквог а од најбољег се не може очекивати да 
буде сасвим истинит” – овако је речнике окарактерисао велики лексикограф др Самјуел Џонсон, 
аутор чувеног Речника енглеског језика из 1755. године.

Речник који данас представљамо сигурно није никакав, нити тек бољи од никаквог, него је 
у својој врсти најбоље што имамо, и што ћемо још задуго имати; а ‘истинит’ је онолико колико је 
то уопште могуће постићи у овако замашном колективном подухвату.

Ја се у својих десетак минута нећу бавити описом Речника, јер смо о томе већ понешто 
чули, или ћемо тек чути, од учесника у његовој изради, а под заглављем погледа ‘изнутра’, док 
је мени пало у део да нешто кажем ‘споља’. (Хтедох рећи да је оно прво инсајдерски а ово друго 
аутсајдерски поглед, али због негативних конотација потоњег бирам првопоменуту опозицију.) 
Из ове перспективе ћу издвојити свега неколико личних запажања.

Како се истиче у Уводној речи, главни циљ Речника јесте „да се допринесе побољшавању 
знања ваљаног српског језика… које се тиче осмишљене употребе новијих англицизама у свакод-
невној језичкој пракси”. Овим се подразумева уношење реда у једно изразито хаотично подручје 
јавне и приватне језичке комуникације, којим царују незнање, небрига, произвољност и непо-
требно умножавање варијантних облика истог англицизма. Због тога је велики део потенцијалних 
одредница означен као неприхватљив и искључен из обраде, што формално посматрано може 
изгледати као негативан поступак (‘ово не ваља’), али је такво рашчишћавање терена у суштини 
битно, јер се тежиште јасно ставља на препоручено решење (‘овако ваља’).

Али поред ове примарне нормативне функције, Речник има и значајну експланаторну улогу, 
утолико што кориснике обавештава о значењу многих мање познатих назива и термина у актуел-
ним областима као што су информационе технологије, модерни екстремни спортови или козме-
тика, којих најчешће нема у стандардним речницима српског језика.

Кад је реч о обради унетих англицизама, моју пажњу посебно је привукао третман изгово-
ра, који се показао као понајвећи проблем. Наиме, познато је да идеализовани четвороакценат-
ски систем стандардног језика већ одавно умногоме не одговара језичкој стварности (ако јој је 
икад и одговарао у некој пожељној мери), а овом приликом се испоставило да је он у понечему 
практично неупотребљив у примени на новије позајмљенице из модерних страних језика какав 
је енглески.

Читајући раније верзије Речника, где је по уобичајеној шеми бележен и тон, сваки час сам 
налазио да је дати англицизам акцентован на мени неприхватљив начин – а не бих да се хвалим, 
али ја сам рођен и одрастао у Сарајеву, дакле у средини где се, је ли, ‘добро говори’, па ваљда 
имам и осећај за ‘исправне’ акценте! Провером сам утврдио да су и други сарадници имали 
сличних проблема, па је одлучено да се примени стандардни систем у поједностављеној верзији, 
са ознаком места акцента и квантитета вокала али без тона. То решење најбоље одговара овом 
новом, још нестабилизованом лексичком материјалу страног порекла – иако има озбиљних им-
1  Представљање је одржано у склопу Међународне конференције „Језици и културе у времену и простору 10”, на 
Филозофском факултету у Новом Саду, 21. новембра 2021.
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пликација за стање акценатског система српског језика у целини, што је по мени важан ‘успутни’ 
допринос рада на Речнику.

Недоумица је било и око наслова књиге, где је у игри било неколико верзија. Не без поноса 
признаћу да ми је драго што је на крају прихваћен мој предлог, а један од важних аргумената 
њему у прилог је далеко подеснији акроним: умиљата СРНА, која нам се смеши из горњег левог 
угла специјално одштампане захвалнице рецензентима, емитује шарм којим се не може подичити 
надрндана НРНА из првобитно предложеног наслова. (Узгред, вечна је штета што је незвана го-
шћа корона онемогућила остварење идеје да после промоције учесници оду на заједнички ручак 
у ловачки ресторан, где би као главно јело била послужена срнетина: био би то баш добар штос!)

И за крај, подсећам вас да се у наслову ове моје белешке помињу речници и сатови. О јед-
ном речнику сам већ нешто рекао, а мој имагинарни будилник тек што није зазвонио. Стога ево 
још само неколико незнатно измењених закључних реченица из моје рецензије Речника:

– Рецензирани рукопис је плод посвећеног четворогодишњег рада многочлане ауторске 
и сарадничке екипе, вођене сигурном руком професора Твртка Прћића, еминентног стручњака 
за лексикологију и лексикографију, посебно енглеску, српску и ‘англосрпску’, како са теоријске 
тако и са практичне стране. Његово вишекратно потврђено истанчано познавање ових области и 
искуство у сличним подухватима видљиви су на свакој страници овог дела, чији је он спиритус 
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мовенс, главни аутор, координатор и извршни уредник. Настанак Речника много дугује и знању и 
ангажованости стручног тима који је он окупио на овом захтевном пројекту. Речник је оригинал-
но конципиран и беспрекорно изведен, на високом нивоу актуелне светске лексикографске тео-
рије и праксе, садржински и графички иновативно обрађен на доследно систематичан и педантан 
начин. Ове одлике чине га више него достојним наследником свог познатог, обилато коришћеног 
и цитираног претка, те узорним модерним приручником какав немају ни неке лексикографски 
богатије средине од наше. Имајући све ово у виду, овај рукопис без устезања оцењујем као капи-
талан допринос нашој науци и култури и сматрам се привилегованим тиме што сам у прилици да 
га свесрдно препоручим за штампу.

Овим речима данас могу само да додам једно звонко и срдачно – ЧЕСТИТАМ! Или, на 
англосрпском – КОНГРАТУЛИРАМ!

Ранко Бугарски
Универзитет у Београду, Србија

Филолошки факултет
rbugarski@fil.bg.ac.rs
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Вера Васић

СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА: 
РЕЧНИК И СТАНДАРДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК 

 
Уводна реч стручне консултанткиње

1. СРНА И ЊЕН ТЕМАТСКИ БЛОК УКРАТКО

Српски речник новијих англицизама (СРНА) двојако се може категоризовати – као речник 
и као стандардолошки приручник, из чега следи да његове досеге и значај треба вредновати са 
лексикографског, а последично и лексиколошког становишта, те са становишта језичког планира-
ња, а уже стандаризације и нормирања језика у јавној употреби, на што указује и Биљана Мишић 
Илић у тексту у овом зборнику „Научноистраживачки и педагошки потенцијал Српског речника 
новијих англицизамаˮ. Будући да су у овај број тематског зборника Језици и културе у времену и 
простору укључени радови сарадника на изради СРНА, посвећени детаљном сагледавању про-
цеса и начела израде речника те критичкој процени постигнутих резултата, предочену категори-
зацију речника је утолико лакше образложити и прихватити.

У групи радова из металексикографског домена су рад Твртка Прћића „Српски речник но-
вијих анаглицизама: теоријско-методолошки и практични аспекти израдеˮ, у којем је детаљно, на 
основу „Водича кроз Речникˮ (стр. 17‒26), предочен концепт израде речника, и рад Марине Шафер, 
Александре Кардош, Марије Савић и Милана Обрадовића „Прикупљање, одабир и обрада грађе 
за Српски речник новијих англицизамаˮ, који показује како су образложења начела у Водичу СРНА 
била основа за утврђивање критерија обраде одредница, а урађене обраде за њихову системати-
зацију. Металексикографском домену припада и есејистички текст Јасмине Дражић „Од грађе до 
речничког чланка у Српском речнику новијих англицизамаˮ, који потврђује изреку да је бог начинио 
лексикографом онога кога је хтео казнити. Кажњени се, срећом, не одричу свог посла, већ га ста-
вљају у службу лексикологије, да би последично новостечена сазнања уградили у нове речнике. 
Радови Олге Панић Кавгић „Путеви до адекватних дефиниција и превода одредница у Српском 
речнику новијих англицизамаˮ и Мире Милић „Улога синонима у дефиницијама одредница у Срп-
ском речнику новијих англицизамаˮ припадају лексикографско-лексиколошком домену, а делом и 
нормативистичком будући да нуде и хијерархизацију критерија дефинисања по којој се поред обја-
снидбене дефиниције англицизма високо вреднује и преводна односно синонимска, из чега следи 
да би било оправдано истозначајној или блискозначној речи домаћег порекла, старијој посуђеници 
или новотвореници дати предност у односу на новопримљени англицизам у немалом броју при-
мера. Лексикографском и нормативистичком односно стандардолошком домену припадају радо-
ви Соње Филиповић Ковачевић и Милана Ајџановићa „Изазови бележења изговора одредница у 
Српском речнику новијих англицизамаˮ и Милана Ајџановића и Страхиње Степанова „Граматички 
и творбени аспекти одредница у Српском речнику новијих англицизамаˮ, усмерени на адаптацију 
англицизама на фонолошком и прозодијском односно морфодеривационом нивоу.
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2. ШТА НОВО НУДИ СРНА

СРНА и његов уводни део Водич, сагледани из угла корисника, дају одговоре на питања 
многих, млађих и старијих, читалаца новина, гледалаца телевизијских и слушалаца радијских 
емисија – шта преузета реч из енглеског језика означава, како се изговара и пише, да ли за исти 
појам односно семантички садржај постоји реч у српском језику или се од неке постојеће може 
извести. Ако та питања постави неко ко не зна да је СРНА издат 2021. године, до одговора неће 
лако доћи. Одговоре на њих не дају у довољној мери ни многи новији речници страних речи, из-
узимајући Велики речник страних речи и израза Ивана Клајна и Милана Шипке (2004), нити Реч-
ник српскога језика, како у првом тако и поновљеним или/и допуњеним издањима ([2007]20143). 
Потпуне или макар довољно пуне податке о фонолошкој адаптацији речи страног порекла и њи-
ховом ортографском лику у српском језику не даје ни Правопис српскога језика Матице српске ни 
у једном од својих неколико измењених и допуњених, и неколико пута прештампаних, издања. У 
Правопису су, наиме, утврђена само правила транскрипције властитих именица, а обележавање 
акцента у потпуности изостаје, што значи да би се акценатски лик речи домаћег или страног 
порекла, потврђених у последњих педесетак година, што је доња граница за третирање англици-
зама новијим у СРНА, могао проверити само у Правопису српскохрватскога књижевног језика 
са правописним речником из 1960. године, где англицизми готово потпуно изостају, Речнику срп-
скохрватскога књижевног језика (1967‒1976), где су англицизми веома ретки, као и у Речнику 
српскохрватског књижевног и народног језика (књ. I‒XXI (погдекад(а) ‒ покупити), 1959‒2019), 
те новијем Речнику српскога језика (РСЈ) ([2007]20143), Великом речнику страних речи и изра-
за (2004)1 као и у Правописнoм речнику српског језика са правописно-граматичким саветником 
(2010) са акцентованим и морфолошки кодираним одредницама, у који је укључен и мањи број 
новијих англицизама. Сви ови речници за разлику од СРНА нису специјални речници англициза-
ма те је посве природно што је разлика између њих и СРНА велика. Под словом А у РСЈ само 16 
речи је кодирано као англицизми, а у СРНА са статусом одреднице 106 речи; у оба речника јавља 
се само следећих пет речи: аерòбик (РСЈ) / аеробик (СРНА), ајлàјнер (РСЈ) / ајлајнер (СРНА), јед-
на има различит фонолошки лик ‒ атòмизēр (РСЈ) / атомАјзер (СРНА), по месту акцента разли-
кују се – àндерграунд и андергрàунд и àут и ȁут са два акценатска лика у РСЈ, према андерграунд 
и аут (СРНА). У Великом речнику страних речи и израза Ивана Клајна и Милана Шипке у складу 
с његовим профилом – јавља се релативно висок број новијих англицизама према критеријима у 
СРНА,2 при чему су основе композитних лексема из различитих језика кодиране двоструко, нпр. 
агробѝзнис, ȁерокāр, аерокòнвој, аерорèли, аеромѝтинг. Према критерију у СРНА у Великом реч-
нику страних речи и израза заступљени су следећи новији и најновији англицизми: àвакс, агèнда, 
àгент, ȁдаптӣван, адвертàјзинг, аерòбик, àјлајнер, ајсдàјвинг, àјтем, ȁква-аерòбик, акваплáнинг, 

1  Једино је у овом речнику у одељку 2. Разлози израде овог речника, а у параграфима 2.1.1. и 2.1.2. образложено зашто 
су у њега укључени нови и најновији англицизми; у одељку 5. Начин обраде, а у пододељку 5.1. под тачкама 1 и 2 
предочен је његов циљ: „1. задовољавање потреба у погледу едукације, комуникације, културе говора и опште културе 
могућих корисника, и 2. задовољавање научних, лингвистичких (лексиколошких и лексикографских) потреба праћења 
и проучавања страних лексичких наноса у нашем језику и прибављања грађе за израду или допуну лексикографских 
дела различитог садржаја и намене. (...) стога смо тежили да обухватимо речи, изразе, фразе и скраћенице који се 
чешће јављају у говорној пракси, у свим стиловима стандардног језика, али и у неким социолектима (жаргону и сл.), 
за које смо претпостављали да им већина просечно образованих људи неће знати значења, а уз то да дамо што више 
неопходних података о њиховим граматичким својствима, статусу у стандардном језику, акцентуацији, пореклу (ети-
мологији), значењима и подручјима употребе; у параграфу 5.2.1. образложен је избор обраде одредница, а предност је 
дана обради појединачних речи, а не по гнездима; у 5.2.2. предочени су проблеми у вези са акцентовањем речи страног 
порекла, посебно у новим и најновијим позајмљеницама, при чему је предност углавном дана стандардном акценат-
ском моделу; у 5.2.3. предочена је граматичка обрада одредница; у 5.2.5. и 5.2.5.1. начини дефинисања одредница, у 
5.2.6. разлози за утврђивање њиховог нормативистичког статуса уз навођење примера; у 5.2.7. предочена је обрада 
синтагми терминолошког карактера и фразема.
2  У корпус овог речника укључена су и следећа три речника: Речник нових и незабележених речи Ђорђа Оташевића 
(у рукопису), Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama (Vasić, Prćić, Nejgebauer 2001) (РНА) и Dictionary of 
Serbian, Croatian and Bosnian New Words (D. Šipka 2002).
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акцѝдент, àндерграунд, àндеркат, àнзиповати, антибè(ј)би, антидàмпинг, антидòпинг, антиèјџинг, 
ȁнтифрӣз, ȁпгрејд, ȁпдејт, àпдēјтовати, ȁперкат, апликáција,2 аплицрати,2 ȁп-ту-дȅјт, ȁрт-рок, ȁрт- 
-флм, атàчмент, атомàјзер, àудио-касèта, àудио-клп, ȁут,2 àутпут, àутсајдер, àутфит, àфтершēјв.

3. ШТА КОРИСНИЦИМА ПРУЖА СРНА

Да би говорници српског језика самостално могли да одговоре на питање како се нека њима 
непозната реч из енглеског језика, написана латиничним или ћириличним писмом српског језика, 
изговора и пише и шта значи ‒ морали би имати знатно вишу компетенцију не само за енгле-
ски језик већ и матерњи, што углавном немају, а уз то би требало да уважавају основна начела 
језичке културе, која најчешће нити познају нити сматрају потребним. Наиме, чињеница да је 
посуђивање или, тачније, преузимање речи из страног језика општи принцип попуњавња и оп-
штег лексичког фонда, а не само специјалних терминолошких регистара, није довољан разлог за 
висок степен англицизама у текстовима на српском језику. Примери наведени у СРНА потврђују 
непојмљиво висок степен лењости и неумећа у превођењу с енглеског језика на српски у условно 
речено оригиналним текстовима, поготово онима из домена поп музике, популарне културе (ток-
-шоу емисије), начина живота (високо друштво, селебрити, мода, козметика), слободног времена 
(фитнес, велнес, изласци), појединих спортова, економије и бизниса; уп.

Sori, po difoltu ne nosim kežual za svaki ivent.3

уп. и примере са кежуал у детерминативној функцији, од којих већина нема преводни еквивалент 
на српском, управо због инкомпатибилности детерминатива и детерминисаног именичког појма 
(~ аутфит, бизнис ~, ~ изглед, ~ лук).

Особи која жали што се обично једноставно облачи када иде на неки друштвени догађај 
вероватно је драже да буде покондирена тиква, како је то Стерија лепо рекао још пре готово два 
столећа, него да се потруди да срочи реченицу коју ће већина разумети, а не такву којом жели 
да засени простоту. Да ли зато што је тежио истом или што је само био лењ, био је и онај ко је 
исписао следеће реченице:

Zlonamerni kvotovi na tuđe tvitove govore zapravo samo o onima koji ih pišu.
Tvoji postovi su uvek bili pun pogodak, onako detinjasti i polupismeni, ali prilično zabavni, kao 
i ovaj koji kvotujem.
Pošto sam ja kvotovan u prvom spotu, samo da kažem da sve što sam tamo napisao stoji.
Kvotovanje posta koji pljuje političara, da bi se napisala još jedna slična rečenica, zaista je 
bespotrebno.

Ако особа која је ово написала, икада чује да постоји речник англицизама у српском језику, 
питање је и да ли би га потражила, и да ли би барем из њега научила да су преводни еквиваленти 
енгл. речи quote латинизам цитат и домаћа реч навод, што је могла сазнати и из двојезичних ен-
глеско-српских речника. Но будући да је несумњиво уверена да тако добро говори односно прича 
енглески, како се сада све чешће каже, тешко да би и помислила да јој је такав речник потребан, и 
поред тога што није способна да на основу текстуалног контекста сама утврди њен преводни екви-
валент, нити од ње то очекују читаоци таквих и сличних порукa, задовољни што су и сами усвојили 
још један англицизам и њиме, као неспорним знаком учености, обогатили свој језички израз.

У дигиталној комуникацији речи из енглеског језика схватају се и као идеограми, што по-
тврђују следећи примери:

Brisanje fajlova i foldera vršimo tako što kliknemo na fajl ili folder i izaberemo opciju >delete<.
Teško mogu da mu prećutim bilo šta, samo što on mene stalno stavlja na >ignore<.

3  Истицање малим верзалним словима замењује истицање речи плавом бојом у Речнику.
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4. СРНА КАО СТАНДАРДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК

Категоризовање СРНА као стандардолошког приручника заснива се на примењеним моде-
лима ортографске и прозодијско-фонолошке адаптације англицизама: (1) изворни ортографски 
лик не треба да утиче на лик позајмљенице, с тим што се алтернације по звучности и по месту 
артикулације не региструју (драгстор, инпут, подкаст, Фејсбук); (2) реч која означава једну сми-
саону целину, пише се као непрекинута словна целина (кингсајз, лајфкоуч) или полусложеница 
(акаунт-менаџер, ивент-индустрија); (3) прозодијска адаптација англицизама у српском језику 
изведена је на основу морфемског статуса и семантичке прозирности: (а) мономорфемски се-
мантички непрозирни англицизми имају један акценат (/мЕјнстрИм/);4 (б) место акцента није 
устаљено у англицизмима насталим од енглеских сложеница које су у српском немотивисане 
речи – ређе је на првом слогу, односно првом делу сложенице (/ховерборд/), а чешће на другом 
(/блокбастер/); (4) композитне лексеме, састављене од енглеских или од енглеско-српских кон-
ституената, имају статус полусложеница и стога и двоструки акценат (/бјути-туторијАл/); (5) ан-
глицизми са предлогом/прилогом као другим делом сложене речи имају акценат на том елементу  
(/фајналфОр/); (6) англицизми са префиксом/префиксоидом као првим делом сложене речи че-
шће имају акценат на другом делу (/антивакс/), него на првом делу (/анлајковати/).

Прецизно формулисани принципи фонолошке и ортографске, односно графолошке, адапта-
ције англицизама и њихова доследна примена у СРНА, уз образложења и примере у тексту Соње 
Филиповић Ковачевић и Милана Ајџановића, требало би да буду довољна основа за успешну 
адаптацију на овој разини до сада незабележених англицизама. Да би се то остварило требало 
би допунити или/и кориговати одговарајуће тачке у Правопису, који би морао бити електронски 
доступан да би био ефикасан, а у наставне планове српског језика укључити и питања адаптације 
англицизама, као и речи из других језика из којих се преко енглеског или директно преузимају 
речи у регистрима појединих нових области и дисциплина.

Примењена граматичка обрада главне одреднице и пододреница добивених деривацијом 
или конверзијом у СРНА довољан је залог за успешну морфолошку и дериватолошку адаптацију 
англицизама који ће се већ сутра или за неколико година укључити у српски језик те би стога у 
нормативистичке приручнике требало укључити правила на основу којих је она спроведена: (1) 
именичке позајмљенице, облички подударне са моделом, прилагођавају се морфолошком систему 
српског језика, тако што добијају одговарајућу класификациону категорију рода углавном према 
парадигматском индикатору и у складу с њим одговарајуће падежне наставке; (2) индеклинабил-
ност именица у синтаксички слободној позицији не утиче на синтаксичку интерпретацију исказа 
из чега следи да се на основу морфолошког статуса оне не могу сматрати неприхватљивим; (2.1) 
индеклинабилност именица у функцији детерминатива одражава се на одговарајућу синтаксичку 
и семантичку интерпретацију исказа, будући да проузрокује промену рекцијског обрасца детер-
минираних поствербала, уп.

Realizacija promotivnih aktivnosti i rad na ostvarivanju pozitivnog brend imidža osnovni su 
ciljevi našeg marketing tima.
Čirlider trener i njegova dvogodišnja ćerka svakodnevno treniraju zajedno.
Koliko puta vam se desilo da prisustvujete >brainstorming< sastanku na kom se ništa ne zaključi.

У првом наведеном примеру реч имиџ на основу значења у енглеском језику, а потом и у српском, 
има функицију регенса, а бренд ректума, те је, да би се намеравано или подразумевано значење 
остварило, она морала бити на другом месту, у генитиву експликативног типа; у семантички 
садржај девербала тренер укључена је компононента транзитивности те он може бити тренер 

4  Правилно декодирање означених гласова омогућено је изузетно корисним, табеларно приказаним, пописом 
скраћеница и симбола на дну леве и десне странице.
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чирлидера или чирлидерсица, али не и чирлидер тренер.5 Колико год било тешко наћи одговара-
јући преводни еквивалент за метафорични термин brainstorming извесно је да је он у функцији 
детерминатива имен. састанак само својеврсна етикета чије се значење подразумева, а по суду 
говорника баш и не мора знати.

Подаци изведени из примењених модела граматичке обраде одредница релевантни су не 
само за утврђивање нормативног статуса дате речи, већ, што је можда и важније за хијерархиза-
цију категоријалних обележја српског језика: (1) релативно висок број индеклинабилних придева 
у корпусу СРНА – 111 према 130 деклинабилних, од којих се 17 употребљава и у функцији прило-
га, а четири само у српском, а не и у енглеском језику (инстант, кјут, крипи, тренди) потврђује да 
губитак моционих обележја код придева не онемогућава тачну синтаксичку интерпретацију, што 
упућује на закључак да је понављање истог категоријалног обележја именице и придева сувишно, 
те стога за придеве као детерминативне речи и није релевантно, без обзира на то што се остварује 
у свим придевским речима домаћег односно словенског порекла, као у старијим посуђеницама; 
(2) морфолошка адаптација глаголских англицизама је најобухватнија, а због карактера категори-
јалних обележја лице /+/ и број /+/ и обавезна. У складу са ставом Рудолфа Филиповића да у току 
примарне адаптације енглеска реч – глагол, герунд, именица, придев – служи само као основа, а 
да се облици преузете речи творе према правилима језика примаоца, у СРНА су глаголске речи 
представљене у инфинитиву, уобличеном помоћу суфиксалних форманата (-овати, -ирати, -исати, 
-нути, -ати, -ити) или у наредној фази адаптације и префиксалних којима се регулише категорија 
глаголског вида. Категорија вида која се одражава не само на значење глаголске речи већ и на мо-
гућности овремењавања дате радње у речима стараног порекла, па и оних из енглеског језика по 
правилу се неутралише, а информација о перфективности/имперефективности радње изводи на 
основу глаголског облика за време и контекста, као и код двовидских глагола домаћег порекла; (3) 
инхерентно категоријално обележје транзитивност/интранзитивност и медијалност семантичког 
је типа, и као такво универзално, те формалне разлике у рекцијским односима у различитим јези-
цима не утичу на карактер односа између глагола у функцији предиката и његовог вршиоца и/или 
обухваћеног појма. Од укупно седам примера са двоструко кодираним обележјем глаголског рода 
од исте енглеске речи изведене су по две речи које се разликују на основу фонолошке адаптације 
(бебиситовати / бејбиситовати) и деривационог статуса (кулирати / искулилирати), при томе 
је у два случаја глагол имплицитно транзитиван (џемовати (< енгл. jam, jam session) ‒ слободно 
интерпретирати џез и музику другог стила; мајновати (< енгл. mine) – рударити, копати, тражити 
оно што је испод површине). Глагол бе(ј)биситовати (< енгл. babysitter, babysitting) због лексич-
ког значења делова композите и њихове потенцијалне синтаксичке функције у случају њене де-
композиције не лексикализује самостални објекатски аргумент. Двоструко кодирање глаголског 
рода потврђују само четири примера:

Samo iskulirajte i zaustavite glupost da ne ode dalje.
Nemoj da se nerviraš, iskuliraj sve njene provokacije, šta god da je u pitanju.
Oni su kul na neki način, trešuju u nekom svom svetu i to treba poštovati.
Super su mi ovi što nose maske i trešuju nas koji to ne radimo.

Творбени потенцијал глаголских речи потврђује се и великим бројем глаголских именица, 
(203), најчешће изведених од транзитивних двовидских глагола, међу којима је и фанзинашење 
премда изостаје гл. *фанзинашити. Функцију девербативних именица остварују и неадаптирани 

5  На примере овог типа скреће пажњу и Биљана Мишић Илић, „уп. фраземе, односно сложенице типа именица (но-
минатив, премодификатор) + именица (управна реч, променљива по падежима у реченичном контексту), типа фитнес 
инструктор, бестселер писац, физибилити студија нису карактеристичне за синтаксу српског језика. У српском, уоби-
чајена фразна структура оваквих именичких сложеница / фразема је именица (управна реч) + именица (генитив, пост-
модификатор) или именица (управна реч) + предлошко-падежна конструкција (постмодификатор), као нпр. инструктор 
фитнеса, писац бестселера и студија изводљивости (или, потенцијално и неоправдано, *физибилитија)ˮ.
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англицизми на -инг, укупно њих 29 (аутсорсовање / аутсорсинг; брејнстормовање / брејнстор-
минг; брендирање / брендинг; франшизирање / франшизинг; хајковање / хајкинг), при чему се 
јављају и низови попут следећег: хајлајтинг > хајлатовати > хајлатовање.

Значајан допринос утврђивању продуктивности деривационих образаца и статуса дериви-
раних именица у српском језику представља доследно бележење и обрада фемининатива из класе 
nomen agentis и nomen atributiva, укључујући у њих и оне изведене од назива за титуле и профе-
сије (администраторка, баскеташица, бизнисменка, мерчандајзерка, мастеранткиња, миле-
нијалка). Примери у СРНА, повезани са изворима укљученим у корпус, упућују на закључак да 
говорници српског језика сматрају потребним и природним фемининативне неологизме, настале 
у процесу секундарне адаптације англицизама и формиране независно од енглеског језика.

5. СРНА: ЗАВРШНА ОЦЕНА

Одговор на питање зашто је СРНА јединствен пример у савременој српској лексикографији 
може се извести на основу следећих података: (1) СРНА није само знатно проширена и измењена 
верзија РНА већ нов, по типу исти, специјални речник – 4500 према 950 одредница, 641 страна 
формата Б5 – 277 страна формата А5, материјал између 1970-их и 2021 – материјал између 1970-
их и 2000. године, око 12.000 корпусних параграфа из онлајн медија – 5000 корпусних параграфа 
из штампаних медија (уп. Прћић, у овом зборнику); у СРНА речнички чланак садржи правописни 
и изговорни облик одреднице, граматички облик и неприхватљив облик, изворни енглески облик, 
српску дефиницију и српски превод, а у РНА правописни, граматички и изговорни облик, извор-
ни енглески облик, дефиницију, српске еквиваленте и индекс интегрисаности; (2) на основу об-
раде одреднице и садржаја речничког чланка СРНА се разликује од свих других српских речника 
речи из страног језика, а исто тако и од дескриптивних речника српског језика у које су укључене 
и речи пореклом из енглеског језика; (3) на основу временског опсега корпуса – крајња граница 
2021. година, те на разлику од 20 година у односу на објављивање РНА, уз оне наведене под (1) и 
(2), СРНА је засада једини речник у савременој српској лексикографији. Изреченој оцени о СРНА 
треба придружити оцену Биљане Мишић Илић која у тачки 2.6. предочава научноистраживачки 
потенцијал СРНА у (1) контактној лингвистици, усмереној на истраживања утицаја енглеског је-
зика на свим језичким нивоима српског језика, те на жанровски различите текстове; (2) лексико-
лошким и контактно-контрастивним лексиколошким истраживањима енглеског и српског језика; 
(3) терминолошким истраживањима будући да даје кохерентан и разуђен дескриптивни апарат; 
(4) културолошким, прагматичким и социолингвистичким истраживања различитих регистара, 
жанрова, медија и корисника; (5) контекстуализована корпусна истраживања англицизама.

Ако чланови сарадничком тима за 20 или још боље 10 годинa припреме нови речник англи-
цизама, заснован на истим принципима на новом корупусу, и ако се и надаље наставе односно ако 
се започну нова истраживања на основу његове грађе и по узору на њу ексцерпиране и обрађене 
нове, то ће бити још једна додатна потврда изузетности значаја СРНА за српску лексикографију 
и сигуран знак смањења разлика између ње и лексикографске праксе и продукције на словенским 
и несловенским језицима.
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Твртко Прћић

СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА: 
ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ИЗРАДЕ1

Овај рад доноси опширан и исцрпан преглед теоријско-методолошких и практичних аспеката организације 
и реализације Српског речника новијих англицизама (СРНА; Прћић, Дражић, Милић, и др. 2021), с циљем 
да се заинтересованим читаоцима приближи процес састављања овог речника и да се будући лексикогра-
фи, посебно они млађи, подстакну на састављање сличних специјализованих речника мањег и средњег 
обима. Излагање је подељено у пет одељака, на следећи начин: Одељак 1 бави се кратким историјатом и 
главним својствима Речника; Одељак 2 износи теоријско-методолошке основе Речника, укључујући општу 
карактеризацију, типолошку идентификацију и научну спецификацију; Одељак 3 сагледава принципе те-
оријске организације Речника, с нагласком на организацији корпуса, укупне структуре и микроструктуре; 
Одељак 4 сагледава принципе практичне реализације Речника, с нагласком на реализацији садржине, фор-
ме и готовог производа; и последњи, Одељак 5 нуди сажетак овог ‘погледа изблиза’ на настајање и наста-
нак Српског речника новијих англицизама и потом један ‘поглед изблиза унапред’, према перспективама 
његовог сталног дограђивања и креативног искоришћавања.

Кључне речи: Српски речник новијих англицизама, англицизми, српски језик, историјат, теоријско-методолошке 
основе, принципи теоријске организације, принципи практичне реализације, перспективе, лексикографија

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: РНА И СРНА ОЧИ У ОЧИ

У јесен 2001. године појавила се једна невелика књига живахних боја, с доминацијом јарко 
црвене – и на корицама, и између корица. Био је то Du yu speak anglosrpski? Речник новијих англи-
цизама (Васић, Прћић и Нејгебауер 2001), који су саставили Вера Васић, зачетница и руководи-
тељка читавог пројекта, Твртко Прћић и Гордана Нејгебауер, сви тада с Филозофског факултета 
у Новом Саду, а објавио Змај из Новог Сада. Прилично неочекиван, и самим својим појављива-
њем, и својим наднасловом, и својом тематиком и садржином, и својим спољним и унутрашњим 
изгледом, Речник је наишао на добар пријем опште и, нарочито, стручне јавности (уп. приказе 
Бугарски 2002; Лалић 2002; Пижурица 2002). Његовим наднасловом Du yu speak anglosrpski био 
је препознат, признат и аугурисан, а касније документован, али и жестоко критикован, један нов 
варијетет српског језика – англосрпски (уп. Прћић 2019а и раније 2011, 2005), који је тада био, и 
сада је, и још задуго ће бити, најзаступљенији варијетет српског језика у јавној употреби, како у 
говору тако и у писању, а данас још више и у писању које одражава говор, у сваковрсним облици-
ма интернетске, електронске и мобилне комуникације.

Рађен у тешкој и туробној атмосфери НАТО бомбардовања тадашње Савезне Републике 
Југославије, 1999. године, Речник новијих англицизама (или, краће, РНА) био је заснован на мате-
ријалу исписаном између 1998. и 2000. године из одабраних бројева дневних и недељних новина, 
1  Рад је настао у склопу Пројекта бр. 178002, под називом Језици и културе у времену и простору, који је финансирало 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Текст садржи знатно проширен и допуњен ма-
теријал представљен у онлајн саопштењу „Српски речник новијих англицизама: принципи његове научне заснованости, 
организације и реализације”, на тематској сесији „Како смо радили Српски речник новијих англицизама: заједнички 
поглед изблиза”, Међународна конференција „Језици и културе у времену и простору 10”, Нови Сад, новембар 2021. На 
драгоценим примедбама и сугестијама аутор најискреније захваљује проф. др Ранку Бугарском, проф. др Вери Васић, 
проф. др Рајни Драгићевић и проф. др Јасмини Дражић.
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тада искључиво у штампаном облику, и садржи новије англицизме из тог периода, с краја 20. века 
до, или од, 1970-их година. Његово друго, непромењено али црно-бело, издање Змај је одштампао 
десет година касније, 2011. године (уп. Васић, Прћић и Нејгебауер 2011), док је 2018. године обја-
вљено треће, непромењено али сада електронско, издање, које је бесплатно доступно на вебсајту 
Дигиталне библиотеке његовог новог издавача, Филозофског факултета у Новом Саду (уп. Васић, 
Прћић и Нејгебауер 2018).2

С безбедне једнодеценијске временске, професионалне и емоционалне удаљености, и с ци-
љем упознавања заинтересоване иностране стручне јавности с резултатима овог пројекта, један 
од аутора РНА представио га је на конференцији Европског друштва за англистичке студије (енгл. 
The European Society for the Study of English; ESSE), 2010. године у Торину, а затим и у зборнику 
радова с те сесије, као поглавље под насловом “Lexicographic Description of Recent Anglicisms in 
Serbian: the Project and its Results” (Prćić 2012а). У међувремену, на првој конференцији Језици и 
културе у времену и простору, одржаној 2011. године у Новом Саду, исти аутор саопштио је, а 
потом и написао, критички и самокритички осврт под насловом „Du yu speak anglosrpski? Реч-
ник новијих англицизама десет година после: да ли је вредело?” (Прћић 2012б, 2018а: Погл. 6), 
о оствареним и неоствареним ауторским намерама и циљевима РНА, завршавајући свој прилог 
речима: „узимајући у обзир све што је овде изречено о Речнику новијих англицизама и поводом 
њега, а претходно и урађено на његовом припремању, перспективе састављања новог, прошире-
ног издања тренутно су једино у домену теоријских разматрања и, по свим показатељима, тако ће 
и остати, бар што се овог ауторског тима тиче” (Прћић 2012б: 261, 2018а: 154).

Две године касније, исти аутор, у зборнику посвећеном проф. Вери Васић, објављује нов 
чланак под насловом „Нови речник новијих англицизама: зашто, шта и како” (Прћић 2014, 2018а: 
Погл. 7), наговештавајући и насловом и текстом да се иза брда нешто ваља. А ваљало се оби-
ље новог, све новијег, све умноженијег и све изазовнијег језичког материјала, који се не само 
ваља, него и који ваља лексиколошки обрадити и лексикографски приказати. Потом су тематика 
и ‘котрљајуће камење’ иза брда или, боље, свест о њима, утихнули, а актери се понешто прими-
рили, док једно вече, крајем 2017. године, у једном тихом, мирном и необавезном телефонском 
разговору, дедикаткиња поменутог зборника, Вера Васић, није натукнула поменутом аутору да 
би можда ипак вредело размислити о томе да се за 20. годишњицу појављивања РНА направи 
његово ново, проширено, издање. Жабу или, тачније, жапца није било тешко у воду натерати. Рад 
на новом, проширеном, издању, с новим, проширеним, ауторским и сарадничким тимом започео 
је у пролеће 2018. Српски речник новијих англицизама (Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Фи-
липовић Ковачевић, Панић Кавгић и Степанов 2021) био је завршен средином августа 2021, прво 
у електронском облику, одмах бесплатно доступном на вебсајту Дигиталне библиотеке његовог 
издавача, Филозофског факултета у Новом Саду,3 да би се после два месеца појавио и у штампа-
ном облику. И све то тачно по плану, о 20. годишњици објављивања првог издања Речника новијих 
англицизама, његовог знаменитог претка и лексикографског узора.

Доста дуго радно називан Нови речник новијих англицизама (или, краће, НРНА или НоРе-
НА), Српски речник новијих англицизама (или, краће, СРНА), чијем је концизном, информативном 
и ефектном наслову, и придруженом милозвучном акрониму, кум био проф. Ранко Бугарски, један 
од троје рецензената, рађен је у тешкој и неизвесној атмосфери корона-вируса, 2020/21. године 
(чини се да је креативан и вредан рад помогао ауторима, баш као и онима пре 20 година, да се 
лакше изборе с мучном свакодневицом на коју не могу да утичу, али која и те како утиче на њих). 
Речник је заснован на материјалу прикупљаном између 2018. и 2019, и допуњаваном током 2020. 
и 2021. године, све до самог окончања компјутерске припреме текста, из разноврсних онлајн 
извора – дакле, искључиво у електронском облику, и садржи новије англицизме из првих двеју 
деценија 21. века, као и већину оних преузетих из РНА, што заједничким снагама обухвата ра-
спон од пола века новијих англицизама у српском језику. Сараднички рад на корпусу трајао је око 
2 Адреса: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-451-1.
3 Адреса: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2.

https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-451-1
https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2
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20 месеци, од априла 2018. до краја децембра 2019, док је ауторски рад на Речнику трајао такође 
око 20 месеци, од краја децембра 2019. до 15. августа 2021, када је коначни ПДФ фајл био закљу-
чен и закључан. Укупно неких 40 месеци, или нешто мање од 3 и по године, активног тимског 
научноистраживачког рада, и оног теоријски, и оног практично оријентисаног.

По свом саставу, за разлику од свог знаменитог претка и лексикографског узора, СРНА има 
безмало пет пута више одредница, 4500 према 950, а по свом изгледу, за разлику од свог знаме-
нитог претка и лексикографског узора, СРНА је сада повећа књига, опет живахних боја, али овог 
пута с доминацијом загасите и мирне плаве нијансе – исте и на корицама, и између корица. Зао-
кружености визуелне слике ради, упоредни поглед на изглед предњих корица сва четири издања 
овог речника пружа Илустрација 1.

РНА 2001, 2011 РНА 2018 СРНА 2021

  

Илустрација 1: предње корице РНА и СРНА по издањима

А заокружености статистичке слике ради, упоредни приказ релевантних бројчаних подата-
ка везаних за форму, садржину и припрему РНА и СРНА даје Табела 1:

РНА СРНА
−	 277 страна формата А5 −	 641 страна формата Б5
−	 око 950 одредница −	 око 4500 одредница
−	 материјал између 1970-их и 2000. године −	 материјал између 1970-их и 2021. године
−	 око 5000 корпусних параграфа из 

штампаних медија
−	 око 12.000 корпусних параграфа из онлајн 

медија
−	 / −	 1 стручна консултанткиња
−	 3 аутора −	 7 аутора (2 коуреднице, 1 извршни уредник)
−	 10 сарадника −	 10 сарадника
−	 2 рецензенткиње −	 3 рецензента
−	 1 дизајнер текста −	 1 дизајнер текста

Табела 1: упоредни бројчани подаци о РНА и СРНА
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У наставку, биће учињен покушај да се заинтересованим читаоцима, а нарочито садашњим 
и будућим лексикографима и лексиколозима, приближи Српски речник новијих англицизама, и то 
на кратак, јасан и подстицајан начин, уз лична уредничка и ауторска искуства из прве руке, тако 
да читаоци могу да га упознају и разумеју прво као сам речник, друго као процес осмишљавања 
и организовања његовог настајања, и треће као процес осмишљавања и реализовања његовог 
настајања. Због тога овај прилог има двојак циљ: да се понуди сажет и свеобухватан уводни 
преглед, који ће омогућити целовит увид у целокупан ток састављања Српског речника новијих 
англицизама, од рађања идеја до њиховог остваривања и остварења, и који ће уједно најавити и 
указати на остале прилоге у овом тематском блоку, посвећене исцрпнијој и подробнијој обради 
појединачних аспеката или етапа рада пре Речника, на Речнику или са Речником. Даље излагање 
састојаће се из четири одељка, како следи: у Одељку 2 биће говора о теоријско-методолошким 
основама Речника, у Одељку 3 о принципима његове теоријске организације, у Одељку 4 о прин-
ципима његове практичне реализације, а у Одељку 5 о његовим перспективама.

2. ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ СРНА

Теоријско-методолошке основе Српског речника новијих англицизама, као лексикографски 
профил његов, биће комбиновано обрађене у три међуповезане тематске целине, и то: Општа 
карактеризација (2.1), Типолошка идентификација (2.2), и Научна спецификација (2.3).

2.1. Општа карактеризација

Циљну публику Речника чине сви заинтересовани корисници, широког распона образова-
ња и узраста, почев од 15 година надаље, од ученика завршних разреда основне школе до доктора 
наука, укључујући језичке и лингвистичке стручњаке. Њихове очекиване комуникативне потребе 
састоје се у томе да на прави начин разумеју англицизме с којима се свакодневно сусрећу на сва-
ком месту, а нарочито у медијима и на интернету – онда када их користе други, али и онда када их 
користе сами. Из овако дефинисане циљне публике и њених комуникативних потреба проистиче 
шест циљева које су пред себе аутори били поставили на почетку рада на Речнику (попис је из-
веден модификацијом модела првобитно изложеног у Prćić 2012а и спроведеног на више места у 
Прћић 2018a):

•	 комуникативни, и уједно најважнији, циљ: олакшати корисницима да исправно разу-
меју изговорене и написане новије англицизме у српском језику и да се доследно њима 
служе у сопственом говору и писању, уз помоћ практичних података о њиховој форми, 
функцији, садржини и употреби, али и теоријски релевантних података о њиховим извор-
ним облицима и начинима адаптације у систем српског језика,

•	 дескриптивни циљ: представити употребу новијих англицизама у данашњем српском је-
зику, кодификацијом њихове примарне и секундарне адаптације на ортографском, фоно-
лошком, морфосинтактичком, семантичко-прагматичком и стилистичком нивоу, у складу 
с принципима савремене контактне и контрастивне лингвистике,

•	 прескриптивни циљ: разрадити и спровести препоруке за употребу новијих англицизама 
у српском језику, у случајевима када постоје варијације или погрешне употребе, нарочито 
у писању, у складу с принципима савремене нормативне лингвистике,

•	 металексички циљ: омогућити увид у функционисање лексичког система српског језика, 
у погледу формално и/или садржински повезаних речи на парадигматском, синтагмат-
ском и творбеном плану, у складу с принципима савремене лексикологије,

•	 лексикографски циљ: приказати податке на ефектан и према читаоцима предусретљив 
начин, у складу с тенденцијама савремене практичне и теоријске лексикографије, и
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•	 образовни и, делом, социолингвистички циљ: подићи свест код корисника српског је-
зика о англицизмима у њиховом језику и култури, и изградити њихов одговорнији став 
према некритичкој и недоследној употреби англицизама у свакодневној пракси.

Теоријски и практични аспекти конкретне применљивости СРНА у науци и настави енгле-
ског и српског језика, на свим нивоима, биће размотрени у прилогу под насловом „Научноистра-
живачки и педагошки потенцијал Српског речника новијих англицизама”, Биљане Мишић Илић, 
једне од рецензенткиња и добрих познаватељки овог речника.

2.2. Типолошка идентификација

Типолошка обележја Речника одређена су сагласно уобичајеним критеријумима и мери-
лима постављеним за типологизацију речника (уп. Atkins и Rundell 2008; Hartmann 2001; van 
Sterkenburg 2003; Svensén 2009; Zgusta 1971). Према ономе како је Речник замишљен, осмишљен 
и остварен, његова типолошка идентификација може се извршити помоћу скупа од следећих де-
сет кључних обележја (попис је изведен модификацијом модела такође првобитно изложеног у 
Prćić 2012а и спроведеног на више места у Прћић 2018a):

•	 СРНА је специјализовани речник, зато што обухвата англицизме, један подскуп лекси-
кона српског језика,

•	 СРНА је синхрони речник, зато што обрађује лексику актуелног, данашњег српског (и 
енглеског) језика,

•	 СРНА је семазиолошки речник, зато што полази од облика речи и описује својства речи 
везана за њихову форму, функцију, садржину и употребу,

•	 СРНА је једнотомни компактни речник, зато што има 641 страну формата Б5 и око 4500 
одредница,

•	 СРНА је једнојезично-до-двојезични речник (хибридно обележје), зато што садржи 
речи из енглеског језика које су у већој или мањој мери интегрисане у систем српског 
језика, при чему су за неке од њих понуђени устаљени или новопредложени преводи и 
уједно синоними појединих значења,

•	 СРНА је речник с двојним устројством одредница (хибридно обележје), зато што су 
главне одреднице распоређене алфабетски, одн. абецедно, а пододреднице гнездасто, одн. 
хијерархијски, према творбеној повезаности с главном одредницом као мотивном речи,

•	 СРНА је речник с тројним теоријско-методолошким приступом обради података (хи-
бридно обележје), зато што обједињује дескриптивизам, дајући опис стварне употребе 
језика, прескриптивизам, дајући увид у системске ортографске, фонолошке и морфоло-
шке грешке у употреби с препорукама за њихову стандардну употребу, и металексички 
приступ, дајући слику о устројству мреже парадигматских, синтагматских и творбених 
лексичких међуодноса,

•	 СРНА је речник с двојном циљном публиком (хибридно обележје), зато што је намењен 
домаћој публици, тј. говорницима и познаваоцима српског језика, али и страној публици, 
тј. ученицима и студентима који српски усвајају као страни језик,

•	 СРНА је речник с тројном функцијом (хибридно обележје), зато што корисницима по-
маже код пасивне функције разумевања англицизама у изговореним и написаним тексто-
вима на српском језику, код активне функције употребљавања англицизама у сопственом 
говору и писању, и код металексичке функције стицања додатних, теоријски релевантних, 
података о англицизмима у српском језику, и

•	 СРНА је речник с двојном изведбом (хибридно обележје), зато што је објављен у елек-
тронском издању, као ПДФ фајл, и у штампаном издању, као папирна књига.

Из понуђене типолошке идентификације може се приметити да, од десет обележја Речни-
ка, чак шест њих, посебно означених, представља мешовита обележја, јер у оквиру једне ставке 
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комбинују два или три повезана својства. Ова околност чини овај речник, већим својим делом, 
хибридним речником, што је у данашње време добродошла и пожељна одлика нових и савреме-
них речника (уп. Hartmann 2005).

2.3. Научна спецификација

Од зачетка до завршетка пројекта, Речник представља резултат осмишљеног, координи-
раног и поштеног тимског научноистраживачког рада, како по својој организацији, тако и по 
својој реализацији – на плану и теорије, и методологије, и праксе. Речник је утемељен, прво, на 
савесно прикупљеном и обрађеном аутентичном језичком материјалу; друго, на оригиналној и 
брижљивој вишедимензионалној анализи и обради укључених јединица; и треће, на иновативном 
и ефектном приказу добијених резултата. Ништа у организацији и реализацији Речника није било 
препуштено случају, осим непримећених и отуда неисправљених превида и пропуста. У научну 
спецификацију Речника улазе конкретни теоријски, методолошки и практични аспекти његове 
припреме и израде, који су пресудно условили, определили и учврстили његову научну заснова-
ност и који ће овде бити детаљније представљени.

Теоријски аспекти усредсређени су на питања врстâ јединица које се обрађују као главне 
одреднице и пододреднице – и зашто, и врстâ података који се о њима дају – и зашто. Обухваћене 
су следеће лингвистичке дисциплине:

•	 лексикологија српског језика, укључујући и ортографологију, фонологију, граматику, 
творбу речи, семантику с прагматиком и стилистику, позивајући се нарочито на: Бугар-
ски 2003, 2019, 2021; Драгићевић 2010; Дражић 2014, 2022; Гортан Премк 2004; Ивић, 
и др. 2011; Клајн 2002, 2003, 2016; Пешикан, Јерковић и Пижурица 2020; Петровић и 
Гудурић 2010; Пипер и Клајн 2014; Прћић 2016б; Средојевић 2017, 2018; Суботић, Сре-
дојевић и Бјелаковић 2012,

•	 лексикологија енглеског језика, укључујући такође и ортографологију, фонологију, гра-
матику, творбу речи, семантику с прагматиком и стилистику: Cruse 2010; Geeraerts 2010; 
Халас Поповић 2017; Huddleston и Pullum 2002; Kövecses 2010; Lipka 2002; Murphy 
2008; Прћић 2016а; Quirk, и др. 1985; Стојичић 2010,

•	 контактна и контрастивна лингвистика, нарочито енглеско-српска: Бугарски 1996; 
Chesterman 1998; Ђорђевић 2004; Филиповић 1986, 1990; С. Филиповић 2005; Furiassi и 
Gottlieb 2015; Furiassi, Pulcini и Rodríguez González 2012; Клајн и Пипер 2010; Ковачевић 
2011; Krzeszowski 1990; Милић 2013; Мишић Илић 2014, 2019; Mišić Ilić 2017; Мишић 
Илић и Лопичић 2011; Панић Кавгић 2006; Планкош 1996; Прћић 2012в, 2013, 2015, 
2016б, 2019а, 2022,

•	 теорија и пракса превођења: Baker 1992; Бугарски 1996; Hatim 2001; Hatim и Mason 
1990; Хлебец 2009а, 2009б; Newmark 1988; Прћић 2019а, и

•	 теоријска и практична лексикографија: Atkins 1996; Atkins и Rundell 2008; Bergenholtz и 
Tarp 1995; Čermák 2010; Драгићевић 2014; Durkin 2015; Fontenelle 2008; Fuertes-Olivera 
2010, 2017; Hanks 2010; Hartmann 2001, 2005; Jackson 2002, 2013; Landau 2001; Прћић 
2018а; Prćić 2021; Ристић, Лазић Коњик и Ивановић 2016, 2021; van Sterkenburg 2003; 
Svensén 2009; Yong и Peng 2007; Zgusta 1971.

Теоријска сазнања одредила су рад у следећим доменима:
•	 шта се сматра, а шта се не сматра, англицизмом,
•	 шта се сматра, а шта се не сматра, новијим англицизмом,
•	 критеријуми за укључивање и неукључивање појединих јединица,
•	 формална адаптација англицизама,
•	 садржинска адаптација англицизама,
•	 начин обраде форме, функције, садржине и употребе одредница, и
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•	 укупна, макро-, микро- и медиоструктура Речника.
Методолошки аспекти усредсређени су на питање начинâ прикупљања англицизама и 

података о њима – и зашто тако. Обухваћена је само једна лингвистичка дисциплина:
•	 корпусна лингвистика, позивајући се нарочито на: Atkins, Clear и Ostler 1992; Biber, 

Conrad и Reppen 1998; Gatto 2014; Hanks 2012; Кавгић 2020.
Методолошка сазнања одредила су рад у следећим доменима:
•	 критеријуми за одабир извора за корпус,
•	 грађење корпуса, и
•	 одабир, испис и обрада јединица за корпус.
Практични аспекти усредсређени су на питање начинâ приказивања укључених јединица, 

главних одредница и пододредница, и података о њима – и зашто тако. Обухваћена је такође само 
једна лингвистичка дисциплина:

•	 практична лексикографија, нарочито она примењена у најновијим штампаним и он-
лајн издањима водећих британских педагошких речника енглеског језика, а нарочито: 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 10th ed., Lea и Bradbery 2020, Longman Dictionary 
of Contemporary English, 6th ed., Fox и Combley 2014, и Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary, 4th ed., McIntosh 2013.4

Практична сазнања одредила су и инспирисала рад у следећим доменима:
•	 приказ макро-, микро- и медиоструктурних елемената,
•	 визуелна изведба леве и десне речничке стране,
•	 визуелна изведба предњих и задњих корица, и
•	 медијумска изведба Речника.
Након овог глобалног прегледа теоријско-методолошких основа Српског речника новијих 

англицизама, којим је пројектован његов троделни лексикографски профил, сачињен од опште 
карактеризације, с детаљима његових циљева, типолошке идентификације, с детаљима његових 
кључних обележја, и научне спецификације, с детаљима његове научне заснованости, постаје 
могуће да се у наставку размотре принципи теоријске организације и практичне реализације Реч-
ника.

3. ПРИНЦИПИ ТЕОРИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРНА

Да би се англицизми могли лексикографски обрадити у складу с унапред постављених 
шест ауторских циљева, неопходно је било одлучити по којим ће и каквим принципима та обрада 
бити организована. У овом случају, принципи се тичу три чврсто међуповезане и међуусловљене 
компоненте, од којих зависи обрада англицизама и њени очекивани и постигнути резултати: прво, 
то је одабир и организација корпуса из којег се црпу одреднице за Речник (3.1); друго, то је одабир 
и организација елемената који чине укупну структуру Речника (3.2); и треће, то је одабир и орга-
низација типова података о одредницама који чине микроструктуру Речника (3.3).

3.1. Организација корпуса

Корпус је већа или мања збирка претраживих текстова похрањених у електронском облику, 
читљивом и обрадивом помоћу компјутера. Већи корпуси могу имати више милијарди речи (два 
највећа корпуса енглеског језика тренутно имају 14 и преко 16 милијарди речи),5 док их они мањи 
имају неколико десетина хиљада. Без обзира на број укључених речи, корпус чини темељ сваког 
речника, али и сваког другог савременог језичког приручника, зато што у себи крије драгоцен 
4  Адресе онлајн издања: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/; https://www.ldoceonline.com/; https://dictionary.
cambridge.org/.
5  Адреса: https://www.english-corpora.org/.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.english-corpora.org/
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сиров језички материјал који треба открити, извући, обрадити, уредити и приказати током израде 
датог приручника. Тај сиров материјал чини темељ речника утолико што обезбеђује значајне ин-
формације о стварној, аутентичној, спонтаној, природној, неулепшаној, ‘неедитованој’ употреби 
језика у писању и/или у говору, из којих састављачи стичу увиде у понашање речи и, на једном 
вишем и општијем нивоу, у функционисање језика у посматраном домену његове употребе. Овим 
се умногоме доприноси објективности понуђених података у речнику и уједно смањује интуи-
тивни и субјективни начин њиховог одабира и обраде.

У том смислу, могло би се устврдити да корпусна утемељеност речника њихове састављаче 
претвара у посреднике између сирових језичких података у корпусу, с једне стране, и њихове 
вишеслојне обраде и уређеног приказа у речнику, с друге. Сам посао састављача сведен је на 
осмишљену селекцију, систематизацију и презентацију информација добијених из корпуса. Ако 
се корпус поима као темељ зграде, онда се састављање корпусно утемељених, одн. емпиријских, 
речника може поимати као креативна и научноистраживачка надградња, у виду зидова и спратова 
те зграде. Пажљивом анализом расположивих информација у корпусу, истраживачи могу стећи 
поуздан увид у више значајних димензија понашања речи у контексту: у фреквентност њиховог 
јављања, у испољавање њихових форми, функција, садржина и употреба, и у њихове парадигмат-
ске, синтагматске и творбене међуодносе с другим речима.

Што се тиче Српског речника новијих англицизама, његов корпус наменски је био креиран 
за израду овог речника. Састоји се од око 12.000 параграфских јединица текста, где терминоло-
шки спој ‘параграфска јединица текста’ ваља разумети као једну целовиту реченицу, или више 
тематски повезаних суседних реченица, у чијем се саставу налази бар један претпостављени ан-
глицизам; ‘претпостављени’ зато што свака реч која делује као да долази из енглеског језика 
није нужно и англицизам у српском. Јединице текста прикупљене су искључиво из онлајн извора 
свих врста информативних, образовних, забавних и других портала и вебсајтова, као и објава 
на друштвеним мрежама, форумима и у блоговима на српском језику. Корпус је био планиран 
и остварен тако да обухвати 50 тематских области, у оквиру следећих осам општијих целина: 
Друштво, Култура, Наука, Информационе технологије (ИТ), Популарна култура, Начин живота, 
Слободно време и Спорт (уп. СРНА: 27-28). Применом ова два кључна критеријума организације 
корпуса, медијумског и тематског, покривена је употреба англицизама, прво, у писаној текстуал-
ној продукцији, друго, скоро свих релевантних регистара и, треће, скоро свих релевантних узра-
сних група корисника данашњег српског језика, код којих се основано може очекивати појачано 
коришћење новијих англицизама.

Информације изведене из потврда понашања посматраних речи, потенцијалних англициза-
ма, у језичком контексту, које су регистроване у овом корпусу, значајно су утицале на формирање 
следећих аспеката састава и структуре овог речника:

•	 прво и најважније, саме речи које се у текстовима јављају,
•	 фреквентност јављања речи у текстовима и у појединим типовима текстова,
•	 писани облици у којима се речи јављају, укључујући и варијантне и неприхватљиве 

облике,
•	 морфолошки облици у којима се речи јављају, укључујући и варијантне и неприхватљи-

ве облике,
•	 граматички наставци с којима се речи јављају,
•	 творбени афикси с којима се речи јављају,
•	 нове речи које се с речима као мотивним основама јављају,
•	 примери реченичних структура у којима се речи типично јављају,
•	 друге речи с којима се речи типично заједно јављају,
•	 значења у којима се речи јављају, и
•	 области у којима се речи у појединачним значењима типично јављају.
Одабир, испис и обраду корпусног материјала урадио је посебно обучен сараднички тим 

од 10 исписивачица и исписивача, најбољих свршених мастера Филозофског факултета у Новом 
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Саду – Александра Кардош, Милан Обрадовић, Јована Рупар, Марија Савић и Маја Вукојевић, на 
Одсеку за англистику, и Сашка Бодирожић, Сања Дакић, Ђурђина Ђонлић, Зорица Ракић и Мари-
на Шафер, на Одсеку за српски језик и лингвистику. С њима је одржано неколико припремних са-
станака, ради дефинисања предмета и циљева њиховог истраживања, објашњавања конкретних 
начина њиховог рада и разрешавања њихових недоумица. Као подсетник, чланови сарадничког 
тима добили су кратко писано упутство на две стране: на једној се налазио горе поменути попис 
од 50 тематских области, за које су се они касније опредељивали према личним склоностима, а на 
другој страни био је попис кључних теоријских одређења, насловљених „Шта сматрамо англи-
цизмом у Речнику”, и попис корисних практичних савета, насловљених „Поступак ексцерпције 
материјала”. У циљу лакшег и потпунијег праћења одвијања процеса настанка корпуса, та два 
пописа из сарадничког упутства овде се доносе у целости:

ШТА СМАТРАМО АНГЛИЦИЗМОМ У РЕЧНИКУ

−	 очигледни англицизам, написан у транскрипцији, нпр. виски
−	 очигледни англицизам, написан хибридно (у транскрипцији, ћириличкој и/

или латиничкој, и у оригиналу, нпр. downloadovati, web sajt
−	 сирови англицизам, написан у оригиналу, нпр. Wоw!
−	 делимични калк, делом преведени а делом очигледни или сирови англицизам, 

нпр. пребукиран
−	 псеудоанглицизам, енглеске речи искомбиноване у неком другом или трећем 

језику, нпр. видео-спот
−	 секундарни морфолошки англицизми, изведени српским деривационим пре-

фиксима и/или суфиксима, нпр. најсекси, маркетиншки
−	 секундарни семантички англицизми, изведени српским поступцима ствара-

ња новог значења (ширење, сужавање, метафора, метонимија), нпр. ток-шоу 
(сваки разговорни програм, а не само забавни, као што је у енглеском)

−	 колокације с англицизмима, нпр. шибнути СМС

ПОСТУПАК ЕКСЦЕРПЦИЈЕ МАТЕРИЈАЛА

Пре доношења одлуке о укључивању:
−	 ако нисте сигурни да ли је потенцијални англицизам стварно из енглеског је-

зика, проверите га у ова два речника:
−	 https://www.lexico.com/ [одскора више није у функцији и преусмерава на 

https://www.dictionary.com/]
−	 https://www.merriam-webster.com/

−	 ако нисте сигурни да ли потенцијални англицизам или колокацију треба да 
укључите, укључите их

−	 потенцијални англицизам увек преузмите у пуном реченичном контексту
−	 потенцијални англицизам увек оставите у затеченом писаном и/или морфоло-

шком облику, укључујући и правописне, штампарске и остале грешке
После доношења одлуке о укључивању:
−	 осветлите одабрану реченицу на изворном екрану и активирајте команду 

‘copy’ (CTRL + C)
−	 пређите у Word, мишем наместите курсор на жељену локацију копирања и 

активирајте команду ‘paste’ (CTRL + P)
−	 поново осветлите дату реченицу и уклоните све типографске атрибуте текста, 

командом ‘clear formatting’
−	 подвуците циљни англицизам у датој реченици

https://www.lexico.com/
https://www.dictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
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−	 уколико у једној реченици има два или више англицизама, ту реченицу наве-
дите два или више пута

−	 изнад реченице унесите њен број, арапским цифрама
−	 испод реченице унесите три података, одвојена зарезима: назив/наслов изво-

ра, датум приступа, своје иницијале (име, па презиме)
На овај начин, направили сте корпусни параграф, који чине три целине, у три 
реда:
−	 1 редни број параграфа,
−	 2 реченица с англицизмом, и
−	 3 три библиографска податка
−	 сваки корпусни параграф одвојите од другог једним празним редом
Током рада:
−	 користите фонт Times New Roman, величина 12, без икаквих атрибута, осим 

подвученог англицизма
−	 користите формат Word фајла .DOC, а не .DOCX
−	 сваких 10 минута снимајте свој фајл, командом ‘save’ (CTRL + S)
−	 свакодневно, на крају рада, направите бар једну резервну копију свог фајла на 

УСБ-меморији
−	 на крају једног већег сегмента или читавог вашег прилога, прођите кроз цео 

текст поново и уклоните уочене недостатке

Исцрпнији опис процеса стварања корпуса за СРНА, од почетних до завршних етапа, про-
ткан практичним искуствима, разрешеним недоумицама и присећањима на лепе и мање лепе 
тренутке везане за рад на овом пројекту, нуди прилог под насловом „Прикупљање, одабир и об-
рада грађе за Српски речник новијих англицизама”, Марине Шафер, Александре Кардош, Марије 
Савић и Милана Обрадовића, четворо наших највреднијих сарадника, чији је квалитативни и 
квантитативни допринос припремању корпуса био убедљиво највећи.

3.2. Организација укупне структуре

Сирови корпусни материјал прикупљен од сарадника био је подвргнут уредничкој редакту-
ри, коју је обавио извршни уредник у сарадњи с првом коуредницом Јасмином Дражић. Редактура 
се састојала из четири дела: прво, одабирање корпусних јединица које би, или не би, биле укључе-
не у Речник као одреднице; друго, обједињавање читавог сарадничког материјала у једну целину; 
треће, давање препорученог писаног лика јединицама одабраним за будуће одреднице (о томе ће 
бити више речи ниже, у одељку о микроструктури Речника); и четврто, абецедно распоређивање 
редигованих корпусних параграфа према писаном облику јединица извучених на њихов почетак.

Под англицизмом се у Речнику сматрају речи и њихови потенцијални делови, тј. афикси, 
који су из енглеског језика преузети у српски, достигли су бар делимичну интеграцију у његов 
систем, адаптацијом на нивоу изговора, писања, облика и значења, и спадају у општи, свакоднев-
ни, нетерминолошки, вокабулар. По морфолошкој структури, те речи у енглеском језику биле су 
просте (нпр. cool), изведене (microblog, префиксација, или teaser, суфиксација), сложене (low- 
-cost) или фразне (social distance), док се у српском оне поимају као немотивисане, без одвоји-
вих и препознатљивих морфолошких делова, с изузетком фразних и неких сложених, које се у 
енглеском пишу одвојено. По етимологији, те речи и афикси у енглеском језику могли су бити 
германског порекла (нпр. wellness или -er), затим често француског, латинског или старогрчког 
(education или re-, обе из латинског), али и из многих других језика – непосредно или посредова-
но, при чему у српском све њих треба посматрати као англицизме, будући да су у српски преузети 
у форми и придруженој јој садржини које имају у енглеском, без обзира на њихов првобитни или 
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посреднички језик. У том смислу, имплементација у српском није латинизам, франшизинг није 
галицизам, графити није италијанизам, а караоке није нипонизам – него су све то англицизми, у 
енглески језик изворно преузети из латинског, француског, италијанског и јапанског, по редосле-
ду навођења, а потом из енглеског језика, или посредством енглеског језика, преузети у српски, а 
не непосредно из језика порекла (уп. СРНА: 11-12).

С овим одређењем на уму, поступак одабирања следио је раније постављене критеријуме за 
одабир, па су све корпусне јединице биле разврставане у три групе:

•	 у првој групи били су сигурни кандидати за укључивање, јер задовољавају критеријуме 
за потенцијалне одреднице,

•	 у другој групи, означени симболом ‘!НЕ’, били су сигурни кандидати за неукључивање, 
јер не задовољавају дате критеријуме, и

•	 у трећој групи, означени симболом ‘?НЕ’, били су могући кандидати за неукључивање, 
јер не задовољавају све критеријуме, али се по неким значајнима, најчешће по уоченој 
фреквентности јављања, издвајају.

О статусу спорних кандидата, посебно оних у трећој групи, коначну реч давали су чла-
нови ауторског тима. На крају поступка одабирања и заједничког разрешавања недоумица (уп. 
Ајџановић, Степанов и Дражић 2021), од првобитних приближно 12.000 корпусних параграфа, за 
даљу обраду остало је њих око 8000, док је отприлике једна трећина, око 4000 параграфа, отпала. 
Сагласно поменутим критеријумима за одабир, из пречишћене, коначне и за рад спремне верзије 
главног корпуса, како би га тачно ваљало називати, који је још на почетку био осмишљен и при-
премљен да послужи као темељни извор грађе за Речник, биле су изостављене следеће категорије 
јединица, пошто не испуњавају квантитативне и квалитативне услове за укључивање прво у глав-
ни корпус, а онда и у сам Речник (уп. СРНА: 12-13):

•	 оказионализми, тј. речи из енглеског језика, које се јављају мање од три пута у различи-
тим корпусним текстовима,

•	 инглишизми, тј. речи и афикси из енглеског језика, који се повремено или тек једнократ-
но убацују у говор или писање на српском језику и стога још нису интегрисани у његов 
систем, попут Hello!,

•	 ефектизми, тј. речи, синтагме и читаве реченице из енглеског језика, које се без икаквих 
промена убацују у писање или говор на српском језику и припадају статусној употре-
би, у домену више или мање изражене и учестале замене кодова (енгл. code-switching), 
с циљем показивања одређених прижељкиваних друштвених статуса и/или постизања 
одређених комуникативних ефеката (уп. Прћић 2019а: Погл. 11-12), попут O my God!; 
управо због тога је за овакве јединице овде предложен назив ‘ефектизми’,

•	 ускостручни и технички термини, тј. речи из енглеског језика, које припадају струковној 
употреби српског језика и терминологијама његових тематских регистара (уп. Прћић 
2019а: Погл. 11-12), попут блокчејн (енгл. blockchain), осим ако такве речи нису искора-
чиле и прешле у општи вокабулар,

•	 старији англицизми, тј. речи из енглеског језика, које су у српски језик ушле пре више 
од 50 година, попут трамвај (енгл. tramway), осим ако у међувремену нису поново пре-
узете с новим значењем и/или у новој форми, попут тренинг (енгл. training), у смислу 
‘обучавање, оспособљавање’, и

•	 називи, тј. речи из енглеског језика, које служе као називи производа, компјутерског 
софтвера, вебсајтова, и сл., будући да се они налазе у категорији властитих имена, која, 
по дефиницији, не спадају у општу, тј. генеричку и апелативну, лексику, и зато излазе из 
предвиђених оквира, попут Firefox; од овог критеријума изузети су називи пет високо 
фреквентних вебсајтова, Фејсбук, Инстаграм, Јутјуб, Тикток, Твитер, чије неколике 
изведенице настале у српском језику јесу у домену овог речника.

Поред главног, статичног и заокруженог, корпуса, Речник је имао још два извора грађе. 
Други је био допунски корпус, до самог краја динамичан и отворен, сачињен од јединица изван 
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главног корпуса, које су, из сопствених непосредних сусрета с њима у написаним и изговореним 
текстовима на српском језику, прибављали сами аутори током рада на Речнику, по истим критери-
јумима као за главни корпус; допунски корпус броји око 450 јединица. Трећи извор био је стари 
корпус, статичан и затворен, сачињен од јединица преузетих из Du yu speak anglosrpski? Речника 
новијих англицизама (Васић, Прћић и Нејгебауер 2001, 2011, 2018), које се и данас налазе у актив-
ној употреби; стари корпус броји око 900 јединица.

Када се погледају све поменуте цифре, које, мора се нагласити, представљају приближне, 
али никако не и насумичне, вредности (приближне услед немогућости аутоматског бројања једи-
ница, осим уз њихово претходно појединачно ручно индексирање по подврстама), произлази да 
је, од укупно преко 4500 одредница у Речнику, једна петина њих (900) наслеђена из старог корпу-
са, једна десетина њих (450) изведена из допунског корпуса, док је остатак, а то је огромна већина 
од нешто мање од четири петине одредница (3150), заснован на главном корпусу.

Тих 4500 одредница, лексичких јединица пореклом из енглеског језика, представља под-
скуп лексикона савременог српског језика, око којег је саздан и састављен Српски речник нови-
јих англицизама, чија укупна структура са својим посебним компонентама даје њихову целови-
ту лексиколошку обраду и лексикографски приказ. При томе, термин укупна структура (енгл. 
overall structure), овде се, колико је било могуће утврдити, први пут предлаже као кровни, надре-
ђени, хиперонимски назив за све структурне компоненте једног типичног речника, укључујући 
и СРНА. У овом речнику постоји четири такве компоненте: макроструктура, микроструктура, 
медиоструктура и спољни сегменти. Свака од њих у наставку ће подробније бити представљена.

(1) Макроструктура (енгл. macrostructure) представља одабир, попис и организацију 
одредница у речнику (уп. Hartmann 2001; Hartmann и James 1998). У овом речнику макрострук-
туру чини две врсте одредница: прво, то су главне одреднице, попут тендер, које су носиоци 
сваког речничког чланка и отуда имају пуну лексикографску обраду; и друго, то су пододредни-
це, попут тендерски, које су творбено, тј. обликом и значењем, повезане с главном одредницом, 
најчешће као резултат поступака суфиксације и конверзије, и отуда не садрже пуну дефиницију 
значења, будући да се оно може извести на основу значења главне одреднице и значења употре-
бљеног суфикса и/или датог примера у којем се конкретна реч јавља.

Главне одреднице у Речнику наведене су по абецедном редоследу њиховог писаног облика. 
Уколико постоје више-мање подједнако прихватљиве морфолошке и/или правописне варијанте 
неке главне одреднице или пододреднице, оне се нижу по редоследу препоручености и повезу-
ју везником и, попут, рокенрол и Р’н’Р. Насупрот томе, пододреднице, будући да су подређене, 
јављају се испод главне одреднице и, уколико их је више од две, размештене су гнездасто, једна 
испод друге, попут дизајнирати, дизајниран, дизајнирање, дизајнер, дизајнерка, дизајнерскиприд, 
дизајнерскиприл, према творбеној повезаности с главном одредницом, дизајн, као мотивном речи. 
Структура творбеног гнезда и редослед изведеница унутар њега одређени су хијерархијски, вр-
стом мотивне речи – да ли је то именица, или глагол, или придев, што онда ланчано води до 
предвидљивих деривација: мотивна именица дизајн даје глагол дизајнирати, овај даје трпни гла-
голски придев дизајниран, овај даје глаголску именицу дизајнирање, итд.

Оваквим двојним, и хибридним, устројством одредница укључених у макроструктуру 
Речника – алфабетским/абецедним, одн. хоризонталним, за главне одреднице, и хијерархијским, 
одн. вертикалним, за пододреднице, настојало се да се на најефектнији и према корисницима 
најпредусретљивији начин визуелно представе формални и садржински односи између главне 
одреднице и њених појединачних пододредница, чланова специфичног творбеног гнезда. Како 
је та замисао конкретно спроведена у Речнику показује пример главне одреднице дизајн и њених 
управо набројаних пододредница, чије је творбено гнездо приказано на смањено репродукованој 
страни на Илустрацији 2.
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SKRAĆENICE I SIMBOLI
A, B, ...  posebne odrednice s istim pisanim oblikom
—  druga funkcija iste odrednice
(E) oblik ili značenje ne postoji u engleskom
⇒ videti glavnu odrednicu
odrednica napisana po engleskom pravopisu
odrednica napisana po srpskom pravopisu
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

L neprihvatljiv oblik
> < neprihvatljiv pisani oblik primera
= srpski prevod i približni sinonim
= → videti sinonimnu odrednicu
Ꝏ ustaljeni spoj reči
~ odrednica u ustaljenom spoju reči
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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divizija, -e ž /divIzija/
[engl. division]
grupacija sportskih timova, geografski povezanih, u okviru jedne lige ili asocijacije

Igra se po dvostrukom bod sistemu, po četiri prvoplasirane iz svake divizije 
nastavljaju takmičenje.

DIY det i di‑aj‑vaj det /dI-Aj-vAj/
[engl. DIY, od d(o-)i(t-)y(ourself)]
koji se tiče samostalnog obavljanja, popravljanja ili izrade nečega, bez pomoći 
stručnog majstora; = uradi sam, =  sam svoj majstor

Znam žene koje su same svoj majstor i prave DIY pilinge od taloga kafe, šećera, 
mekinja i sl. i one koje uživaju da se pilinguju četkom.

dizajn, a m /dizajn/; L  design
[engl. design]
stručno ili umetničko projektovanje i oblikovanje nekog proizvoda, dela i sl.

Tim ljudi radio je kompletan dizajn ovog stilskog hotela koji se po izgledu i 
ponudi izdvaja od ostalih u gradu.

dizajnirati, -iram impf/pf, tr /dizajnIrati/
[engl. design]

Slavna dizajnerka, koja je dizajnirala princezinu venčanicu, progovorila je o 
prelepoj saradnji sa njom.

dizajniran, a, o /dizajnIran/
Dobro dizajniran i urađen vebsajt donosi bolji prihod.

dizajniranje, -a s /dizajnIrAnje/
Namena prostora predstavlja početnu tačku njegovog dizajniranja i projektovanja.

dizajner, a m /dizajner/
[engl. designer]

On je grafički dizajner, bavi se plakatima, posterima i bilbordima.

dizajnerka, -e (Dsg. -ki) ž /dizajnErka/
Novosadske dizajnerke će vam rado preraditi novogodišnju haljinu – besplatno.

dizajnerski, -a, -o /dizajnerski/
Najvažnije u svemu je oštro dizajnersko oko, koje na sve detalje obraća pažnju.

— pril
Stan je kompletno dizajnerski sređen i ističe se po funkcionalnosti i luksuzu.

DJ ⇒ di-džej

Илустрација 2: приказ творбеног гнезда главне одреднице дизајн и њених пододредница

Што се тиче јединица које чине макроструктуру Речника, скуп од преко 4500 одредница, 
од чега око 2750 главних одредница и око 1750 пододредница, у приближном односу 60% према 
40%, састоји се од три структурна типа лексичких англицизама (уп. СРНА: 13) – примарних, се-
кундардних и терцијарних:

•	 примарни тип: речи из енглеског језика, без обзира на њихову изворну морфолошку 
структуру и етимолошко порекло, које су бар делимично интегрисане у систем српског 
језика, које спадају у његов општи вокабулар и које се у главном корпусу јављају најма-
ње три пута у различитим текстовима (уп. Ајџановић 2021; Алановић и Ајџановић 2007; 
Кардош 2014),
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•	 примарни тип: афикси из енглеског језика, без обзира на њихово изворно етимолошко 
порекло, који су бар делимично интегрисани у систем српског језика, који спадају у ње-
гов општи вокабулар и који се у главном корпусу јављају најмање три пута у различитим 
текстовима, попут префикса е- (енгл. e-, од e(lectronic)),

•	 примарни тип: раније преузети англицизми, или речи из неког другог језика, али сада с 
друкчијим значењем и/или формом, попут волумен (енгл. volume), у значењима везаним 
за косу, трепавице, лице, кожу и звук,

•	 примарни тип: делимични калкови, тј. вишеделне речи настале у српском језику преузи-
мањем једног елемента енглеске речи, а превођењем другог елемента, попут пребукиран 
(од енгл. overbook) (уп. Видачић 2000),

•	 секундарни тип: морфолошке изведенице, тј. нове речи настале у српском језику од ан-
глицизама применом неког поступка творбе речи, попут ишчекирати (од срп. чекирати, 
префиксацијом), или менаџерка (од срп. менаџер, суфиксацијом) (уп. Кардош 2014; Об-
радовић 2016),

•	 секундарни тип: семантичке изведенице, тј. нова значења англицизама настала у срп-
ском језику применом неког поступка творбе смисла, који укључују генерализацију, спе-
цијализацију, метафоризацију и метонимизацију, попут бебиситерка или ток-шоу, обе с 
проширеним изворним значењем (уп. Аћимовић 2014), и

•	 терцијарни тип: псеудоанглицизми, тј. речи настале у неком другом језику комбинова-
њем елемената из енглеског или из енглеског и тог другог језика, али које у таквој форми 
и/или с таквом садржином не постоје у енглеском, попут фолкер (од енгл. folk и енгл. 
-er), или голгетер (од срп. гол, енгл. goal, и енгл. (go-)getter), обе у српском (уп. Савић 
2014, 2016).

Као што се да приметити, у Речнику се налази три типа лексичких англицизама према на-
чину њиховог настанка: примарни англицизми, који су непосредно преузети из енглеског језика 
и прилагођени систему српског језика; секундарни англицизми, који су изведени од примарних 
неким од поступака творбе речи и/или творбе смисла у српском језику; и терцијарни англици-
зми, који су постали комбиновањем елемената из енглеског језика у другим језицима, укључују-
ћи и српски.

(2) Микроструктура (енгл. microstructure) представља одабир, формулацију и приказ по-
датака о одредницама у речнику (уп. Hartmann 2001; Hartmann и James 1998). У овом речнику за 
одреднице се дају подаци о њиховој форми, функцији, садржини и употреби, које се разликују 
и квалитативно и квантитативно, зависно од тога да ли се ради о главним одредницама или о 
по додредницама (уп. СРНА: 17-26). С обзиром на то да се организација, састав и реализација 
микроструктуре сматрају окосницом сваког речника, па тако и овог, пошто су из перспективе 
корисникâ најважнији, а из перспективе ауторâ најосетљивији и најзахтевнији, али и најзахвални-
ји, опису организације микроструктуре Речника биће посвећен посебан пододељак (3.3), у склопу 
наредног одељка.

(3) Медиоструктура (енгл. mediostructure) представља устројство мреже механизама 
и средстава за унакрсна упућивања са повезаних података и на повезане податке о појединим 
одредницама у речнику (уп. Hartmann 2001; Hartmann и James 1998). У овом речнику примењен је 
једносмерни механизам унакрсног упућивања од варијантних облика главних одредница и, ређе, 
пододредница према речничком чланку у којем се налази њихов основни облик, а самим тим и 
њихова обрада. Као средство упућивања употребљена је двострука стрелица удесно, ⇒.

Постоје унакрсна упућивања за два основна типа варијантних облика (уп. СРНА: 26):
•	 за морфолошки и/или правописно варијантне облике, попут субвуфер ⇒	сабвуфер, и
•	 за неприхватљиво написане облике, који могу имати три графолошка лика, испред њих 

увек означеним упозоравајућим симболом снужденог лица, ‘тужнићем’, :
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•	 када су написани изворно, попут  lite ⇒ лајт,
•	 када су написани прилагођено, попут  инфотејмент ⇒ инфотејнмент, и
•	 када су написани хибридно, енглеско-српски, попут  buffer zona ⇒ бафер-зона.

Сви варијантни облици размештени су, слично распореду главних одредница, према абе-
цедном редоследу њиховог писаног облика, српског, енглеског или енглеско-српског. Уколико се 
унакрсно упућивање јавља на релативно малој удаљености једне варијанте од друге, типично на 
истој страни, примена овог механизма изостаје.

Осим овог типа унакрсног упућивања, по својој природи унутар-макроструктурног, у Реч-
нику је заступљен још један, мање очигледан, тип, по својој природи међу-микроструктурни, с 
примењеним двосмерним механизмом унакрсног упућивања од једне синонимне одреднице на 
другу, и обрнуто, које се налазе у склопу дефиниција релевантног значења у два одвојена реч-
ничка чланка. Као средство упућивања употребљен је знак једнакости са спуштеном стрелицом 
удесно, што показује следећи пар примера синонимних одредница (уп. СРНА: 25):

•	 [дефиниција;] = →бодибилдер, и
•	 [дефиниција;] = →билдер.

(4) Спољни сегменти (енгл. outside matter) представљају периферне компоненте речника 
које пружају додатне информације о одредницама и око њих, или о самом речнику и око њега, 
с циљем да корисници добију јаснији увид у његову организацију и реализацију, и у начине об-
раде и приказа одредница. Те компоненте могу се налазити или на почетку речника, као предњи 
сегмент (енгл. front matter), или негде унутра, као средњи сегмент (енгл. middle matter), или на 
његовом крају, као задњи сегмент (енгл. back matter) (уп. Hartmann 2001; Hartmann и James 1998). 
У овом речнику налази се предњи сегмент, чији је текст осмислио и написао извршни уредник, 
у сарадњи с коуредницама Јасмином Дражић и Миром Милић. Предњи сегмент састоји се од 
следећих пет делова (уп. СРНА: 9-39):

•	 део „Уводна реч” доноси сажет али исцрпан теоријски увод у тематику енглеско-срп-
ских језичких контаката, англицизама и њихове лексиколошке и лексикографске анали-
зе, а подељен је у пет целина: (1) Српски, енглески и англосрпски, (2) Речник и око њега, 
(3) Англицизми и око њих, (4) Обрада англицизама у Речнику, и (5) Људи заслужни за 
Речник,

•	 део „Водич кроз Речник” доноси сажет али исцрпан илустровани опис његове укупне 
структуре, принципе обраде одредница и типографске конвенције приказа понуђених 
података, а подељен је у десет целина: (1) Правопис, (2) Граматика, (3) Изговор, (4) Не-
прихватљиво написани или изговорени облици, (5) Изворни облици и њихова адаптаци-
ја у српском језику, (6) Значење, (7) Примери, (8) Устаљени спојеви речи, (9) Унакрсна 
упућивања, и, ненумерисани, Практични подсетник,

•	 део „Тематске области у Речнику” доноси попис од 50 тематских области заступљених 
у одредницама, заједно с типовима медија консултованих при њиховом проналажењу,

•	 део „Консултовани речници и други приручници” доноси попис штампаних и онлајн 
издања којима су се аутори служили током рада на Речнику, и

•	 део „Додатна литература” доноси попис с библиографским подацима о релевантним 
књигама и чланцима намењеним корисницима који желе да прошире своја сазнања о 
теоријско-методолошким и практичним аспектима истраживања енглеско-српских је-
зичких контаката.

Поред предњег сегмента, у Речнику постоји још једна периферна компонента, која се укла-
па у горње одређење спољних сегмената, али се разликује од сва три његова типа, утолико што се 
јавља на дну сваке леве и десне стране речничког дела. Изразито окренута према корисницима и 
њиховом лакшем праћењу и успешнијем тумачењу понуђених података, ова компонента назива 
се „Практични подсетник”, има табеларни облик насловљен са „Скраћенице и симболи”, прика-
зана је сивим слогом који не одвлачи пажњу од главног текста изнад њега и на левим (парним) 
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странама доноси објашњење најважнијих скраћеница, на десним (непарним) странама објашње-
ње најважнијих симбола, док се одвојено, сасвим доле и на левим и на десним странама налази 
објашњење фонолошких симбола за кратке и дуге наглашене и ненаглашене самогласнике упо-
требљене за бележење изговора одредница. Имајући у виду положај ове компоненте у Речнику и у 
његовој укупној структури, за овај тип спољног сегмента овде се предлаже, први пут, колико је то 
било могуће утврдити, назив доњи сегмент (енгл. bottom matter). Како тај доњи сегмент изгледа 
у пракси може се видети на узорцима леве и десне стране, репродукованим на Илустрацији 3.

лева (парна) страна:

100

bodiart

det  determinativ (imenica kao pridev ili dopuna)
Dsg.  dativ singulara (jednine)
impf  imperfektivni (nesvršeni) glagolski vid
indekl  indeklinabilna (nepromenljiva) imenica
intr  intranzitivni (neprelazni) glagolski rod
Npl.  nominativ plurala (množine)
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

pf  perfektivni (svršeni) glagolski vid
pl.  plural (množina)
prid indekl  indeklinabilni (nepromenljivi) pridev
pril  prilog
refl  refleksivni (povratni) glagolski rod
tr  tranzitivni (prelazni) glagolski rod
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik

SKRAĆENICE I SIMBOLI
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bodiart, a m /bodiArt/; L  body art
[engl. body art]
umetnost u kojoj ljudsko telo predstavlja objekat ukrašavanja, oslikavanja, tetovaže 
i sl.; =  umetnost na telu

Imenom bodiart označavaju se svi umetnički procesi u kojima umetnik koristi 
svoje vlastito telo kao materijalnu podlogu umetničkog dela.

— det
Osvojila je treće mesto na Bodiart festivalu Srbija 2017.

bodi‑artist, a m /bodi-artist/ i bodi‑artista, -e m /bodi-artista/
[engl. body artist]

Dobila sam odlične komentare svetskih šminkera i bodi-artista, to mi je bio podstrek.

bodibilder, a m /bodibilder/
[engl. bodybuilder]
osoba koja se sistematski bavi jačanjem i oblikovanjem mišića, izvodeći specijalne 
vežbe, dižući tegove i sl., ponekad u takmičarske svrhe; =  →bilder

Uporno je vežbao da bi imao mišiće kao bodibilder.

bodibilderka, -e (Dsg. -ki) ž /bodibildErka/
=  →bilderka

Njoj kao bodibilderki nije teško da podigne teg od 50 kilograma.

bodibilding, a m /bodibilding/
[engl. bodybuilding]
=  →bildovanje, =  oblikovanje tela

Čak je pobedio na takmičenju u bodibildingu za najlepšeg muškarca planete.

bodigard, a m /bodigard/; L  bodyguard
[engl. bodyguard]
=  telohranitelj

Svuda u svetu bodigard mora da prođe ozbiljnu obuku da bi mu neko poverio svoj 
život ili život svojih najmilijih.

bodipejnting, a m /bodipEjnting/; L  body painting
[engl. body painting]
umetnost u kojoj se slika po nagom ljudskom telu ili pojedinim njegovim delovima; 
=  oslikavanje tela, =  slikanje po telu

Tetovaže su se pojavile i na telima manekenki kao bodipejnting u bojama 
kozmetičkih kuća.

десна (непарна) страна:

99

bodi

SKRAĆENICE I SIMBOLI
A, B, ...  posebne odrednice s istim pisanim oblikom
—  druga funkcija iste odrednice
(E) oblik ili značenje ne postoji u engleskom
⇒ videti glavnu odrednicu
odrednica napisana po engleskom pravopisu
odrednica napisana po srpskom pravopisu
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

L neprihvatljiv oblik
> < neprihvatljiv pisani oblik primera
= srpski prevod i približni sinonim
= → videti sinonimnu odrednicu
Ꝏ ustaljeni spoj reči
~ odrednica u ustaljenom spoju reči
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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— det
Žena bezvremene lepote prvi put u karijeri odlučila se za drastičnu promenu 
skrativši svoju dugu kosu na popularnu bob dužinu.

Ꝏ  dečji  ~, dugi  ~, ~  frizura, kratki  ~
2 sport zimski sport u kojem dva ili četiri takmičara voze sanke s upravljačem i 
kočnicom na zaleđenoj stazi, s ciljem da postignu što veću brzinu

Oni koji nisu skijali uživali su u šetnji po snegu kao i u adrenalinskim 
aktivnostima poput boba i vožnje motornih sanki.

bobi, ja (Npl. ji) m /bobi/
[engl. bobby]
(neform.) britanski policajac; =  pozornik, =  policajac

Tradicionalnu dobronamernost i bezbednost nenaoružanih bobija sve više 
ugrožavaju naoružani napadači.

bodi, ja m /bodi/; L  body
[engl. body]
1 za žene ženski donji veš, s rukavima ili bez njih, koji je tesno pripijen uz gornji 
deo tela i kopča se između nogu

Bodi dosta otkriva i pokazuje, tako da kod partnera budi dodatnu požudu.

— det
Tu su i majice i tunike u raznim bojama i za svačiji stas, majice sa printom, bodi 
majice i polurolke.

Ꝏ  ~  korset,  ~  majica, muški  ~, ženski  ~
2 za decu sličan odevni predmet namenjen bebama ili maloj deci (E); =  →bodić,  
=  bodi za bebe, =  dečji bodi

Nov dečiji bodi sa izradom slika po želji kupca.

bodić, a m /bodIć/
(neform.) =  →bodi2, =  bodi za bebe, =  dečji bodi

U našoj ponudi su moderni bodići za dečake i devojčice, kreirani od kvalitetnih 
materijala.

3 za oboje ženska ili muška pripijena majica ili košulja (E)
Ušla je u studio u snežno belom bodiju i roze farmerkama.

— det
Crne bodi majice od pamuka, tako priljubljene uz telo, najbolje ističu vaše mišiće.

Илустрација 3: доњи сегмент на левој и десној страни речничког дела СРНА

Детаљан опис процеса формирања укупне структуре СРНА, укључујући нарочито његову 
микроструктуру, које се у суштини састојало од претварања очигледних и скривених информаци-
ја садржаних у корпусу (главном, допунском и старом) у очигледне лексиколошке информације 
садржане у Речнику, нуди прилог под насловом „Од грађе до речничког чланка у Српском речнику 
новијих англицизама”, прве коуреднице Јасмине Дражић, која је, у сарадњи с другом коуредни-
цом Миром Милић, разрадила микроструктуру Речника, обрадила све одреднице и тако израдила 
прву, почетну, верзију читавог текста.

3.3. Организација микроструктуре

Како је речено у претходном пододељку, под микроструктуром речника подразумева се 
одабир, формулација и приказ података о одредницама, који обухватају аспекте њихове форме, 
функције, садржине и употребе. Преточено у конкретне микроструктурне елементе и податке 
које они пружају о главним одредницама и пододредницама, у овом речнику врсте података биле 
су одабране у складу с општим комуникативним принципом надахнутим једним кратким, саже-
тим и готово аксиоматским опажањем Ch. Fillmorea (1971: 274), које би у модификованој верзији 
гласило овако: за сваку реч треба у речнику понудити онолико знање које омогућава људима да 
ваљано разумеју ту реч кад је други употребљавају у говору и писању (пасивна димензија), као и 
знање које омогућава људима да ту реч сами ваљано употребљавају у говору и писању (активна 
димензија).
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С овим темељним принципом на уму, целовиту микроструктуру главне одреднице и њених 
пододредница, у оквиру припадајућег речничког чланка (енгл. entry), у овом речнику чине подаци 
везани за облике (енгл. formal comment) и подаци везани за значење (енгл. semantic comment; уп. 
Hartmann 2001; Hartmann и James 1998), који ће бити приказани на примеру главне одреднице 
ВИП, у чијем се речничком чланку обједињено јављају сви типови података везаних и за облике 
и за значење саме главне одреднице и њених пододредница. Предметни речнички чланак репро-
дукован је на Илустрацији 4.

629

viral

SKRAĆENICE I SIMBOLI
A, B, ...  posebne odrednice s istim pisanim oblikom
—  druga funkcija iste odrednice
(E) oblik ili značenje ne postoji u engleskom
⇒ videti glavnu odrednicu
odrednica napisana po engleskom pravopisu
odrednica napisana po srpskom pravopisu
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

L neprihvatljiv oblik
> < neprihvatljiv pisani oblik primera
= srpski prevod i približni sinonim
= → videti sinonimnu odrednicu
Ꝏ ustaljeni spoj reči
~ odrednica u ustaljenom spoju reči
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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vinvin prid indekl /vinvin/; L  win-win
[engl. win-win]
koji se tiče ishoda nekog spora, pregovora, dogovora i sl. u kojem su sve strane na 
izvesnom dobitku i nijedna nije na gubitku

Hteli smo da nađemo rešenje tako da to bude vinvin situacija, pa smo zato uveli 
paušalno oporezivanje za one koji imaju do 30 ležajeva.

VIP, –ja (Npl. –jevi) m /vI-Aj-pI/ i –a (Npl. –ovi) m /vip/ i vi‑aj‑pi, ja (Npl. jevi) m 
/vI-Aj-pI/; L  /vI-Ej-pI/
[engl. VIP, od v(ery) i(mportant) p(erson)]
1 osoba veoma važna i uticajna osoba, naročito iz sveta politike, biznisa i 
šoubiznisa, koja u javnosti ima poseban tretman; =  veoma važna osoba

Rešila sam da provedem jedan dan kao VIP, prvi put u životu, i da vidim kako to 
izgleda.

— det
Nakon oficijelnog dela, za brojne VIP zvanice organizovan je koktel u svečanoj 
sali hotela.

Ꝏ  ~  doček,  ~  gost,  ~  loža,  ~  karta,  ~  klijent,  ~  kupac,  ~  posluženje,  ~  priča, 
 ~  putnik,  ~  spisak,  ~  status,  ~  svet,  ~  tretman,  ~  ulaznica,  ~  usluga,  ~  zvanica
— pril

Ali nisu samo one te koje me teraju da se osećam tako VIP. Ima i drugih.

2 događaj javni događaj, manifestacija i sl. gde se okupljaju ili učestvuju takve 
osobe (E)

Ne osuđujte me, rekoh već da nikad pre nisam bio na nekom ovakvom VIP-u.

viral, a m /virAl/
[engl. viral]
slika, video ili audio snimak, vest i sl. koja se vrlo brzo širi među korisnicima 
interneta, naročito preko društvenih mreža

Ovaj viral za pola dana primilo je pola miliona pretplatnika, i to samo u Evropi.

viralan, -lna, -lno /virAlan/
[engl. viral]

Što je veća interakcija, to će vaša fotografija biti vidljivija na društvenim 
mrežama, a samim tim i viralnija.

Илустрација 4: микроструктурни елементи СРНА – речнички чланак за главну одредницу ВИП

Подаци везани за облике захватају области графологије с ортографологијом, морфосин-
таксу и фонологију с фонетиком, а подаци везани за значење области семантике, стилистике 
и прагматике. Сви ови подаци реализовани су кроз појединачне микроструктурне елемен-
те, чији су принципи обраде и типографске конвенције детаљно објашњени у „Водичу кроз 
Речник” (СРНА: 18-26). Следи пролазак по параграфима речничког чланка главне одреднице 
ВИП, ради брзог упознавања врста, положаја и улога појединих микроструктурних елемената 
Речника:

•	 у првом параграфу: 1 носилац речничког чланка, приказан плаво и полумасно, писани 
облик главне одреднице (ВИП) и, у продужетку, њена правописна варијанта (ви-ај-пи), 2 
врста речи и карактеристични граматички наставци главне одреднице и њене варијанте, 
3 у косим заградама, препоручени изговорни облици главне одреднице и њене варијанте, 
и 4 уведен симболом снужденог лица, неприхватљив изговорни облик главне одреднице,

•	 у следећем, другом, параграфу: у четвртастим заградама, изворни енглески облик главне 
одреднице,

•	 у следећем, трећем, параграфу: 1 дефиниција значења главне одреднице, 2 иза дефини-
ције, приказани полуцрно, редни број и путоказна реч, тј. кључна реч, која попут путо-
каза води ка дефиницији жељеног значења, пошто их овде има више од једног,

•	 у следећем, четвртом, параграфу: илустративни пример дефинисаног значења главне 
одреднице, у којем је она истакнута плаво,
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•	 у следећем, петом, параграфу: уведена дугом цртом, пододредница с истим обликом као 
главна одредница, али с функцијом детерминатива (дет) и, ниже, прилога (прил), за које 
се даје само илустративни пример, док се остали подаци подразумевају као изводиви из 
података о главној одредници и понуђених примера, и

•	 у следећем, шестом и последњем, параграфу: уведен плавим симболом два спојена пр-
стена, колокације, тј. уобичајени спојеви, главне одреднице, коју представља плава тил-
да (~), с другим речима.

Након овог брзог упознавања с микроструктурним елементима Речника, у наставку ће бити 
дат њихов исцрпнији опис, с потпунијим увидом у конкретне проблеме, теоријске и практичне, на 
које су аутори наилазили, као и у конкретна решења која су изналазили. Ово због тога што су нека 
од решења – нарочито она која се односе на писање и изговор одредница, увођење нових типова 
података о одредницама и визуелно остварење читаве микроструктуре – иновативна и оригинал-
на, први пут понуђена управо у овом речнику и, делимично, у његовом претходнику, и производ 
су озбиљних и системских научних промишљања, почев од постављања пробних хипотеза, преко 
њихове вишеструке провере и поправке у пракси, па до коначног прихватања најбољег решења 
и његовог спровођења. Да би се уверљивије и веродостојније дочарао процес стварања овог дела 
Речника, теоријски и методолошки принципи који чине темељ свих микроструктурних решења 
биће ближе објашњени, образложени и илустровани.

Сам опис састојаће се од осам целина, према редоследу и именовању микроструктурних 
елемената у „Водичу кроз Речник” (СРНА: 17). Треба истаћи да се овде неће описивати врсте по-
датака и начини њиховог приказа унутар речничког чланка – то је детаљно и прегледно урађено 
у „Водичу кроз Речник” (СРНА: 17-26). Уместо тога, тежиште ће бити на откривању и приближа-
вању оних аспеката података и њиховог приказа, који се не обрађују, или не обрађују довољно, у 
„Водичу” – то су конкретни принципи који су мотивисали овакав састав, размештај и изглед по-
јединачних елемената унутар речничког чланка. При томе, опис сваког од елемената садржаваће 
одговоре на три суштински важна питања везана, прво, за функцију датог елемента; друго, за циљ 
увођења тог елемента; и треће, за начин на који су дата функција и циљ изведени.

(1) Елемент Правопис пружа знање о препорученом графолошком лику одреднице и ње-
них евентуалних графолошких и/или морфолошких варијанти, с циљем да се корисници обавесте 
о томе како англицизме у српском језику треба писати.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се и за главне одреднице и за пододреднице,
•	 на писање англицизама у српском језику никакав утицај не треба да имају правописна 

правила, принципи и обичаји енглеског језика, као што је писање саставница у сложе-
ницама одвојено, спојено или с цртицом, попут енгл. on line, online, on‑line, или писање 
великог слова унутар сложеница, попут енгл. YouTube,

•	 за све одреднице доследно се примењује транскрипција на ћириличко или латиничко пи-
смо (уп. Пешикан, Јерковић и Пижурица 2020: Погл. 10), искључујући тиме могућност 
преузимања изворног енглеског правописног облика у српски језик, попут download, као 
и хибридног, енглеско-српског, писања, попут cooliranje,

•	 изузетак од овога чини пет одредница, ејдс, факс, имејл, мис и прес, код којих је у посеб-
ним контекстима, наведеним у склопу чланака за ове одреднице, могуће и изворно пи-
сање – aidS, fax, e‑mail, miSS и PReSS, као и неколико одредница везаних за неформалну 
мобилну комуникацију, укључујући и високо фреквентне скраћене облике попут bTw и 
PlS (од енгл. by the way и please),

•	 транскрипција англицизама руководи се следећим семиотичким (тј. садржинско-фор-
малним начелом): реч која представља једну садржинску целину, јер изражава једин-
ствено и целовито значење те именује јединствену и целовиту категорију у ванјезичкој 
стварности, пише се као једна формална (словна) целина – непрекинута или са састав-
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ницама спојеним цртицом, искључујући могућност одвојеног писања саставница у јед-
ној јединственој и целовитој речи (уп. Прћић 2002, 2019а: Погл. 17),

•	 изузетак од овог принципа чине фразне именице, тј. синтагме са статусом речи, струк-
туре придев + именица, које се због таквог свог облика нужно пишу одвојено, попут 
политичка коректност,

•	 спојени цртицом пишу се англицизми чију морфолошку структуру чине две саставнице 
с међусобно препознатљивом семантичком везом у којој се значење друге саставнице, 
по правилу у класи именица, налази у смисаоном односу надређености, тј. хипероними-
је, према значењу целе речи, утолико што цела реч у српском језику означава подврсту 
онога што изражава дата именица, сагласно домаћем полусложеничком писању типа па-
радајз-чорба, попут ток-шоу према шоу, арт-филм према филм, фитнес-инструктор 
према инструктор,

•	 такође спојени цртицом пишу се слоговни елементи акронима, тј. речи насталих од по-
четних слова сложених или фразних назива, чиме се одражава њихов слоговни изговор, 
попут де-ве-де и ди-ви-ди према ДВД,

•	 сви остали англицизми пишу се непрекинуто, без обзира на то да ли су изворне речи по 
својој морфолошкој структури у енглеском језику просте, изведене, сложене или фразне,

•	 детерминативи, тј. именице у номинативу сингулара у функцији придева или објекатске, 
циљне или неке друге допуне, увек се пишу, као и прави придеви, одвојено од именица 
испред којих стоје, попут бестселер писац,

•	 непроменљиви придеви увек се пишу, као и прави, променљиви, придеви, одвојено од 
именица испред или иза којих стоје, попут фенси одећа, и

•	 једначења сугласника на саставу делова речи не бележе се (уп. Пешикан, Јерковић и 
Пижурица 2020: Тачке 20-21), попут драгстор, чизкејк (по звучности) и инпут (по месту 
творбе).

У недостатку званичне правописне норме за писање англицизама у српском језику, овде 
примењени модел преузет је из Du yu speak anglosrpski? Речника новијих англицизама (Васић, 
Прћић и Нејгебауер 2001, 2011, 2018). Модел су, полазећи од општих начела писања елемената 
из страних језика изнесених у Правопису српскога језика (Пешикан, Јерковић и Пижурица 2020, 
и раније), заједнички развили и спровели аутори тог речника, а затим га је теоријски образложио 
Прћић (2002, 2019а: Погл. 17). Овај модел, заснован на семиотичким и семантичким критерију-
мима, показао се као најсистематичнији и најсвеобухватнији, и зато најједноставнији и најлакши 
за објашњавање, подучавање у школи и примењивање у пракси. Без успеха остали су покушаји 
проширивања овог модела другим критеријумима, у циљу смањивања и/или разбијања графичке, 
одн. визуелне, гломазности појединих многословних речи: прво, морфолошким критеријумима, 
нарочито изворно сложеничким статусом неких англицизама, попут енгл. bodybuilder или content 
writing, што би могло да изискује и оправда цртицу; и друго, фонолошким критеријумима, наро-
чито акустичко-аудитивним утиском двоструког акцента у неким англицизмима, попут афтер-
шејв или бодибилдер, што би такође могло да изискује и оправда цртицу. Међутим, у стварној 
пракси ове критеријуме немогуће је без остатка преточити у системска правила, будући да они у 
неким речима лепо делују, у некима тек делимично, а у некима уопште не делују, што никако није 
пут ка доследности и једнообразности које се очекују од правописних правила.

Осим тога, у једном моменту била је у оптицају идеја да се цртица у потпуности избаци, 
осим у писању слоговних елемената акронима, чиме би се писање англицизама максимално по-
једноставило, уједначило и упредвидело, али је на крају ипак превладао принцип дихотомије из-
међу значењски немотивисаних речи у српском језику, које се пишу као целина, и оних значењски 
мотивисаних, полусложеничких, које се пишу с цртицом.

Због свих ових разлога из даљих разматрања изостављене су и морфологија и фонологи-
ја, а укључене само семиотика и семантика, које здружено пружају чврст темељ систематичног 
и ваљаног модела за доследно писање англицизама у српском језику, чијим би се званичним 
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усвајањем (и уграђивањем у нови Правопис српскога језика, који је у припреми) могао бар по-
чети да се уводи ред у садашњу несређену и врло често хаотичну свакодневну праксу, у којој се 
произвољно преплићу облици написани што прилагођено, попут твит, чекирати, што изворно, 
Plug‑in, SmooThie, што хибридно, web sajt, haRdwaReski, уз обилату и насумичну употребу цртице, 
мејк-ап, трипл-дабл, одвојено писање саставница у једној јединственој и целовитој речи, мејк 
ап, плеј листа, као и несигурности у писању великог почетног слова, Афроамериканац, Брегзит, 
Фотошопирати, Интернет, Твитераш, у којима треба мало почетно слово, будући да овде нису 
посреди имена него опште, тј. генеричке и апелативне, речи (за додатне илустративне примере 
свих наведених и многих других појава видети речнички део СРНА, Прћић 2019а и расположиве 
електронске и штампане текстове на данашњем српском језику).

Припрема и обрада правописа одредница била је један од три најзахтевнија и најизазовнија 
аспекта рада на Речнику (друга два била су припрема и обрада изговора и значења) – у овом случа-
ју, због тога што је требало, и то пре више од двадесет година, још током састављања Du yu speak 
anglosrpski? Речника новијих англицизама (Васић, Прћић и Нејгебауер 2001), препознати ‘метод у 
махнитости’ тадашње свакодневне језичке праксе, а и садашње, која се од ње врло мало разлику-
је. Махнитост те праксе у знаку је друге једне изреке, ‘пиши како хоћеш’, и то у најдословнијем 
могућем смислу – англицизми се у српском језику пишу без икаквог система, једном хаотичном 
мешавином произвољне транскрипције на ћириличко и латиничко писмо, на шта се надовезује про-
извољни енглески оригинал у латиници, али и у ћирилици, на шта се опет надовезује произвољно 
хибридно, енглеско-српско, писање у латиници и у ћирилици, а све то наткровљено произвољним 
писањем речи одвојено, спојено и с цртицом. Резултати ове хаотичне мешавине, који се на сваком 
кораку могу сусрести, у најсјајнијем светлу показују тотално одсуство бриге за ваљану употребу 
српског језика, у којем се преплићу одсуство званичне правописне норме, одсуство мањкаве наста-
ве српског и енглеског језика на свим нивоима образовања и одсуство свести о томе да језик и ње-
гова употреба није ствар нечијег ћефа или хира или каприца, него да подлеже нормираној употреби 
колектива, коју треба предавати, учити, научити и знати. И редовно примењивати у пракси.

У тој пиши-како-хоћеш атмосфери аутори првог издања прионули су на посао, па су, помо-
ћу хеуристичких, дедуктивних и индуктивних поступака промишљања, у затеченој махнитости 
распознали неке методе, уопштили их, прочистили, пречистили, проверили више пута у пракси 
и потом преточили у препоруке за писање англицизама у српском језику, које су спровели у тада-
шњем Речнику. Тако је ово троје аутора поставило правописну норму у којој се зна место цртице, 
спојеног и одвојеног писања, као и великог и малог почетног слова, као и писања у енглеском 
оригиналу, као и хибридног, енглеско-српског, писања. Аутори Српског речника новијих англи-
цизама покушали су овај једноставан и обухватан модел додатно да упросте, али су увидели да 
наслеђе знаменитог претка и лексикографског узора не треба мењати. Оно је добро како јесте, 
једноставно је и обухватно колико је то било могуће постићи. Исти модел спроведен је и у овом 
Речнику. Остаје нада да ће принципи овог модела постати део званичне правописне норме и да ће 
се почети предавати и учити у школи. И редовно примењивати у пракси.

Обраду елемента Правопис обавио је извршни уредник, у сарадњи с Јасмином Дражић.

(2) Елемент Граматика пружа знање о врсти речи одреднице и, код променљивих речи, о 
њеним парадигматским облицима при деклинацији (именице и придеви) и конјугацији (глаголи), с 
циљем да се корисници обавесте о томе како англицизме у српском језику треба граматички сврста-
вати, уобличавати и мењати по падежима одн. по временима, лицима, видовима и родовима.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се и за главне одреднице и за пододреднице,
•	 подаци о граматици понуђени су у два дела: први се тиче врсте речи одреднице и даје се 

за све именице, глаголе, придеве, детерминативе, прилоге, речце и узвике, и префиксе, 
као сублексемске јединице, а други део само за променљиве именице, глаголе и придеве, 
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и обухвата њихове карактеристичне облике, који омогућавају ваљану деклинацију, одн. 
конјугацију одредница,

•	 именице се наводе у номинативу сингулара и са скраћеном ознаком за род: м за мушки, 
ж за женски и с за средњи,

•	 за променљиве именице, испред ознаке за род, даје се назнака генитива сингулара, као у 
тајкун, а м, а, по потреби, још две врсте података,

•	 за именице мушког рода, испред ознаке за род, даје се и назнака номинатива плурала, на 
четири могућа начина, које се понекад јављају у варијантним комбинацијама:
•	 (Нпл. ови), када је посреди проширење основе, као у ноутбук, а (Нпл. ови) м,
•	 (Нпл. еви), када је посреди проширење основе иза палаталног сугласника, као у скеч, 

а (Нпл. еви) м,
•	 (Нпл. -ји), када је посреди уметање међусамогласничког -ј- између основе и настав-

ка, као у лоби, ја (Нпл. -ји) м, и
•	 (Нпл. -зи), када је посреди сибиларизација, тј. промена сугласника к, г, х на крају 

основе у сугласнике ц, з, с, као у митинг, а (Нпл. -зи) м,
•	 за именице женског рода, испред ознаке за род, даје се и назнака датива сингулара, на 

следећи начин:
•	 (Дсг. -ки), када је посреди неизвршена сибиларизација, као у тинејџерка, -е (Дсг. -ки) 

ж,
•	 непроменљиве именице означене су скраћеницом индекл (од индеклинабилан), испред 

ознаке рода, као у мис индекл ж,
•	 глаголи се наводе у инфинитиву и с назнаком првог лица сингулара презента, које, у 

зависности од облика инфинитива, има четири могуће реализације:
•	 -ирати у корелацији с -ирам, као у брендирати, -ирам,
•	 -овати у корелацији с -ујем, као у апдејтовати, -ујем,
•	 -исати у корелацији с -ишем, као у пиратерисати, -ишем, и
•	 -ати у корелацији с -ам, као у гуглати, -ам,

•	 иза назнаке облика презента, дају се скраћене ознаке за глаголски вид и глаголски род, 
понекад у комбинацијама:
•	 имперфективни (импф), тј. несвршени, и перфективни (пф), тј. свршени, глаголски 

вид, и
•	 интранзитивни (интр), тј. непрелазни, транзитивни (тр), тј. прелазни, и рефлексив-

ни (рефл), тј. повратни, глаголски род,
•	 придеви се наводе у номинативу сингулара мушког рода неодређеног или одређеног 

вида, иза којег следе наставци за номинатив сингулара женског и средњег рода, као у 
гламурозан, -зна, -зно,

•	 непроменљиви придеви означени су скраћеницом прид индекл (од придев индеклинаби-
лан), као у пинк прид индекл,

•	 детерминативи, тј. именице у номинативу сингулара у функцији придева или објекатске, 
циљне или неке друге допуне, означени су скраћеницом дет (од детерминатив), често 
с дугом цртом испред, као у фитнес, а м [...] — дет,

•	 прилози су означени скраћеницом прил (од прилог), често с дугом цртом испред, као у 
френдли прид индекл [...] — прил,

•	 речце су означене пуним обликом речца, као у плиз и плс речца,
•	 узвици су означени пуним обликом узвик, као у вау узвик, и
•	 у сублексичком слоју, оном испод нивоа речи, префикси, њих укупно седам у Речнику, 

означени су пуним обликом префикс, као у е– префикс.
Граматички облици одредница дају се у складу с правилима и принципима стандардне гра-

матике српског језика, изложеним у књизи Нормативна граматика српског језика (Пипер и Клајн 
2017).
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Почетну обраду елемента Граматика обавила је Јасмина Дражић, а редиговао Страхиња 
Степанов. Његов прилог, у коауторству с Миланом Ајџановићем, под насловом „Граматички и 
творбени аспекти одредница у Српском речнику новијих англицизама”, приближиће релевантне 
појмове, појаве и проблеме, примењене теоријско-методолошке принципе и понуђена решења 
везана за обраду граматике одредница.

(3) Елемент Изговор пружа знање о препорученом фонолошком лику одреднице и њених 
евентуалних морфолошких и/или графолошких варијанти, с циљем да се корисници обавесте о 
томе како англицизме у српском језику треба изговарати.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се и за главне одреднице и за пододреднице,
•	 с обзиром на то да изговорни образац већине одредница још није у потпуности или уоп-

ште устаљен у српском језику и отуда још није усаглашен с његовим фонолошким пра-
вилима и принципима, изговор се даје у складу с теоријско-методолошки и типографски 
упрошћеном верзијом четвороакценатског система стандардног српског језика, по којем 
се од три карактеристична својства изговора, интензитет, квантитет и тоналитет, прика-
зују само прва два,

•	 за самогласнике, одн. слогове чији су они носиоци, приказују се интензитет, реализован 
кроз наглашене и ненаглашене слогове, и квантитет, реализован кроз дуге и кратке сло-
гове, који уједно здружено одређују и место нагласка у речи,

•	 као засад недовољно устаљено и отуда аудитивно недовољно прецизно распознатљиво 
својство, не приказује се тоналитет, реализован кроз узлазне, силазне и неутралне мело-
дије самогласника,

•	 употребљени латинички самогласнички симболи имају следеће вредности:
•	 /а е и о у/:  кратак наглашен слог,
•	 /а е и о у/:  кратак ненаглашен слог,
•	 /А Е И О У/: дуг наглашен слог, и
•	 /А Е И О У/: дуг ненаглашен слог,

•	 сви употребљени латинички сугласнички симболи имају своје уобичајене вредности,
•	 све одреднице имају један, јединствен акценат, а
•	 изузетно, двоструки акценат имају одреднице чију морфолошку структуру чине две са-

ставнице између којих се у српском језику препознаје тројна релативно постојана веза: 
прво, семантички, саставнице се налазе у ендоцентричном, полусложеничком, хипони-
мијском односу, у којем она лева модификује ону десну, при чему цела реч представља 
подврсту онога што изражава десна саставница, као у ток-шоу, што је врста шоуа, или 
арт-филм, што је врста филма, или фитнес-инструктор, што је врста инструктора; 
друго, графолошки, саставнице се пишу међусобно спојене цртицом; и треће, фоноло-
шки, две саставнице изговарају се засебно, с већом самосталношћу и с више или мање 
приметном паузом између њих, при чему је нагласак у другој саставници обично истак-
нутији и снажнији, као у /тОк-шоу/, /Арт-филм/ и /фитнес-инструктор/.

Изговорни облици одредница дају се у складу с правилима и принципима стандардне ак-
центуације српског језика, изложеним у књигама Фонологија српскога језика (Петровић и Гуду-
рић 2010), Фонетика и фонологија. Ортоепска и ортографска норма стандардног српског језика 
(Суботић, Средојевић и Бјелаковић 2012), Теорија језика у контакту. Увод у лингвистику језичних 
додира (Филиповић 1986), Англицизми у хрватском или српском језику. Поријекло, развој, значење 
(Филиповић 1990) и Изговор и писање рачунарских англицизама у српском језику (С. Филиповић 
2005), док су употребљени самогласнички симболи преузети из модела развијеног и примењеног 
у приручницима Нови транскрипциони речник енглеских личних имена (Прћић 2018б, и раније) и 
Енглеско-српски речник географских имена (Прћић 2019б, и раније).
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Припрема и обрада изговора одредница била је један од три најзахтевнија и најизазовнија 
аспекта рада на Речнику (друга два била су, како је већ речено, припрема и обрада правописа 
и значења) – у овом случају, због тога што нема важеће норме или чврстог система за изговор 
нове и најновије лексике из страних језика у српском, нарочито оне најбројније и све бројније, 
из енглеског. Постоје само делимичне тенденције и условне правилности у појединим групаци-
јама речи, код којих се примећују обрасци употребе – или формирани, или у формирању, што би 
могло да прерасте у обрисе постојанијег система. Те тенденције и правилности, њихове обрасце 
и обрисе система, требало је препознати, истражити, систематизовати, проверавати у пракси, 
поправљати и тек на крају применити и забележити у Речнику. Примењени модел бележења из-
говора није ни савршен, ни довршен, али у датим условима представља најбоље што се могло 
постићи за неустаљено, непредвидљиво, а често и неухватљиво фонолошко понашање новијих 
англицизама у српском језику.

Модел је постављен тако да задовољи три важна теоријско-методолошка критеријума: 
прво, да буде саображен са стандардним четвороакценатским системом српског језика, узимају-
ћи у обзир јединствени и двоструки акценат, место нагласка, наглашене и ненаглашене самогла-
снике, узлазни и силазни тоналитет, и постакценатске дужине; друго, да не покушава да у српски 
фонолошки систем пресађује енглески фонолошки систем и да изворни изговор енглеских гла-
сова или речи механички пресликава на српске англицизме; и треће, да се може релативно лако 
објаснити, разумети, бележити и применити у пракси. Садашњи модел, који је, на (из данашње 
перспективе, спасоносни) предлог Вере Васић, наше стручне консултанткиње, заснован само на 
интензитету и квантитету самогласника, с једне стране, а с друге, на једном јединственом и само 
изузетно двоструком акценту, ваљало би и даље проверавати, допуњавати и усавршавати, и то уз 
помоћ вишеслојне емпиријске анализе начина на које се англицизми реализују у припремљеним 
излагањима, у спонтаном говору у медијима и у необавезним разговорима припадника различи-
тих генерација говорника српског језика, чиме би се омогућило да се решења понуђена у Речнику, 
по много чему оригинална, пионирска и прокрчитељска, стално дорађују, а сам модел, у исто 
време, стално дограђује.

Почетну обраду елемента Изговор обавила је Јасмина Дражић, а модификовали и редиго-
вали Милан Ајџановић и Соња Филиповић Ковачевић. Њихов прилог, под насловом „Изазови 
бележења изговора одредница у Српском речнику новијих англицизама”, приближиће релевантне 
појмове, појаве и проблеме, примењене теоријско-методолошке принципе и понуђена решења 
везана за обраду изговора одредница.

(4) Елемент Неприхватљиво написани или изговорени облици пружа знање о графоло-
шким или фонолошким ликовима одредница, који су забележени у корпусу и одступају од пре-
поручене стандарднојезичке норме, с циљем да се корисници обавесте о томе како англицизме у 
српском језику не треба писати или изговарати.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се за главне одреднице и, по потреби, за пододреднице, уколико се 

односи само на њих,
•	 наведени неприхватљиви облици нарушавају стандарднојезичку норму на три могућа 

начина:
•	 када одступају правописно, јер су погрешно транскрибовани, као у инфотејмент, 

ум. инфотејнмент, или су написани у енглеском оригиналу, SmooThie, ум. смути, 
или су написани хибридно, енглеско-српски, uPdaTeovati, ум. апдејтовати,

•	 када одступају изговорно, јер су погешно изговорени, нарочито у погледу самогла-
сничких фонема, што се уједно одражава и на њихово прилагођено писање, као у  
/џИ-пИ-ер-ес/, ум. /џИ-пИ-Ар-ес/ или /гЕ-пЕ-ер-ес/, и



Твртко Прћић

186

•	 када одступају морфолошки, јер су погрешно флективно и/или творбено уобличени, 
што се уједно одржава и на њихово прилагођено писање и/или изговор, као у џанки-
фуд, ум. џанкфуд,

•	 неприхватљиви облици који се од главне одреднице преносе на пододреднице не наводе 
се посебно, као у jazzirati за главну одредницу џезирати према подразумеваном облику 
jazziranje за пододредницу џезирање,

•	 неприхватљиви облици који се јављају само код пододреднице наводе се само за њих, 
као у Инстаграмер и Инстаграмерка, ум. инстаграмер и инстаграмерка, за главну 
одредницу Инстаграм, и

•	 због њихове бројности, неприхватљиво написани изворни и прилагођени облици који 
садрже цртицу или одвојено писане саставнице не наводе се посебно, као у главној 
одредници плејоф према њеним подразумеваним облицима плеј-оф и плеј оф.

Неприхватљиви облици одредница дају се у складу с правилима и принципима стандард-
нојезичке норме српског језика, изложеним у већ поменутим нормативним књигама, те у Српском 
језичком приручнику (Ивић, и др. 2011) и у Речнику језичких недоумица (Клајн 2016).

Почетну обраду елемента Неприхватљиво написани или изговорени облици обавила је Ја-
смина Дражић, а редиговао Страхиња Степанов.

(5) Елемент Изворни облици и њихова адаптација у српском језику пружа знање о пр-
вобитном графолошко-морфолошком облику, или облицима, одреднице у енглеском језику и вр-
сти њихове адаптације систему српског језика, с циљем да се корисници обавесте о томе како су 
англицизми у српском језику постајали и постали прилагођавањем од енглеских речи и афикса.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се за главне одреднице и, по потреби, за пододреднице, уколико га није 

могуће извести из податка за главну одредницу,
•	 англицизми у српском језику настају адаптацијом енглеских речи на један од три начина:

•	 прилагођавање изворне речи на нивоу писања, изговора и облика, укључујући по-
ступке суфиксације, попут апдејтовати, од енгл. update, абревијације, попут хепи-
енд, од енгл. happy ending, елипсације, попут плеј, од енгл. playmaker, превођења 
(калкирања), попут зона комфора, од енгл. comfort zone, и делимичног превођења 
(делимичног калкирања), попут чери-парадајз, од енгл. cherry tomato; овај тип спада 
у примарну, и уједно обавезну, адаптацију, којом се стварају примарни англицизми, 
на путу од енглеског ка српском језику,

•	 извођење нове српске речи од прилагођене или изворне речи применом неког од 
српских творбених поступака, нарочито суфиксације, попут менаџерка, од менаџер, 
префиксације, понекад у комбинацији са суфиксацијом, попут забаговати, од срп. 
баговати, и конверзије, попут дизајнерскиприл, од дизајнерскиприд; овај тип спада у се-
кундарну, и уједно факултативну, адаптацију, којом се стварају секундарни англици-
зми, након што су се формом и садржином усталили и одомаћили у српском језику, и

•	 комбиновање енглеских елемената, попут видео-спот, од енгл. video и енгл. spot, 
или енглеских и српских елемената, попут голгетер, од срп. гол и енгл. (go)getter, 
при чему реч у таквом облику не постоји у енглеском језику, па је стога означена 
симболом (Е); овај тип спада у терцијарну адаптацију, којом се стварају терцијарни 
англицизми, псеудоанглицизми или лажни англицизми, мешањем у другим језицима 
елемената из енглеског и других језика.

Изворни облици одредница и врсте њихове адаптације дају се у складу с принципима изло-
женим у књигама Теорија језика у контакту. Увод у лингвистику језичних додира (Филиповић 
1986), Творба речи у савременом српском језику. Део 1: Слагање и префиксација (Клајн 2002), 
Творба речи у савременом српском језику. Део 2: Суфиксација и конверзија (Клајн 2003) и Српске 
сливенице. Граматика са речником (Бугарски 2019). Енглески облици проверавани су у онлајн 
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речницима Oxford Dictionary of English и Merriam-Webster Dictionary,6 а по потреби и у другим 
онлајн и штампаним приручницима (уп. СРНА: 31-33).

Почетну обраду елемента Изворни облици и њихова адаптација у српском језику обавила 
је Јасмина Дражић, у сарадњи с Миром Милић, а редиговали извршни уредник и Олга Панић 
Кавгић.

(6) Елемент Значење пружа знање о садржају одреднице, дескриптивном и асоцијативном, 
и о могућностима његовог превођења на српски и успостављања синонимског међуодноса с по-
стојећим значењски сродним речима, с циљем да се корисници обавесте о томе шта англицизми у 
српском језику значе, како се могу преводити и како се односе према осталим значењски сродним 
речима.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак, који се сматра најважнијим податком, због којег већина корисника најче-

шће посеже за речником, даје се за главне одреднице и, по потреби, за пододреднице, 
код потоњих пре свега за њихове преводе и синониме,

•	 подаци о значењу састоје се од три компоненте: дефиниција, као прва и централна ком-
понента, којој претходи низ испред дефиниције и којој следи низ иза дефиниције,

•	 дефиниција испуњава следећих пет садржинских и формалних својстава:
•	 значење одреднице изведено је на основу примерâ из корпуса и преточено у цело-

виту, кратку, јасну, објективну и родно свесну дефиницију, која одсликава дескрип-
тивно значење одреднице, као у ‘лако успостављати необавезне контакте са другим 
људима на јавним или приватним скуповима’, за одредницу мингловати,

•	 дефиниција је целовита јер се налази у пуној реченици, која се састоји од хиперони-
ма и контрастних, диференцијалних, обележја карактеристичних за изглед, облик, 
понашање, функцију, и сл. датог денотата, одн. особе, предмета, појма или појаве, 
довољних за њихово адекватно и ваљано описивање и дочаравање,

•	 изузетно, у малобројним случајевима, примењује се дефиниција путем устаљеног 
синонима, уведена знаком једнакости, =, и то само за одраније позната и јасна значе-
ња, као у шоп према = продавница, = радња, = дућан,

•	 дефиниција је кратка јер се налази у реченици која заузима највише три реда текста,
•	 дефиниција је јасна јер се у њеном саставу не налазе тешко разумљиве семантички 

комплексне речи и синтактички компликоване структуре,
•	 дефиниција је објективна јер се у њеном саставу не налазе вредносни и други субјек-

тивни судови,
•	 дефиниција је родно свесна јер се при упућивању на људе уопштено употребљавају 

родно неутрална именица ‘особа’ и заменица ‘неко’, и родно обухватни генерички 
мушки род укључених заменица и придева, сагласно граматици и прагматици срп-
ског језика, и

•	 уколико дефинисано значење за дату одредницу не постоји у енглеском језику, на 
њега се указује симболом (Е), на крају дефиниције, као у ‘женски купаћи костим 
који се састоји само од доњег дела и оставља груди обнажене или непокривене (Е)’, 
за значење одреднице топлес;

•	 низ испред дефиниције може се јавити у два основна облика:
•	 испред дефиниције, у облим заградама, ( ), даје се напомена о ситуационој примере-

ности и употребљивости значења конкретне одреднице, која покрива њено асоција-
тивно значење, најчешће оно неформално и отуда примерено опуштеним и необаве-
зним ситуацијама, као у ‘(неформ.) журка која се одржава након провода, концерта 
или другог окупљања забавног карактера’, за значење одреднице афтер-парти, и

6  Адресе: https://www.lexico.com/ доскора, а одскора https://www.dictionary.com/, и https://www.merriam-webster.com/.

https://www.lexico.com/
https://www.dictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/


Твртко Прћић

188

•	 код полисемних одредница с више нумерисаних дефиниција, на почетку реда, полу-
црним малим верзалом, дају се путоказне речи, тј. карактеристичне кључне речи из 
дефиниције, које помажу у лакшем и бржем проналажењу жељеног значења, као у 1 
цигарете, 2 паковање, 3 животиње и 4 гледаоци, за четири значења одреднице бокс;

•	 низ иза дефиниције такође се може јавити у два основна облика:
•	 иза дефиниције, уведена знаком једнакости и спуштеном стрелицом удесно, = →, на-

води се синонимна одредница у датом значењу, која је двосмерно унакрсно упућена, 
међу-микроструктурно, са оба и на оба члана синонимског пара, који по правилу 
деле исту дефиницију, као у хиперлинк према линк1 и линк1 према хиперлинк, при 
чему се у случају више синонимних одредница оне наводе по редоследу блискости 
значења дате одреднице, као у = →компакт-диск, = →компакт, = →диск1, за значење 
1 одреднице ЦД, и

•	 иза дефиниције, и иза евентуалне синонимне одреднице, уведен знаком једнакости, 
=, нуди се српски превод, постојећи или новопредложени, који је уједно и синоним 
датог значења, при чему се у случају више превода они наводе по редоследу блиско-
сти значења дате одреднице, као у = корист, = добит, = добробит, = вајда, = ћар, 
за значење одреднице бенефит.

Значење одредница, њихове дефиниције, преводи и синоними, дају се у складу с прин-
ципима изложеним у књигама Лексикологија српског језика (Драгићевић 2010), Семантика и 
прагматика речи (Прћић 2016а), Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику 
(Гортан Премк 2004), English Lexicology. Lexical Structure, Word Semantics, and Word-Formation 
(Lipka 2002), Англицизми као синоними у српском језику (Милић 2013), Увод у лексичку полисемију 
(Халас Поповић 2017), Увод у контрастирање језика (Ђорђевић 2004), A Textbook of Translation 
(Newmark 1988), Енглески у српском (Прћић 2019а), Teaching and Researching Lexicography 
(Hartmann 2001), Practical Lexicography. A Reader (Fontenelle 2008) и Ка савременим српским реч-
ницима (Прћић 2018а). Енглеска значења проверавана су у већ поменутим онлајн и штампаним 
речницима и другим приручницима.

Припрема и обрада значења одредница, кроз њихове дефиниције, с једне стране, и преводе, 
одн. синониме, с друге стране, била је несумњиво један од три најзахтевнија и најизазовнија, али 
истовремено и најзахвалнија и најкреативнија, аспекта рада на Речнику (друга два била су, како 
је напред речено, припрема и обрада правописа и изговора одредница) – у овом случају, због тога 
што није било готових решења која су се могла аутоматски применити, него је свако значење 
било микросвет за себе, који је требало помно истражити и описати. Супротно могућим олаким, 
неупућеним и непромишљеним веровањима да је све ово било лако урадити, јер су дефиниције 
обични преводи (‘и адаптације’) дефиниција из разних речника на енглеском језику, а преводи 
и синоними просто преписани из енглеско-српских (и других јужнословенских) речника, у Срп-
ском речнику новијих англицизама ничег таквог није било, и то из више разлога.

Прво и најбитније, аутори ни у једном сегменту свог рада нису разматрали, у шали или у 
збиљи, могућност, а камоли прибегавали неовлашћеном и непотписаном преузимању резултата 
туђег рада, него, као што је истакнуто у Одељку 2, приказују резултате сопственог оригиналног, 
и у много чему пионирског, научноистраживачког рада, ходајући по путевима и путељцима које 
су сами себи мукотрпно крчили – и, надамо се, прокрчили.

Друго, с обзиром на пет наведених садржинских и формалних критеријума за уобличавање 
дефиниција, обично превођење енглеских дефиниција, чак и да се хтело, није било изводиво ни 
као теоријска могућност – и то због једне белодане језичко-лингвистичке чињенице: многа извор-
на енглеска значења временом се у англицизмима, више или мање приметно, полако мењају и/
или померају, деловањем поступака генерализације, специјализације, метафоризације и метони-
мизације значења (уп. Филиповић 1986, 1990; Прћић 2016б, 2022), као у подкаст, у проширеном 
смислу ‘дигитални фајл с аудио или аудио-видео садржајем, обично као део серије, који се може 
послушати или погледати на интернету или преузети па репродуковати на компјутеру, мобилном 
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телефону и сл.’, насупрот енглеском смислу који подразумева само аудио садржај; или се разви-
јају нова значења, као у пребукирати, у метафоризованом смислу ‘преоптеретити или претрпати 
своје расположиво време, могућности и сл.’, што у енглеском не постоји; или је посреди друк-
чија ситуациона примереност, као у плиз и плС, у смислу ‘молим те, молим вас, молим’, која су у 
српском примерена само неформалним ситуацијама, док су у енглеском примерена свим ситуа-
цијама. Такви отклони у дескриптивном и/или асоцијативном значењу, настали у српском језику, 
а они су и разноврсни и бројни, излишно је посебно објашњавати, у енглеским речницима нису 
регистровани. Свако од српских значења, с могућим отклонима од енглеског оригинала, требало 
је засебно открити, појмовно обрадити и језички обликовати у дефиницијама. Штавише, немали 
број овде укључених одредница представља неологизме, формалне и/или садржинске, у самом 
енглеском језику, који нису обрађени у већини стандардних енглеских речника, а још мање оних 
енглеско-српских, па је утврђивање њихових тачних значења и изналажење њихових адекватних 
превода изискивало посебно истраживање.

У светлу овог теоријско-методолошког приступа, сва у Речнику дефинисана српска значе-
ња англицизама пажљиво су анализирана у корпусу и, по потреби, проверена уз помоћ додатних 
ресурса на интернету и консултованих стручњака за поједине ауторима слабије познате области, 
али су увек прво била проверавана њихова изворна енглеска значења. Укратко, дефиниције у 
Речнику пружају информације о појединим корпусно потврђеним значењима и употребама одред-
ница у српском језику, потпомогнуте, у циљу веће поузданости, неколиким врстама контролних 
информација и на крају срочене у оквирима строго постављених дефиниционих шаблона.

Треће, преводи појединих значења представљају кореспонденте или, ређе, еквиваленте 
одређених значења англицизама и могу се поделити у две групе: у великом броју, то су устаљени 
преводи, који постоје одраније и сведоче о томе да српски језик већ поседује домаће или одома-
ћене речи које дескриптивним значењем покривају дато значење датог англицизма, као у шумар, 
лугар и чувар природе, што су расположиви преводи одреднице ренџер, у смислу ‘особа која одр-
жава и стара се о некој шуми, лугу, делу природе и сл.’; и друго, у мањем броју, то су новопре-
дложени преводи, који се овде први пут предлажу и сведоче о томе да српски језик поседује и те 
како делатан творбено-семантички потенцијал, а његови корисници завидну творбено-семантич-
ку креативност, за стварање нових речи, које би дескриптивним значењем могле да покрију дато 
значење датог англицизма (уп. Прћић 2020), као у култура изопштавања, култура искључивања 
и култура ускраћивања подршке, што су предложени преводи одреднице кенсел-култура, у сми-
слу ‘пракса јавног осуђивања и масовног ускраћивања подршке некој особи или групи, нарочито 
на друштвеним мрежама, због нечега неприхватљивог што је она изјавила или учинила’, или у 
изасцен (према мизансцен), што је један од предложених превода, у овом случају понешто шаљив 
и духовит, одреднице бекстејџ, у смислу ‘простор иза сцене у позоришту или концертној дворани 
у који публика обично нема приступа’.

Циљ укључивања и устаљених и новопредложених превода јесте да се покаже и докаже да 
у много случајева српски језик има сасвим ваљане остварене (постојеће) и оствариве (могуће) 
речи у свом лексичком фонду и да англицизми нису неизбежни и баш увек објективно потребни 
и оправдани, иако се чини да су увек субјективно и потребни и оправдани, бар онима који их 
толико здушно и неуморно употребљавају и злоупотребљавају (уп. Панић Кавгић 2006; Прћић 
2019а: Погл. 11). Међутим, понуђене преводе не треба схватити као позив да се они искључиво 
користе уместо одговарајућих англицизама, јер то у великој већини случајева није могуће, пошто 
су англицизми старији и устаљенији у пракси, и отуда познатнији, па и ближи, људима, иако су 
преводи можда разумљивији. С друге стране, преводе никако не треба схватити као позив, или 
поклич, да се англицизми уопште не користе или, далеко било, да се прогоне или протерују, јер то 
нити је комуникативно могуће, нити је реално потребно, нити је научно оправдано. Уместо тога, 
понуђене преводе, и саму идеју о настојањима да се англицизми покушавају превести, свакако 
треба схватити као доказ да ‘и ми коња за трку имамо’, али и као позив да тог коња треба редовно 
неговати и тимарити, а прво га, наравно, треба пронаћи, препознати и одабрати. И волети.
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И четврто, сви наведени преводи, били они устаљени или новопредложени, по правилу 
ступају у смисаони однос синонимије с одређеним значењима одређених домаћих и одомаћених 
речи, па уједно имају улогу синонима тих значења тих англицизама, као у горњим примери-
ма превода одредница. Овакви преведени синоними најчешће се налазе у домену дескриптивне 
синонимности, која у неким случајевима лабави до оне приближне, при чему је виши степен 
синонимности показан редоследом навођења синонима, уколико их има више. Насупрот обра-
ди одредница, асоцијативно значење преведених синонима, тј. њихова ситуациона примереност, 
овде се не означава. Сви понуђени преведени синоними могу се објективно сматрати међузамен-
љивима с датим англицизмима у конкретним значењима у већини језичких (текстуалних) контек-
ста, мада ће субјективно, у складу с комуникативним и другим намерама оних који их користе, то 
ретко кад бити (уп. Прћић 2016а: Погл. 7).

Почетну обраду елемента Значење, у виду дефиниција и превода, обавила је Јасмина Дра-
жић, у сарадњи с Миром Милић, а редиговали извршни уредник и Олга Панић Кавгић. Њен при-
лог, под насловом „Путеви до адекватних дефиниција и превода одредница у Српском речнику 
новијих англицизама” и прилог Мире Милић, под насловом „Улога синонима у дефиницијама 
одредница у Српском речнику новијих англицизама”, приближиће релевантне појмове, појаве и 
проблеме, примењене теоријско-методолошке принципе и понуђена решења везана за обраду 
значења одредница.

(7) Елемент Примери пружа знање о типичном понашању одреднице у типичном језичком 
(текстуалном) контексту, с циљем да се корисници обавесте о томе како се англицизми у српском 
језику стварно употребљавају у реченици.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се и за главне одреднице и за пододреднице,
•	 примери типичне употребе одреднице увек се дају у пуној, целовитој, заокруженој ре-

ченици,
•	 примери илуструју дефинисана значења унутар синтактичких структура карактеристич-

них за одредницу,
•	 по потреби, наводе се примери с неприхватљивим обликом одреднице, који је посебно 

истакнут обрнутим угластим заградама, > <, као у >Street workout< вежбе су добре за 
почетнике,

•	 по потреби, у тексту примера вршена су мања уредничка скраћивања, допуне и дораде, 
као и исправке штампарских и осталих грешака, и

•	 већина властитих и институционалних имена је анонимизирана или њиховим бриса-
њем, или генеричким заменама.

Обраду елемента Примери обавила је Јасмина Дражић, у сарадњи с Миром Милић.

(8) Елемент Устаљени спојеви речи пружа знање о оствареним лексичким колокацијама 
одреднице с другим речима, с циљем да се корисници обавесте о томе како се англицизми у срп-
ском језику типично удружују с речима лево или десно од себе.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се за поједине главне одреднице и пододреднице у одређеном значењу,
•	 укључени спојеви одражавају тенденције уобичајеног заједничког јављања појединих 

парова речи у корпусу, које су остварене између одреднице и њој суседне речи, у склопу 
следећих шест синтактичко-семантичких образаца ендоцентричних спојева, при чему 
модификоване именице могу бити и у категорији фразних именица (уп. Прћић 2011):
•	 придев + именица, где је одредница именица коју премодификује придев, као у ло-

кални медији,
•	 придев + именица, где је одредница придев који премодификује именицу, као у мул-

тимедијални садржај,
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•	 детерминатив (тј. именица у номинативу сингулара у функцији придева или објекат-
ске, циљне или неке друге допуне) + именица, где је одредница детерминатив који 
премодификује именицу, као у антидампинг мере,

•	 детерминатив + именица, где је одредница именица коју премодификује детермина-
тив, као у интернет провајдер,

•	 именица + именица, где је одредница прва (лева) именица коју постмодификује дру-
га (десна) именица, као у менаџер људских ресурса, и

•	 именица + предлог + именица, где је одредница прва (лева) именица коју постмоди-
фикује друга (десна) именица, као у брифинг за медије, и

•	 укупан број наведених устаљених спојева одредница и њихових колоката прелази 1500.
Устаљени спојеви речи дају се у складу с принципима изложеним у књизи Лексичке и гра-

матичке колокације у српском језику (Дражић 2014).
Обраду елемента Устаљени спојеви речи обавила је Јасмина Дражић.

(9) Поред осам микроструктурних елемената, у саставу речничког чланка могу се јавити и 
пододреднице, које су, како је већ речено, творбено, тј. обликом и значењем, повезане с мотивном 
главном одредницом, и то као резултат поступака суфиксације и конверзије (уп. Илустрација 3, 
горе).

Припрему и обраду овог додатног елемента определили су следећи принципи:
•	 све пододреднице налазе се у категоријама суфиксације и конверзије, и, унутар њих, 

у поткатегоријама морфосинтактичких врста којима припадају изведене речи и њима 
придружене мотивне основе, на следећи начин:

•	 именичке суфиксације:
•	 од именичке основе, као у компјутераш, од компјутер, и џогерка, од џогер,
•	 од придевске основе, као у пребукираност, од пребукиран,
•	 од глаголске основе, као у дизајнирање, од дизајнирати,

•	 глаголске суфиксације:
•	 од именичке основе, као у шопинговати, од шопинг,

•	 придевске суфиксације:
•	 од именичке основе, као у ласерски, од ласер,
•	 од глаголске основе, као у тагован, од таговати,

•	 прилошке суфиксације:
•	 од придевске основе, као у промптно, од промптан,

•	 детерминативне конверзије:
•	 од именичке основе, као у рафтинг (аранжман), од рафтинг, и

•	 прилошке конверзије:
•	 од придевске основе, као у голгетерски (одреаговати), од голгетерски.

За разлику од ових суфиксација и конверзија, чије је значење изводиво из значења главне 
одреднице и понуђеног примера, префиксације се не јављају као пододреднице зато што њихово 
значење није нужно изводиво на описани начин. Као секундарни англицизми, настали у српском 
језику, префиксације у Речнику имају статус главне одреднице, у категорији глагола, створених 
додавањем на мотивне основе пет српских префикса: из-, од-, про-, у- и за-, као у искулирати, 
отчекирати, прогуглати, утриповати и забаговати.

Морфолошки, одн. творбени, аспекти пододредница дају се у складу с принципима творбе 
речи српског језика, изложеним у књигама Творба речи у савременом српском језику. Део 1: Сла-
гање и префиксација (Клајн 2002), Творба речи у савременом српском језику. Део 2: Суфиксација 
и конверзија (Клајн 2003), Нормативна граматика српског језика (Пипер и Клајн 2014, и сада 
Пипер, Клајн и Драгићевић 2022), Српске сливенице. Монографија са речником (Бугарски 2019) и 
Граматика српског жаргона (Бугарски 2021).



Твртко Прћић

192

Обраду пододредница, тј. речи насталих суфиксацијом и конверзијом од главних одред-
ница, обавили су Милан Ајџановић и Страхиња Степанов. Њихов раније поменути прилог, под 
насловом „Граматички и творбени аспекти одредница у Српском речнику новијих англицизама”, 
приближиће релевантне појмове, појаве и проблеме, примењене теоријско-методолошке принци-
пе и понуђена решења везана и за обраду пододредница.

Завршавајући овај преглед микроструктуре Српског речника новијих англицизама, неће 
бити на одмет подсетити да су понуђени подаци о одредницама, и квантитативно и квалитативно, 
били усмерени на то да одговоре на стварне и потенцијалне комуникативне потребе најширег 
круга корисника, односно да им дају могућност избора – почев од неизбежних значења, примера 
и правописа, преко граматике и изговора, па све до неприхватљивих облика, изворних енглеских 
облика, устаљених спојева и изведеница. Свим корисницима, лаицима и стручњацима, пружена 
је могућност избора: некоме максималистички све, некоме оптималистички понешто, некоме ми-
нималистички помало, а некоме – ‘нулистички’ ништа. Chacun à son goût.

4. ПРИНЦИПИ ПРАКТИЧНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРНА

Да би се лексикографски обрађени англицизми могли типографски приказати у складу с 
унапред постављених шест ауторских циљева, неопходно је било одредити по којим ће и каквим 
принципима тај приказ бити реализован. У овом случају, принципи се тичу три међуповезане 
и међуусловљене компоненте од којих зависи ваљаност приказа резултата обраде: прво, то је 
пет етапа реализације садржине Речника (4.1); друго, то су четири визуелне изведбе реализације 
форме Речника (4.2); и треће, то су две медијумске изведбе реализације Речника као готовог про-
извода (4.3).

4.1. Реализација садржине

Циљ ове компоненте реализације Речника била је што ефикаснија обрада података и што 
ефикасније и рационалније упошљавање људских ресурса, а била је заснована на два принципа:

•	 у једном тренутку увек само једна особа ради на једном сарадничком, ауторском, уред-
ничком или текст-дизајнерском послу, и

•	 обављени посао једне особе касније проверава бар још једна особа.
Самој реализацији и садржине, и форме, и готовог производа увек се приступало тек након 

обављених припремних радова, који су обухватали следеће најважније фазе:
•	 планирање организације структуре корпуса и прикупљања и обраде корпусног матери-

јала,
•	 планирање организације Речника, почев од његове укупне структуре, преко макро-, ми-

кро- и медиоструктуре, па до предњег сегмента,
•	 планирање реализације свих аспеката садржине и форме Речника,
•	 договорна расподела задужења међу уредницима, ауторима и сарадницима, и
•	 живо и/или електронско договарање између уредникâ, ауторâ, сарадникâ и дизајнера 

текста о свим аспектима рада на Речнику.
Реализација садржине спроведена је кроз пет етапа, које су, осим последње две, током доса-

дашњег излагања већ помињане у разним контекстима. Те етапе биће укратко хронолошки описане 
уз помоћ једне грађевин(ар)ске метафоре, с обрасцем састављање речника је (као) грађење куће:

•	 1. етапа, упоредива с постављањем темеља куће, састојала се од одабира, исписа и об-
раде корпусног материјала; у овој етапи радило је свих десеторо сарадника исписивача,

•	 2. етапа, упоредива са зидањем и стављањем куће под кров, састојала се од изградње 
укупне структуре Речника, уношења и слагања елемената његове макроструктуре, ми-
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кроструктуре и медиоструктуре, и писања текста предњег сегмента; у овој етапи радиле 
су прва и друга коуредница (структуре), и извршни уредник (текст),

•	 3. етапа, упоредива с малтерисањем и кречењем зидова куће, састојала се од ауторске 
редактуре и лектуре текста свих елемената укупне структуре Речника; у овој етапи ра-
дило је свих седморо аутора,

•	 4. етапа, упоредива с унутрашњим и спољним декорисањем свих делова куће, састо-
јала се од компјутерске припреме текста Речника; у овој етапи радили су дизајнер текста 
Ференц Финчур, извршни уредник и прва коуредница, и

•	 5. етапа, упоредива с унутрашњим и спољним завршним радовима на читавој кући, 
састојала се од завршне уредничке редактуре и коректуре читавог текста Речника; у овој 
етапи радили су прва коуредница, извршни уредник и дизајнер текста.

4.2. Реализација форме

Циљ ове компоненте реализације Речника био је што ефектнији приказ свих понуђених 
података, а понајвише оних унутар микроструктуре, а био је заснован на четири принципа:

•	 модеран, атрактиван и функционалан графички дизајн, који прво треба да заинтригира и 
привуче пажњу потенцијалних корисника – изгледом предњих и задњих корица, а затим 
да им типографски једноставно, разноврсно и надасве прегледно представи податке о 
одредницама – изгледом предњег сегмента и речничког дела,

•	 приказивање сваког укљученог податка на карактеристичан, јединствен и визуелно пре-
познатљив начин, којим се омогућава корисницима да жељене податке пронађу брзо и 
лако,

•	 напуштање традиционалног једнопараграфског, збијеног, непрегледног и према корисници-
ма одбојног устројства приказа речничког чланка и опредељење за иновативно вишепара-
графско, разуђено, прегледно и према корисницима предусретљиво устројство приказа, и

•	 напуштање традиционалне типографије, која обједињује црни слог, Times New Roman 
фонт и нормал, болд и италик стилове.

Реализација форме спроведена је кроз четири изведбе:
•	 изведба предњих и задњих корица, чији општи изглед, смишљен тако да заинтересује 

потенцијалне кориснике и да их кратко обавести о Речнику, одређују следећа својства:
•	 на обема корицама: загасита и мирна плава подлога, с неколико натпостављених 

контрастних боја, које су својим здруженим ефектом довољно упадљиве, али не, 
надамо се, и нападне,

•	 на предњим корицама: наслов, који је најупадљивији на читавој страни, по централ-
ној позицији и по двобојној контрастној презентацији,

•	 на предњим корицама: испод наслова, приказан дискретније али довољно упадљиво, 
скуп табеларно распоређених основних података о Речнику,

•	 на задњим корицама: узорак једне ‘креативно дорађене’ стране из речничког дела, 
која илуструје обраду података наговештених на предњим корицама, и

•	 на обема корицама: у функцији позадине, у основу утиснуте дискретно приказане 
одабране репрезентативне одреднице из Речника;

•	 изведба предњег сегмента, чији општи изглед следи праксу форматирања текста у нај-
новијим, раније помињаним, британским педагошким речницима енглеског језика, по-
себно у делу „Водич кроз Речник”, у којем су на предусретљив начин корисницима об-
јашњени сви типографски поступци приказа формалне и садржинске обраде одредница, 
при чему је за истицање конкретних примера примењена техника сенчења;

•	 изведба леве и десне стране речничког дела, чији изглед опредељују критеријуми једно-
ставности и прегледности приказа понуђених података, који, посматрајући обе стране 
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заједно, треба да делују као једна складна целина сачињена од два надопуњујућа дела, 
што је постигнуто промишљеним хоризонталним и вертикалним размештајем поједи-
них параграфа, илустрованим на примеру две суседне леве и десне стране, умањено 
репродуковане на Илустрацији 5:
•	 на врху странâ, то је положај оријентирних одредница, тј. прве одреднице на левој 

страни и последње одреднице на десној страни, извучених у живу главу слева и зде-
сна, ради помоћи при оријентацији кроз Речник и лакшем проналажењу одредница, 
као што су сајт и сци-фи,

•	 у средишњем делу странâ, то је положај читавог речничког чланка, попут саундтрек, 
и параграфа с унакрсним упућивањем, попут саундтрак,

•	 на дну странâ, то је положај Практичног подсетника, с табеларним прегледом упо-
требљених скраћеница и симбола, на левој страни скраћеница, на десној симбола и 
у самом дну обеју страна фонолошких симбола,

•	 по средини спољног руба и леве и десне стране, то је положај броја стране, и
•	 само у електронском издању, по унутрашњем рубу странâ, то је положај лежећих 

натписа о томе где је електронско издање објављено и доступно, на левој страни на 
енглеском језику, а на десној на српском; и
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sajt

det  determinativ (imenica kao pridev ili dopuna)
Dsg.  dativ singulara (jednine)
impf  imperfektivni (nesvršeni) glagolski vid
indekl  indeklinabilna (nepromenljiva) imenica
intr  intranzitivni (neprelazni) glagolski rod
Npl.  nominativ plurala (množine)
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

pf  perfektivni (svršeni) glagolski vid
pl.  plural (množina)
prid indekl  indeklinabilni (nepromenljivi) pridev
pril  prilog
refl  refleksivni (povratni) glagolski rod
tr  tranzitivni (prelazni) glagolski rod
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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sajlentovati se, -ujem se impf/pf, refl /sajlentovati se/
Mislim da bi devojka trebalo malo da se sajlentuje dok se nalazi na koncertu.

sajlentovan, a, o /sajlentovAn/
Ako nešto ne mogu da smislim, to je sajlentovan mobilni na ulici i u prodavnici.

sajlentovanje, -a s /sajlentovAnje/
Sajlentovanje na putu primenjuj samo onda kad stvarno moraš.

sajlent, a m /sajlent/
[engl. silent]
funkcija na nekom uređaju, naročito mobilnom telefonu, kojom se privremeno 
isključuje ton (E); =  →mjut

Izvini, fon mi je ceo dan bio na sajlentu.

sajt, a (Npl. ovi) m /sajt/; L  site
[engl. site, od web site]
skup povezanih veb-stranica na jednoj lokaciji posvećen određenoj temi ili oblasti; 
=  →vebsajt

Najnoviji katalog naših izdanja možete potražiti na našem sajtu svakog petka.

samit, a m /samit/
[engl. summit]
sastanak šefova država ili vlada radi razmatranja važnih političkih, diplomatskih, 
ekonomskih i sl. pitanja; =  sastanak na vrhu

Na samitu o međudržavnoj saradnji u borbi protiv pandemije učestvovaće 
predstavnici svih zemalja zapadnog Balkana.

saspens, a m /saspens/ i suspens, a m /suspens/; L  suspense
[engl. suspense]
napeto uzbuđenje koje nastaje tokom iščekivanja raspleta na kraju nekog romana, 
filma i sl.; =  napetost

Biće to apsolutni saspens, rekao je reditelj filma u intervjuu za francuski magazin.

— det
Uspon saspens žanra počinje upravo s njegovom prvom pripovetkom.

satelit, a m /satelIt/
[engl. satellite]
objekat lansiran u Zemljinu orbitu radi prenošenja radijskih, televizijskih ili 
telefonskih signala
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saj‑faj

SKRAĆENICE I SIMBOLI
A, B, ...  posebne odrednice s istim pisanim oblikom
—  druga funkcija iste odrednice
(E) oblik ili značenje ne postoji u engleskom
⇒ videti glavnu odrednicu
odrednica napisana po engleskom pravopisu
odrednica napisana po srpskom pravopisu
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

L neprihvatljiv oblik
> < neprihvatljiv pisani oblik primera
= srpski prevod i približni sinonim
= → videti sinonimnu odrednicu
Ꝏ ustaljeni spoj reči
~ odrednica u ustaljenom spoju reči
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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Sve utakmice predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu moći ćete pratiti 
posredstvom satelita.

satelitski, -a, -o /satelItski/
Odustali smo od toga da svako sam sebi kupi satelitsku antenu.

Ꝏ  ~  antena,  ~  kanal,  ~  televizija

saund, a m /saund/; L  sound
[engl. sound]
karakterističan i prepoznatljiv zvuk ili muzički stil nekog pevača, benda i sl.; =  zvuk

Ovo nije nikakva kopija nekog zapadnog zvuka, već jedan autentični domaći 
saund.

saundtrak	⇒	saundtrek

saundtrek, a (Npl. ovi) m /saundtrek/ i saundtrak, a (Npl. ovi) m /saundtrak/; 
L  soundtrack
[engl. soundtrack]
1 zvuk zvučni deo nekog filmskog ili video-snimka, naročito onaj koji sadrži njegovu 
muziku; =  zvučni zapis

Izvanredno je uspeo >soundtrack< za njihov novi psihodelični dokumentarac.

2 snimak takav snimak napravljen i pušten u prodaju
Uskoro će biti objavljen saundtrak s pesmama iz svih pet sezona popularne 
BBC-jeve serije.

3 muzika muzika iz filmova, televizijskih serija, video-igara i sl.
Verovatno nije pošteno imati >soundtrack< iz muzičkog biografskog filma na listi.

— det
Muzika iz filma Purple Rain našla se na prvom mestu liste 50 najboljih saundtrek 
albuma.

sci‑fi, ja m i saj‑faj, a m /sAj-fAj/
[engl. sci-fi, od sci(ence) fi(ction)]
književna dela i filmovi u kojima se obrađuju izmišljena naučna dostignuća 
budućnosti, putovanja kroz vreme ili svemir, život na drugim planetama i sl.;  
=  →sajens-fikšn, =  →SF, =  →es-ef, =  naučna fantastika

On je klinac koji je potpuno u saj-faju, zna mnogo toga, a pomalo i piše.

— det
Lansiranje sci-fi kanala za tržište Balkana deo je ekspanzije ove globalne mreže.

sci‑fi 

Илустрација 5: изглед две суседне стране, леве (парне) и десне (непарне), у речничком делу СРНА

•	 изведба речничког чланка, чији изглед опредељују критеријуми једноставности, пре-
гледности и разноврсности, представља без сумње окосницу и форме и садржине овог 
речника, што је постигнуто промишљеним комбиновањем различитих облика параграфа 



СРНА: ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ИЗРАДЕ

195

и врста слова, на следеће начине, показане на примеру речничких чланака за све главне 
одреднице на Илустрацији 5:
•	 параграфи имају три основна облика (при чему треба напоменути да се у речнич-

ком делу, за разлику од предњег сегмента, не примењује подела речи на крају слога 
и уравнавање текста уз десну маргину, да би се избегли могући правописни и/или 
естетски пропусти):
•	 неувучени параграфи, три узастопна, један испод другог, у којима се приказују 

главне одреднице, изворни облици и дефиниције, као у саспенс, при чему потоњи 
параграф, у случају више дефиниција, има удвостручени проред према горњим 
параграфима, као у саундтрек 2-3,

•	 увучени параграфи, такође с удвострученим проредом према горњим парагра-
фима, у којима се приказују пододреднице, као у сателитски, и колокације, опет 
као у сателитски, али ниже,

•	 двоструко увучени параграфи, у којима се приказују примери, тј. одреднице у 
оквиру илустративних реченица, као у саундтрек 1-3,

•	 слова имају четири основне врсте и више подврста унутар сваке:
•	 фонтови: (1) Times New Roman, као главни фонт, којим се приказује читав текст, 

осим (2) Arial, за главне одреднице и пододреднице и, у електронском издању, за 
лежећи текст уз унутрашњи руб леве и десне стране,

•	 стилови: (1) нормал, као главни стил, којим се приказује читав текст, осим (2) 
италик (курзив), за граматичке функције одредница и за изворне облике одред-
ница, (3) болд (полумасни), за главне одреднице и пододреднице, (4) мали вер-
зал, за неприхватљиве изворно написане облике, и (5) мали верзал у болду, за 
путоказне речи испред дефиниција,

•	 величине: (1) 11, као главна величина, којом се приказује читав текст, осим (2) 
12, за главне одреднице, (3) 10, за илустративне реченице, (4) 9,5, за оријентирне 
одреднице у живим главама, и (5) 8, за текст Практичног подсетника, и

•	 боје: (1) црна, као главна боја, којом се приказује читав текст, осим (2) плава (у 
истој нијанси коју имају предње и задње корице), за главне одреднице, пододред-
нице и одреднице у илустративним реченицама, и (3) сива, за текст Практичног 
подсетника и, у електронском издању, за лежећи текст уз унутрашњи руб леве и 
десне стране.

Све четири изведбе, изглед предњих и задњих корица, предњег сегмента, леве и десне стра-
не речничког дела, и речничког чланка, осмислио је и разрадио извршни уредник, у сарадњи с 
дизајнером текста и првом коуредницом, и у договору с ауторским тимом.

4.3. Реализација готовог производа

Циљ ове компоненте реализације Речника била је његова што лакша и једноставнија до-
ступност, а била је заснована на само једном принципу:

•	 Речник је приређен у две медијумске изведбе, електронској и штампаној, како би био 
приступачан што ширем кругу потенцијалних корисника, свих узраста и свих техноло-
шких афинитета.

Реализација готовог производа спроведена је двојако:
•	 електронско, одн. дигитално, издање у облику ПДФ фајла, које је бесплатно доступно на 

вебсајту Дигиталне библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду, и
•	 штампано издање у облику папирне књиге, формата Б5, које је доступно у Скриптар-

ници Филозофског факултета у Новом Саду, као и у одабраним класичним и онлајн 
књижарама.
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Разлике између електронског и штампаног издања минималне су и огледају се у следећа 
три додатна својства електронског издања:

•	 натписи постављени на предње корице, на насловну страну на српском и енглеском јези-
ку, и у задњи импресум, којима се указује на то да је посреди електронско издање,

•	 натписи постављени по вертикалним унутрашњим маргинама сваке непарне (десне) 
стране, на српском, и сваке парне (леве) стране, на енглеском, којима се указује на то где 
је електронско издање објављено и доступно, и

•	 букмаркови, тј. наслови у електронском садржају, уграђени у фајл с линковима за лакши 
и бржи приступ одељцима предњег сегмента и појединачним словима у речничком делу.

5. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ: ПЕРСПЕКТИВЕ СРНА

Овим се завршава извршноуреднички, прилично детаљан, а понегде вероватно и претерано 
детаљан, ‘поглед изблиза’ на настајање и настанак Српског речника новијих англицизама, који 
је обухватио његов историјат и главна својства, затим његове теоријско-методолошке основе, 
с освртом на општу карактеризацију, типолошку идентификацију и научну спецификацију, па 
принципе његове теоријске организације, с тежиштем на организацији корпуса, укупне струк-
туре и микроструктуре, и, напослетку, принципе његове практичне реализације, с тежиштем на 
реализацији садржине, форме и готовог производа.

Циљ овог прилога био је вишеструк: пре свега, да се заинтересованим читаоцима опише и 
приближи процес настајања овог речника, од идеје до реализације; друго, да се демистификује 
процес састављања овог речника и речникâ уопште, као и припадајуће стручне терминологије из 
области лексикографије и контактно-контрастивне лингвистике; треће, да се мотивишу будући 
лексикографи, нарочито они млађи, на састављање других специјализованих, једнојезичних и 
двојезичних, речника мањег и средњег обима, чиме би се попунила недопустиво велика празнина 
у квалитетној домаћој речничкој продукцији; и четврто, да прилог послужи као уводни и најавни 
текст за све остале прилоге у тематском блоку „Како смо радили Српски речник новијих англици-
зама: практични лексикографски водич”, који су замишљени, а и остварени, тако да чине заокру-
жену целину јединственог практичног лексикографског водича кроз процес састављања једног 
савременог једно-до-двојезичног речника заснованог на озбиљном и осмишљеном научноистра-
живачком раду читавог ауторског и сарадничког тима, и доследној примени добијених резултата 
и у теорији, и у методологији, и у пракси како организације, тако и реализације Речника.

На самом крају, остаје још да се баци један ‘поглед изблиза унапред’, ка перспективама Реч-
ника. Као прво, и свакако најважније, у ближој будућности планирана је израда његовог онлајн 
издања, вероватно под насловом СРНАонлајн, које би било јавно и бесплатно доступно свима 
заинтересованима путем интернета и употребљиво преко компјутера, таблета и мобилног теле-
фона, уз помоћ претраживачких програма Chrome, Firefox, и других. Ако је судити по тренутним 
тенденцијама у светској лексикографији, у које се није тешко и лично емпиријски уверити, а оне 
показују да је у току масовна миграција свих врста речника са полица за књиге ка интернетским 
фајловима, и то најчешће директно а не посредством компјутерских или мобилних апликација, 
чини се разложним помислити и устврдити како ће ускоро и за овај речник главни, ако не и једи-
ни, медијум дистрибуције и експлоатације постати управо његово онлајн издање.

Поред универзалне доступности корисницима, због и ради којих се речници по правилу 
раде, те олакшане и убрзане употребе Речника, својствене данашњем увелико онлајнизованом 
свету, оваквим онлајн издањем знатно би биле олакшане и убрзане ауторско-уредничке актив-
ности, у виду периодичних допуна Речника, уношењем свежег, освеженог и/или поправљеног 
материјала, а нарочито следећег:

•	 додавање нових главних одредница и пододредница,



СРНА: ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ИЗРАДЕ

197

•	 додавање нових података везаних за форму и садржину нових и постојећих одредница, 
укључујући нове облике, нове неприхватљиве облике, нова значења, нове преводе и си-
нониме, и нове колокације,

•	 исправљање уочених грешака у обради форме или садржине постојећих одредница,
•	 нови тип податка: иза дефиниције или иза превода и синонима, додавање индикаци-

је о српско-енглеској лажној парности конкретних значења појединих одредница, по-
пут српског пребукиран, у смислу ‘презаузет, преоптећен, претрпан’, према енглеском 
overbook(ed), па и prebook(ed), који се у том смислу у енглеском не користе, него су у 
употреби спојеви very busy, awfully busy, too busy, и сл. (уп. Прћић 2012в), и

•	 нова врста реализације постојећег типа податка: иза текстуалног приказа изговора 
одреднице у косим заградама, додавање линка ка аутентичним, а не синтетизованим, ау-
дио-записима изговора исте одреднице, које би интерпретирали водећи домаћи гласовни 
глумци и глумице, чији би снимци били активирани кликом или додиром на иконицу 
звучника.

Као друго, планирано је и припремање практичног интерактивног водича, у комбинованој 
форми приручника, радне свеске и уџбеника за самоучење, под радним насловом Како креативно 
искористити Српски речник новијих англицизама, у којем би се, кроз бројне пажљиво осмишље-
не активности, читаоци подучавали како да на најефикаснији начин искористе обиље информа-
ција понуђених у Речнику и, истовремено, да на најефектнији начин овладају ваљаном употребом 
англицизама на свим нивоима српског језика и развију прави, одмерен и научно утемељен став 
према речима страног порекла уопште и према англицизмима посебно.

И као треће, и несумњиво најзначајније, најразноврсније, најзанимљивије и најизазовније, 
то је искоришћавање научноистраживачког и педагошког потенцијала Речника, чије су основе 
разрађене у поменутом прилогу Биљане Мишић Илић. Које све конкретне теме, теоријске и/или 
практичне, језичке и/или ванјезичке нарави, у науци, настави или другде, може да подстакне, 
непосредно или посредно, Српски речник новијих англицизама или оно чиме се он бави, а с чиме 
се свако од нас свакодневно сусреће на скоро сваком месту – те конкретне теме и њихова обрада у 
потпуности зависе од маште, склоности и интересовања оних којих уче енглески и српски језик, 
и оних којих их њима подучавају, и који заједно чине важан део циљне публике овог речника.

Ако овај речник буде бар мало помогао својим стварним и потенцијалним корисницима да 
се боље сналазе с англицизама у српском језику, а неке од тих корисника буде бар мало навео на 
размишљање о англицизмима, англицизираном српском језику и англосрпском, којим се данас 
сви, хтели – не хтели, служимо, онда труд ауторског тима уложен у састављање Српског речника 
новијих англицизама можда и није био узалудан.
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SRPSKI REČNIK NOVIJIH ANGLICIZAMA:
THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ITS MAKING

Summary

This paper has brought an extensive and exhaustive survey of theoretical, methodological and practical aspects 
of the organization and realization of Srpski rečnik novijih anglicizama [i.e. A Serbian Dictionary of Recent 
Anglicisms] (SRNA; Prćić, Dražić, Milić, et al. 2021), with the aim of shedding light to interested readers on the 
process of making this dictionary and of encouraging future lexicographers, especially younger ones, to make 
similar specialized dictionaries of small or medium size. The exposition has been divided into five sections, in the 
following way: Section 1 deals with the short history and main features of the Dictionary; Section 2 outlines the 
theoretical and methodological foundations of the Dictionary, including its general characterization, typological 
identification and scholarly specification; Section 3 discusses the principles of the theoretical organization of the 
Dictionary, focusing on the organization of the corpus, overall structure and microstructure; Section 4 discusses the 
principles of the practical realization of the Dictionary, focusing on the realization of content, form and the product 
itself; and lastly, Section 5 gives a recapitulation of this ‘first-hand look’ at the process and result of compiling 
A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms and then takes a ‘first-hand look ahead’, towards the prospects of its 
continual enhancement and creative exploitation.

Keywords: Srpski rečnik novijih anglicizama, A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms, anglicisms, the Serbian 
language, history, theoretical and methodological foundations, principles of theoretical organization, principles of 
practical realization, prospects, lexicography
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ПРИКУПЉАЊЕ, ОДАБИР И ОБРАДА ГРАЂЕ  
ЗА СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

У оквиру пројекта израде Српског речника новијих англицизама (Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Фи-
липовић Ковачевић, Панић Кавгић, Степанов 2021), или краће, СРНА, сараднички тим од десет чланова 
био је ангажован у почетним фазама ексцерпције речничке грађе. Циљ овога рада јесте да прикаже како 
су текле прве етапе настајања СРНА – процеси прикупљања, одабира и обраде корпусног материјала за 
СРНА. Најпре ће бити изложени теоријски и практични аспекти прикупљања корпуса, с посебним освр-
том на коришћене изворе и обухваћене тематске области и функционалне стилове; затим критеријуми за 
одабир корпуса, укључујући и најчешће недоумице с којима су се сарадници сретали прикупљајући новије 
англицизме; потом принципи обраде корпуса, са детаљним приказом формирања типичног корпусног па-
раграфа; и, напослетку, искуства сарадника при прикупљању, одабиру и обради грађе за СРНА.

Кључне речи: Српски речник новијих англицизама, грађа, прикупљање, одабир, обрада

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Услед дугогодишњег непрекидног прилива речи енглеског порекла у српски језик и на-
станка такозваног англосрпског језика, односно специфичног варијетета, условно речено, срп-
ског језика који одступа од својих норми и бива употребљаван према нормама енглеског језика 
(Prćić 2011: 57), још крајем 20. и почетком 21. века јавила се потреба за бележењем пристиглих 
англицизама, те је 2001. године објављено прво издање Du yu speak anglosrpski? Речника новијих 
англицизама (или краће, РНА), у коауторству Вере Васић, Твртка Прћића и Гордане Нејгебауер. 
Ипак, нешто мање од двадесет година касније, постало је јасно да се у међувремену дијапазон 
англицизама у српском језику проширио и да би стога ваљало изнова приступити прикупљању 
англицизама, и то оних који су скорије ушли у наш језик. Тако је покренут пројекат израде Срп-
ског речника новијих англицизама (Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Филиповић Ковачевић, 
Панић Кавгић, Степанов 2021), или краће, СРНА, на којем је, поред ауторског тима, био ангажо-
ван и сараднички тим, чији је задатак био прикупљање, одабир и обрада грађе за СРНА. Важно 
је споменути да су, поред четири аутора овог рада, допринос Речнику у склопу сарадничког тима 
дале још и Сашка Бодирожић, Сања Дакић, Ђурђина Ђонлић, Зорица Ракић, Јована Рупар и Маја 
Вукојевић.1 Циљ овог рада је да се представе почетне фазе израде СРНА, односно да се прикаже 
на који је начин грађа за СРНА била ексцерпирана, одабирана и обрађивана.

Процес прикупљања грађе почео је у марту 2018. године, иницијалним састанком извршног 
уредника СРНА са ауторима, коуредницама и сарадницима. Том приликом, тим од десет сарадни-
ка упознат је са упутством које је садржало тематске области које треба обухватити грађом, кри-
теријуме за препознавање англицизама и смернице за састављање корпусних параграфа. Затим је, 
од априла 2018. до краја децембра 2019. године, текао самосталан рад сарадника, уз повремене 
састанке са ауторским тимом. У раду ће бити речи пре свега о грађи коју су сакупили и искустви-
1  Сви сарадници завршили су основне и мастерске студије србистике (Сашка Бодирожић, Сања Дакић, Ђурђина Ђонлић, 
Зорица Ракић и Марина Шафер), односно англистике (Маја Вукојевић, Александра Кардош, Милан Обрадовић, Јована 
Рупар и Марија Савић), на Филозофском факултету у Новом Саду, од којих су две од аутора овог рада тренутно на 
докторским студијама на истом факултету.
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ма које су имали аутори овог рада, па ће се у даљем тексту под појмом сарадници подразумевати 
само они.

2. ПРИКУПЉАЊЕ И ОДАБИР ГРАЂЕ

Како је на почетку сваког лингвистичког истраживања неопходно поћи од грађе која ће се 
анализирати, најпре морамо поставити теоријске основе у вези са појмом језичке грађе, односно 
појмом корпуса. У корпусној лингвистици, корпус се дефинише као колекција прикупљених тек-
стова који представљају репрезентативни узорак језика и машински су читљиви (Agerbo 2018: 
70), односно колекција текстова у електронској форми који служе као извор података за језичко 
истраживање (Atkins, Rundell 2008: 54). Иако се прави дистинкција између корпуса и компјутер-
ског корпуса (Leech 1992), у новије време се под корпусом све више подразумевају искључиво ди-
гиталне верзије (Faaß 2018: 124). За потребе нашег истраживања, можемо говорити о специфич-
ној врсти корпуса, такозваном лексикографском корпусу, који подразумева језичке податке за ужу 
употребу у прављењу речника (Atkins, Rundell 2008: 54). У прикупљању корпуса све значајнију 
улогу игра интернет, као бесплатан, лако доступан и непресушан извор старих и нових језичких 
података (Bergenholtz, Agerbo 2014). Стога, у складу са временом у коме живимо, где је комуни-
кација на интернету постала главни вид свакодневне комуникације, језичке податке неопходне за 
израду речника најлакше је наћи управо у интернетским изворима, због чега је за потребе СРНА 
прикупљен и коришћен електронски корпус. Како наводи Прћић (2018: 164), „управо тај и такав 
српски језик, заступљен на интернету, и у већој или мањој мери лишен (ионако слабашних) стега 
стандарднојезичке норме, одсликава праву и аутентичну употребу српског језика, а у склопу тога 
и употребу англицизама на свим нивоима лингвистичке анализе”.

У процесу прикупљања корпуса, једно од првих питања које се намеће јесте оптимална 
величина корпуса, која ће пружити довољно материјала за израду речника (Atkins, Rundell 2008: 
57). Захваљујући лако доступним и многобројним изворима на интернету, у данашње време јед-
ноставније је креирати већи корпус него што је то било у прошлости. У складу са тим, планирано 
је и остварено прикупљање корпуса обимнијег од оног за Речник новијих англицизама, који је 
настао у време пре експанзије интернета. Док је РНА садржао око 950 одредница, одабраних 
из специјално сачињеног корпуса који се састојао од аутентичних узорака писаног и говорног 
српског језика у дневној, недељној и месечној штампи, радијским и телевизијским емисијама, те 
забележеним неформалним разговорима, СРНА обухвата око 4500 одредница одабраних из спе-
цијално креираног електронског корпуса који се састојао од око 12.000 аутентичних параграфа 
прикупљених из извора са интернета. Чланови сарадничког тима СРНА користили су могућности 
претраживања интернета и бележили све англицизме на које су наилазили како би се прикупила 
што већа количина материјала, која је потом у даљим фазама израде прошла кроз селекцију и 
одбацивање неодговарајућих јединица.

Поред одговарајуће величине корпуса, још један од основих критеријума за креирање до-
брог корпуса јесте његова репрезентативност. Аткинс и Рандел тврде да је репрезентативност 
тешко постићи, те да се лексикографи морају потрудити да саставе избалансирани корпус (енгл. 
balanced corpus), који би за циљ имао да одрази разноврсност циљног језика путем укључивања 
текстова који обухватају читав репертоар домена у којима се језик користи (Atkins, Rundell 2008: 
66).2 Постављањем јасних почетних критеријума може се успоставити добра типологија тема и 
жанровски разноликих врста текстова која ће обезбедити систематичност будућег речника. Слич-
ну идеју имају и Бајбер, Конрад и Репен (1998: 248), који тврде да је за креирање репрезентатив-

2  О репрезентативности извора исто наводи и Данко Шипка: ,,Грађа у сваком случају не може да покрије језичку 
употребу која у рјечнику треба да се оствари у цјелини [...], па је потребно изабрати оне елементе који најбоље 
представљају цјелину” (Šipka 1998: 140). Да би се остварила репрезентативност, Д. Шипка издваја њене важне чиниоце: 
прави обухват, праву распоређеност и праву густину извора (Šipka 1998: 140).
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ног корпуса неопходно укључити разноврсне језичке жанрове и тематске области. Са том идејом, 
а у складу са чињеницом да се англицизми користе у различитим предметно специфичним обла-
стима, различитим ситуацијама, те да их употребљавају говорници различитог узраста и степена 
образовања, у циљу прикупљања што репрезентативнијег корпуса новијих англицизама у срп-
ском језику састављен је списак тематских области и подобласти у оквиру којих су сарадници 
идентификовали англицизме, а који је у целости приложен у наставку.

Друштво

• унутрашња политика
• спољна политика
• економија, финансије, бизнис
• образовање, школство
• полови, родна равноправност
• комуникација међу људима
• занимљивости из земље и света
• рекламирање роба и услуга
• мали огласи
• натписи на улици

Култура

• класична музика и музичари – домаћи и страни
• позориште: драма, опера, балет и извођачи – домаћи 
и страни
• играни филмови, глумци и режисери – домаћи и 
страни
• анимирани филмови и креатори – домаћи и страни
• документарни филмови и режисери – домаћи и 
страни
• изложбе: слике, скулптуре и уметници – домаћи и 
страни

Наука

• апстракти научних саопштења и чланака
• наслови докторских дисертација
• популаризоване природне науке
• популаризоване друштвене науке
• популарна медицина, стоматологија, ветерина и 
фармација
• одгајање, образовање, неговање и лечење деце

Спорт

• екипни спортови
• појединачни спортови

Информационе технологије (ИТ)

• информатика
• интернет
• хардвер
• софтвер
• онлајн и офлајн играње компјутерских игара
• мобилни телефони
• мобилне комуникације
• дигитална фотографија и видеографија

Популарна култура

• поп музика и музичари – домаћи и страни
• фолк музика и музичари – домаћи
• популарна књижевност – домаћа и страна
• ток-шоуови – домаћи и страни
• теленовеле и ситкоми – домаћи и страни
• ријалити програми – домаћи

Начин живота

• високо друштво, селебрити, папарацо
• мода, одевање, разодевање
• козметика, парфемика, естетска хирургија, 
доле!старење

Слободно време

• здрав живот, фитнес, велнес
• здрава храна, исхрана
• рецепти: кување, печење, мућкање
• домаћинство, баштованство
• кућнољубимство
• забава, игра
• изласци, проводи
• путовања
• аутомобили, мотоцикли и друга превозна средства

Као што се може видети, осим осам ширих тематских области, свака од њих садржи и не-
колико ужих подобласти (укупно 50). Тако је, рецимо, тематска област Начин живота обухватала 
три подобласти: високо друштво, селебрити, папарацо; мода, одевање, разодевање; козметика, 
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парфемика, естетска хирургија, доле!старење. Сваки сарадник одабрао је тематске области од-
носно подобласти за које је задужен, најчешће према сопственим интересовањима и знањима, а 
да би се избегли евентуални пропусти, за већину области била су ангажована по два исписивача.

Иако су англицизми заступљени у свим овим областима, морамо напоменути да смо, при-
ликом прикупљања корпуса, приметили већу заступљеност у одређеним областима наспрам не-
ких других, те се ИТ и начин живота издвајају по убедљиво највећем броју англицизама. Поред 
тога, још једно запажање тиче се проблематичног сврставања англицизама у искључиво једну 
област јер долази до преклапања тематских области и подобласти. Тако се, рецимо, англицизми 
из области друштвених мрежа (нпр. анфрендовати, блокирати, фоловер, хајд, игнор, инвајтова-
ти, кенселован, комјунити, лајк, риквест, сабскрајбовати се, шејмовање итд.) могу сврстати и у 
област интернета и у област комуникације међу људима.

Поред горенаведеног списка тематских области, сарадницима је био дат и предлог извора 
грађе, уз важну напомену да се списак извора може проширити и променити, већ у складу с типо-
вима текстова који сарадника највише занимају, односно сајтовима, блоговима, друштвеним мре-
жама и сл. које најчешће посећује. Будући да је појављивање англицизама одређених тематских 
група очекивано у одређеној врсти извора, за сваку тематску област засебно наведени су типови 
извора у којима би овакве лексеме могле бити фреквентне (нпр., за област Слободно време списак 
извора које треба консултовати подразумевао је: извештаје, интервјуе; коментаре читалаца, 
форуме, блогове, Фејсбук, Твитер, и, за ову групу специфично: приказе и тестове аутомобила и 
мотоцикала; док је област ИТ, поред извештаја, интервјуа; коментара читалаца, форума, бло-
гова, Фејсбука и Твитера, обухватала и: приказе и тестове хардвера и софтвера). Свакако, ово 
је била само полазна помоћ.

На крају, сви употребљени извори грађе могли би се поделити на: а. електронске дневне 
и недељне новине (нпр. b92.net, blic.rs, gloria.rs, cosmopolitan.rs, noizz.rs, espreso.co.rs, grazia.rs, 
telegraf.rs, mojnovisad.com итд.); б. друштвене мреже (Фејсбук, Инстаграм, Твитер); в. комента-
ре на вестима и друштвеним мрежама; г. форуме и блогове (нпр. forum.krstarica.rs, istokpavlovic.
com, ana.rs, forum.benchmark.rs итд.); д. разне сајтове и онлајн-продавнице – књижаре (нпр. papir.
co.rs), продавнице технике (нпр. tehnomanija.rs, gigatron.rs итд.), дрогерије (нпр. shop.lilly.rs), ИТ 
сајтове (нпр. it-usluge.net), туристичке агенције, телекомуникационе компаније, банке, велнес и 
аеробик центре, козметичке салоне, ординације естетске хирургије и многе друге; ђ. а на крају, 
узети су у обзир чак и плакати с рекламама.

Иако су сарадницима били предложени типови извора, укључујући и кратак списак кон-
кретних електронских недељних и дневних новина (оних најпопуларнијих, као што су B92, Alo, 
Cosmopolitan, и неких локалних, нпр. subotickenovine.rs, niskevesti.com и др.), процес бележења 
је, очекивано, изашао из задатих оквира. Како ниједан новији англицизам не би остао незапажен, 
сарадници су прикупљали речи и из тематских области које им нису првобитно додељене, али и 
оне на које би наилазили у врло разноврсним изворима грађе. Поред тога, поједини сарадници 
правили су пописе англицизама с којима би се сусретали у разним ситуацијама у току дана – тако 
би се, најчешће у мобилни телефон, уносиле лексеме које би се чуле у разговору с пријатељима, 
у јавном превозу, на телевизији и сл., или пак оне које би се уочиле на билбордима, натписима, 
рекламама, па чак и на етикетама производа.3 Када би се село за рачунар, лако би се, употребом 
Гугл-претраживача, пописани англицизми пронашли у контексту (у реченици, односно делу ре-
ченице), а потом унели у корпус, чиме би се допунио списак параграфа добијених регуларним 
путем – ишчитавањем текстова на интернету.

Исти је случај и са англицизмима који би се проналазили ван реченичног контекста (што 
се види на слици 1, која приказује претрагу артикала на сајту књижаре papir.co.rs) – и они би се 

3  Тако је, на пример, англицизам изиопен уочен на етикети кафе, а тешко да би био забележен да су се сарадници 
ослонили искључиво на ишчитавање електронских текстова.
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забележили, а потом би се, циљаном Гугл претрагом, на једноставан начин дошло и до контекст-
ног окружења.4

Слика 1. Претрага сајта papir.co.rs5

Контекстно окружење подразумевало је и текстове наслова (нпр. Senke nad Balkanom 2: 
Prvi srpski bindž; Dnevnjak: Dvougao – tviteraš i instagramuša; 10 fantastičnih Photoshop tutorijala 
и сл.), али су такви примери, према саветима аутора, избегавани, односно подржани и покојим 
појављивањем датог англицизма у синтаксички целовитој реченици, уколико је она била доступ-
на. И англицизми уочени на плакатима (разне рекламе и најаве) накнадно су претраживани и у 
реченичном контексту, а уредничком тиму у неколико наврата послате су и саме фотографије. 
Због ограничености дужине рада, овде се прилажу само неке од њих.6

4  Овај метод посебно је био користан за ексцерпцију лексема одређене групе производа, од којих би се неке тешко 
могле наћи у тексту на интернету, док је претрага услуга на сајтовима у вези с њима давала таксативан попис, и 
свакако смањила могућност евентуалног пропуста – нпр., претрага понуде кућних апарата (тримери, стајлери за косу, 
еркондишн и сл.), рачунарске опреме (нпр. тачпед, скенер, ССД-диск и сл.), рецепата разних посластица (капкејк, 
кејкпоп, чизкејк, мафин итд.), па чак и преглед опција на мобилном телефону (дарк-мод, скриншот итд.) и сл. Овај 
једноставан принцип, у комбинацији са ишчитавањем текстова који се тичу дате области, био је изузетно ефикасан, а 
ризик од изостављања новијих англицизама из испитиване тематске групе свео је на минимум.
5  Извор: https://www.papir.co.rs/. 
6  Примери новијих англицизама у рекламама прилично су фреквентни, а Душка Кликовац уочава да рекламе, као и 
називи многих производа, фирми итд., који нису улазили у корпус СРНА, ,,обилују англицизмима, јер већ само њихово 
порекло конотира ʽпрестиж, сјај и успехʼ – другим речима, призива идеализовану слику западњачког начина живота” 
(Klikovac 2008: 132).

https://www.papir.co.rs/
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Коришћеним изворима покушало се обухватити више функционалнојезичких стилова, с циљем 
да се региструју (скоро) сви новији англицизми, од којих се неки, врло вероватно, појављују и кори-
сте само у одређеним стиловима и жанровима. Традиционално, а у складу са руском функционал-
ностилистичком школом, може се издвојити пет функционалних стилова: књижевноуметнички, пу-
блицистички, научни, административни и разговорни (Tošović 1988). Од наведених, није узет у обзир 
књижевноуметнички стил, који је за испитивану тему свакако мање релевантан од преостала четири 
стила.13 Ни административни стил не обилује новијим англицизмима, будући да је он ,,стандардизован, 
шаблонизован и унифициран, обилује клишеима и устаљеним изразима и конструкцијама, има огра-
ничену лексику и синтаксу” (Tošović 1988: 158), мада су разматрани и такви текстови (документи14 на 
сајтовима институција и организација, фирми и компанија, универзитета и факултета – ексцерпирани 
су англицизми попут акредитација, аквизиција, аплицирати, резидент и сл., неретко етимолошки не-
енглеског порекла, углавном латинског).15 У научном стилу англицизми су уочавани пре свега у науч-
нопопуларним текстовима (нпр. лајфкоуч, ровер, орторексија, колаборативни робот и сл.), с обзиром 
на то да ускостручна терминологија није улазила у корпус. Свакако је публицистички стил, будући да је 
обично широко схваћен и одликује га велика жанровска и информациона разуђеност, био веома важан 
за ексцерпцију новијих англицизама, те је највећи број лексема забележен управо у њему. Такође, ,,бит-
на карактеристика сваког публицистичког текста јесте актуелност: он мора да одражава дати тренутак, 
дато стање” (Тошовић 2002: 304), што ће, дакако, утицати и на одабир лексичких средстава.

Иако је за корпус коришћен искључиво писани језик, док је говорени (усмени) језик изостао, 
одлике разговорног стила и те како су присутне у грађи, што није нимало изненађујуће. Наиме, 

7  Извор: https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/da-li-ste-znali-da-se-u-zrenjaninu-pravi-kraft-pivo/.
8  Извор: https://m.facebook.com/eliquid.rs/posts/1210280149018863/?_rdr. 
9  Извор: https://skr.rs/z4Ne.
10 Извор: https://m.facebook.com/don.caffe.pizzeria/photos/a.1397186633638781/2751312331559531/?type=3
11 Извор: https://www.subotica.com/desavanja/26.oktobar.2018.miletin-sinisa-unplugged-id28429.html.
12 Извор: https://www.facebook.com/obucametrooutlet/.
13 Новији англицизми могли би се пронаћи само у новијим књижевним делима, и то у контекстима које покривају и 
преостала четири стила, будући да се ,,одређена естетичка идеја може исказати помоћу веома различитих језичких 
средстава, другим речима, језичку подлогу књижевног дела може чинити било који начин изражавања” (Klikovac 2008: 
133).
14 Документ представља централну врсту текста у административном функционалном стилу. Припремљен је по 
одређеном обрасцу, често према неком стандарду, а издаје га компетентан орган, службено или овлаштено лице 
(Тошовић 2002: 356–357).
15 У Речник су ушле и речи које су, с етимолошког становишта, пореклом из многих других језика, али су у српски 
преузете у облицима и значењима које имају у енглеском језику (Увод СРНА: 9–10).

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/da-li-ste-znali-da-se-u-zrenjaninu-pravi-kraft-pivo/
https://m.facebook.com/eliquid.rs/posts/1210280149018863/?_rdr
https://skr.rs/z4Ne
https://m.facebook.com/don.caffe.pizzeria/photos/a.1397186633638781/2751312331559531/?type=3
https://www.subotica.com/desavanja/26.oktobar.2018.miletin-sinisa-unplugged-id28429.html
https://www.facebook.com/obucametrooutlet/
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језик који се користи на блоговима и форумима, у преписци на друштвеним мрежама, у комен-
тарима на вестима, који су неретко и дијалошког карактера, има готово све одлике разговорног 
стила – ,,неформалан је, обичан и спонтан, свакодневан и природан” (Savić, Polovina 1989: 45).16 
Као и говорени језик, и њега често одликује: употреба кратких и сразмерно једноставних речени-
ца; елипса; синтаксичка контаминација; присуство парајезичких средстава (емотикона); понекад 
је супстандардан; често се уочава емоционалност; усмерен је на међуљудски однос и др. (Klikovac 
2008: 162–165). Управо овакав језик богат је новијим англицизмима, и то често оним који су касније 
у СРНА и обележени квалификатором неформално, а понекад и непристојно (нпр. дил, БФФ, кри-
пер, кјут, ЛОЛ; булшит и сл.), а у корпусу су се нашле и речце (сори, плиз, бајдвеј) и узвици (вау, 
упс, ОМГ) карактеристични за новије форме мобилне комуникације. Некада је регистровање таквих 
лексема ипак задавало потешкоће, будући да њихова употреба није честа у осталим стиловима и 
жанровима. Стога се до њихових контекста неретко долазило циљаном Гугл претрагом, а у оваквим 
случајевима више него у другим била је важна и сарадникова упознатост са новијим омладинским 
жаргоном,17 са трендовима на друштвеним мрежама и савременим токовима уопште. 

3. НЕДОУМИЦЕ ПРИ ОДАБИРУ ГРАЂЕ

Поред евентуалних потешкоћа које се односе на проналажење англицизама чија је употре-
ба у првом реду одлика неформалне комуникације, у овом одељку биће наведено још неколико 
дилема с којима су се сарадници сусретали приликом састављања корпуса.

Једна од недоумица, можда и највећа, тицала се раздвајања већ споменутих ускостручних тер-
мина од нетермина, односно опште лексике. Наиме, већ на првом састанку аутора и сарадника било 
је одлучено да ускостручни и технички термини не уђу у корпус СРНА. Међутим, како повући јасну 
границу између термина и нетермина у конкретним текстовима? Свакако, сарадници су се водили 
саветом аутора – ,,ако нисте сигурни, боље је забележити, а пример ће се накнадно лако уклонити”. 
Ипак, поједини текстови били су презасићени терминима из одређених стручних области (само у 
једном тексту о музичким жанровима нашли су се: хипхаус, њуџексвинг, неосоул, бумбап, риалхипхоп 
и многи други), те су се, према сопственом осећају, морали занемарити англицизми који су мање 
познати и који су (бар за сада) остали ван општег вокабулара. Свакако, последњу реч дали су аутори.

Друга недоумица тицала се категорије властитих имена, пре свега назива производа, сајтова, 
компјутерских програма и сл. – да ли и њих треба уносити или не? Будући да се овакве именице не 
сврставају у општу, тј. генеричку и апелативну, лексику, договорено је да не уђу у речничку грађу. 
Међутим, поједине лексеме биле су изузетно честе у ишчитаваним текстовима, те их је већина са-
радника ипак бележила (нпр. Вајбер, Вотсап, Тиндер, Дропбокс и сл.), а ауторски тим одлучио је да 
пет назива фреквентних сајтова, чије изведенице настале у српском језику јесу у домену англициза-
ма, на крају ипак буду унете у Речник: Фејсбук, Инстаграм, Јутјуб, Тикток и Твитер.18

16  Ранко Бугарски овакав језик назива говорним језиком – то је језик свакодневне комуникације, колоквијални језик 
који се може јавити и у писању, дакле варијетет одређен неформалном употребом (Bugarski 1997: 111–125). И Б. То-
шовић истиче да се ,,разговорни функционални стил реализује и писменим путем, прије свега у приватној преписци” 
(Тошовић 2002: 382), наводећи примере приватне електронске поште и интернет причаоница (Тошовић 2002: 386–390). 
Исто закључује и Д. Кликовац, називајући овакве облике мање типичним варијантама писаног језика – ту спадају, 
између осталог, поруке преко мобилних телефона, разговори преко интернета (четовање), језик личних записа и сл. 
(Klikovac 2008: 172). Ауторка, при том, даје детаљан преглед различите терминологије у литератури којом се означава 
разговорни стил односно разговорни језик (Klikovac 2008: 146–185).
17  Наводећи начине на који настају поједине жаргонске речи, Р. Бугарски, између осталих, издваја и позајмљивање речи 
из разних језика, најчешће из енглеског (нпр. џоинт, кул, фаца), напомињући да се позајмљенице често модификују 
(нпр. спика) (Bugarski 2006: 21–22).
18  У Речник су, свакако, унете и све забележене изведенице наведених назива: фејсбуковац, фејсбуковка, фејсбукова-
ти/фејсбучити, фејсбуковање/фејсбучење, фејсбучки; инстаграмер, инстаграмерка, инстаграмски, инстаграмичан; 
јутјубер, јутјуберка, јутјубинг; тиктокер, тиктокерка; твитераш, твитерашица, твит, твитовати, твитовање, 
твитнути, твитабилан.
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Још једна недоумица, такође врло важна, односи се на разграничење новијих од старијих 
англицизама. Новији англицизми несумњиво су они који су у језик ушли након објављивања 
првог издања Речника (2001), дакле, у последњих двадесетак година (а у СРНА су унети и англи-
цизми из првог издања), и у њиховом препознавању углавном није било већих дилема. Међутим, 
према упутствима аутора, требало је бележити и англицизме који су преузети раније, али су до-
били нека нова значења или облике, незабележена у првом издању Речника (нпр. волумен, у зна-
чењима везаним за косу, трепавице, лице, кожу и звук). Стога је било потребно сагледати значење 
англицизма у датом контексту, и, уколико се чинило новим, проверити сва значења те лексеме у 
првом издању Речника.

4. ОБРАДА ГРАЂЕ

Корпуси аутора овог рада представљају четири текстуална фајла у .doc формату од укупно 
915 страна (А. Кардош 100, М. Обрадовић 211, М. Савић 301 и М. Шафер 303), а грађа је обра-
ђена у виду 6997 корпусних параграфа. По датумима које су сарадници наводили, материјал је 
сакупљан у периоду од 5. априла 2018. (А. Кардош, англицизам селфији) до 7. новембра 2019. 
(М. Савић, забагује).19 Како редослед није био прецизиран упутством, грађа је уношена на три 
начина: хронолошки, по датуму ексцерпције (А. Кардош, М. Обрадовић), абецедно, по почетном 
слову англицизма (М. Савић) и по тематским областима (М. Шафер).

Корпус СРНА је искључиво у електронском виду, а основна јединица његове организаци-
је била је корпусни параграф. Параграфи су, по упутству, имали своју микроструктуру од три 
компоненте: редни број параграфа, реченица-пример са англицизмом и библиографски подаци, 
раздвојени запетама. Свака компонента је почињала у новом реду, а два суседна параграфа раз-
двајана су једним празним редом. Типолошки гледано, текст је требало бити Times New Roman 
величине 12, без икаквог додатног форматирања осим подвученог англицизма.

4.1. Ексцерпција грађе и састављање корпусних параграфа

Процес састављања једног корпусног параграфа имао је седам корака, који би се могли 
груписати у две етапе: ексцерпција грађе са редуковањем или „чишћењем” текста и обогаћивање 
текста новим информацијама. Ексцерпција грађе20 подразумева оно што се у литератури нази-
ва узорковањем (енгл. sampling). Нелсон (Nelson 2010: 58) наводи две главне врсте узорковања: 
узорковање са вероватноћом и узорковање без вероватноће (енгл. probability and non-probability 
sampling). Прва врста обухвата одабир текста за корпус по унапред утврђеним критеријумима 
(тзв. оквир за узорковање, енгл. sampling frame), док је друга ‒ узимање текста из било ког извора, 
без критеријума, па се оно зове још и опортунистичко узорковање (енгл. convenience sampling, 
opportunistic sampling). Могућа је и комбинација ова два приступа, која је коришћена за корпус 
СРНА. Наиме, сарадницима су, у упутству израде корпуса, одређена два критеријума сакупљања 
грађе: један општи ‒ да узети текст мора да садржи англицизам, и један посебни ‒ да текст треба 
долазити из неке од наведених тематских области. Они су, на почетку, изабрали своје тематске 
области у складу са интересовањима и ексцерпирали грађу у оквиру њих. Међутим, при крају 
процеса израде корпуса, као што је већ раније наведено, сарадници почињу да сакупљају све ан-
глицизме на које наилазе, без обзира на изабране тематске области. Сарадници су бележили исти 
англицизам у више различитих контекста и са разним правописним решењима уоченим на интер-

19  Неки датуми излазе из овог временског оквира. О њима ће бити речи у одељку Проблеми при обради грађе.
20  Д. Шипка наводи ,,читаву лепезу различитих ексцерпционих метода, од ручних бележења на папириће и картице, 
преко фотокопирања и подвлачења, мануелног уношења у компјутер, до уношења у компјутер помоћу скенера” (Šipka 
1998: 140), од којих су неке, из данашње перспективе, свакако застареле и превазиђене.
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нету.21 Ово је било важно јер је један од предуслова за одабир речи које су ушле у СРНА био број 
њиховог јављања у корпусу – „најмање три пута у различитим текстовима” (Увод у СРНА, 13).

Први корак прве етапе био је долазак на сајт за који се претпоставља да садржи англицизам 
и његово лоцирање. Затим је следило ексцерпирање грађе: оно се вршило селектовањем и копи-
рањем текста са англицизмом у интернет прегледачу.22 Копирани текст је обично била реченица, 
мада је понекад узимано и више (корпус М. Савић) или, пак, мање од тога (корпуси свих сарадни-
ка, у случају наслова и поднаслова). У трећем кораку би се отварао Ворд фајл, па би се ту, најпре, 
уносио редни број параграфа и у новом реду би се налепио копирани текст помоћу опције Keep 
Text Only (у Ворду 2016)23 тј. Clear Formatting (у ранијим верзијама овог програма).24 Тако су се 
аутоматски брисала сва изворна форматирања текста, у складу са упутством. Овим се остварује 
принцип чистог текста (енгл. clean-text policy) Џона Синклера, чију нужност објашњава Нелсон 
(Nelson 2010: 63): ексцерпирани текст се мора „очистити” од изворног форматирања да би се 
могао поново форматирати, али сада у складу са сврхом и принципима састављања корпуса. До-
лазак до чистог текста означавао је крај прве етапе.

Другу етапу чини надоградња текста додатним информацијама како би се олакшало пре-
траживање корпуса. Најдетаљнију типологију тих информација дају Аткинс и Рандел (Atkins, 
Rundell 2008: 86‒92), који у њих убрајају: токенизацију (енгл. tokenization), обележавање тексту-
алне структуре (енгл. marking textual structure), лематизацију (енгл. lemmatization) и текстуалну 
и лингвистичку анотацију (енгл. textual and linguistic annotation). Макенери и Харди (McEnery, 
Hardie 2011: 29‒31) под додатним информацијама подразумевају: метаподатке (енгл. metadata), 
текстуално обележавање (енгл. textual markup) и лингвистичке анотације, док Репен (Reppen 
2010: 35‒36) разматра само анотације и обележавање документа (енгл. document mark-up).

Из наведеног је јасно да се чистом тексту додаје више врста информација, а оне се могу 
широко поделити на: информације у корпусном тексту и ван њега.

Најпре су се додавале информације у текст корпуса. Њих Аткинс и Рандел (Atkins, Rundell 
2008: 89‒92) и Макенери и Харди (McEnery, Hardie 2011: 30‒31) називају лингвистичким анота-
цијама, а Репен (Reppen 2010: 35) ‒ само анотацијама. Ту се првенствено ради о означавању врсте 
речи у чистом тексту посебним скраћеницама, па се у литератури на српском језику користи и 
назив етикетирање (Utvić 2013: 141, 395). У корпусу СРНА, ово се, у четвртом кораку, сводило 
на обележавање англицизама али без додавања скраћеница, већ само њиховим селектовањем и 
једноставним подвлачењем.25

Потом су се уносиле додатне информације ван текста корпуса. За Аткинс и Рандела (Atkins, 
Rundell 2008: 88‒89) то је текстуална анотација, а Макенери и Харди (McEnery, Hardie 2011: 29) 
користе термин метаподаци. У корпусу СРНА, ту се пре свега мисли на библиографске податке, 
будући да је редни број параграфа већ унет у трећем кораку прве етапе. Ови подаци обухватају: 
извор текста (у виду интернет линка), датум уноса и иницијале сарадника. Линк се ексцерпирао 
у петом кораку тако што су се сарадници враћали у интернет прегледач, селектовали и копирали 
адресу веб-странице извора (из поља на самом врху заглавља) на исти начин као и реченицу-при-

21  Тако су, за англицизам секондхенд, уочене форме second-hand, sekend hend, seknd hend; за тиктокер – TikToker и 
Tiktoker, за бустовати – boostovati и сл., и све су унете у корпус онако како су написане у оригиналном тексту, без 
интервенција. Касније су ови подаци искоришћени како би се корисницима Речника скренула пажња на најчешће 
грешке у писању англицизама.
22  Селектовање се обављало повлачењем курсора по тексту уз држање левог тастера миша, а копирање десним кликом 
миша на селектовану површину и одабиром наредбе Copy.
23  Ово се у Ворду могло радити на три начина: притиском на стрелицу испод иконице Paste у заглављу и бирањем 
опције Keep Text Only, притиском на десни тастер миша те бирањем исте опције у Paste Options или употребом Paste 
из заглавља са накнадним одабиром Keep Text Only из лебдећег менија на крају налепљеног текста. У ЛибреОфису 
коришћена је опција Unformatted Text у оквиру Paste Special.
24  Опција Keep Text Only подразумева исту врсту налепљивања као и Clear Formatting, па су ова два израза истозначна 
и замењива. У овом одељку ће се користити назив Keep Text Only.
25  Ово се радило или притиском на иконицу Underline у групи Font на језичку Home, у заглављу, или притиском на 
исту иконицу у лебдећем менију.
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мер. У шестом кораку, у Ворду, прелазило се у нови ред и налепљивао се линк помоћу Keep Text 
Only. У седмом кораку, иза линка се стављала запета и размак, уписивао се датум са још једном 
запетом и размаком, да би се корпусни параграф завршио иницијалима сарадника. Тако би се 
дошло до краја друге етапе, а овде изнесене радње понављале би се до последњег унетог пара-
графа.26

4.2. Проблеми при обради грађе

Приликом ексцерпирања текста и форматирања англицизама, већих одступања од упут-
ства, мора се признати, није било. Изузетке би чинили, у реченицама-примерима, 16 емотикона 
(корпуси М. Савић и М. Шафер) и неколико фотографија (корпус М. Шафер).

Више тешкоћа је било са додатним текстом и то са редним бројевима параграфа, изворима 
и датумима. Редни бројеви су недоследно уношени, што је резултирало проблемима у нумерацији 
као што су понављање истог или прескакање следећег броја. Укупно је поновљено само 16 ред-
них бројева, док је прескочено њих 157. Главни разлози томе били су: једноставна забуна, бриса-
ње корпусног параграфа пошто се открије да је већ унет један са истим англицизмом (корпус М. 
Обрадовића) и премештање параграфа због усклађивања са абецедним редоследом (корпус М. 
Савић). 

Извори су навођени двојако: у виду назива сајта (нпр. B92, у корпусу М. Шафер) и у виду 
линка (нпр. https://www.b92.net/, у свим корпусима).27 Линкови су неретко само налепљивани (без 
употребе Keep Text Only), чиме би, супротно упутству, задржавали своје атрибуте. Ово је био слу-
чај у чак 29% параграфа (2029 од укупно 6997) и представља најфреквентнију грешку сарадника.

Са датумима ексцерпције било је проблема више врста. Они или нису уношени (у шест па-
раграфа), или су бележени двојако: алфанумерички (нпр. 13. март 2019, корпус М. Обрадовића) 
или нумерички (нпр. 13. 3. 2019, корпуси осталих сарадника). Сем тога, у неколико параграфа 
није био унет датум ексцерпције, већ неки други, углавном датум објављивања текста на сајту. 
Ово се види у, на пример, 380 параграфа корпуса М. Шафер, који су временски смештени пре 
2018. године. У корпусу А. Кардош, међутим, за 435 параграфа забележени су и датум ексцерп-
ције и датум објављивања текста на сајту (овај други у загради, као додатна информација уведена 
речју објављено). Коначно, приликом укуцавања године у датуму, јавља се и пермутирање или 
изостављање цифара. Тако је нпр. 2019. година некад бележена као 219 (у 12 параграфа), а некад 
као 2109 (у три параграфа).

Како су сви ови подаци уношени ручно, није тешко претпоставити да је општи узрок свему 
наведеном – људски фактор. Уз мало накнадне памети, може се констатовати да би утицај овог 
фактора требало смањити коришћењем опција аутоматизације које нуди сам Ворд. Оне ће овде 
бити само набројане, без детаљнијег разматрања. Редни бројеви би се, на пример, могли уносити 
помоћу опције Numbering, датуми помоћу Insert Date and Time (Wyatt 2020), а атрибуте линкова 
би требало уклањати селектовањем целог текста и притиском на тастере Control, Shift и F9 (Wyatt 
2021). Тиме би се, у великој мери, избегле будуће недоследности и остварила једнообразност где 
је потребно. Све би то, у целини, олакшало и убрзало рад сарадника.

26  Форматирање корпусних параграфа се (у принципу) вршило само једном, за први корпусни параграф. За њега се, 
по упутству, бирала величина слова 12 и тип Times New Roman. Сви остали параграфи су задржавали ове атрибуте, 
будући да је коришћена врста налепљивања Keep Text Only. Ова опција аутоматски брише карактеристике изворног, а 
преузима оне одредишног текста (Katz Pollock 2014). Ако то није био случај, онда се, после налепљивања, најновији 
унети параграф морао засебно форматирати.
27  Сами линкови су уписивани на два начина: као адреса сајта, нпр. www.vice.com (корпус М. Шафер) или као адреса 
конкретне интернет странице, нпр: https://www.vice.com/rs/article/qkxdm3/nedelju-dana-sam-ziveo-kao-profesionalni-
instagramer (корпуси свих сарадника).

https://www.b92.net/
http://www.vice.com
https://www.vice.com/rs/article/qkxdm3/nedelju-dana-sam-ziveo-kao-profesionalni-instagramer
https://www.vice.com/rs/article/qkxdm3/nedelju-dana-sam-ziveo-kao-profesionalni-instagramer
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5. НАША ИСКУСТВА ПРИ ПРИКУПЉАЊУ, ОДАБИРУ И ОБРАДИ ГРАЂЕ

На крају, али ништа мање битно, овај одељак бави се искуствима сакупљача грађе, од пси-
холошких баријера и бележења свега на шта смо наишли, преко засићености појединих области 
англицизмима и првих проблема при одабиру англицизама, до техничких препрека са вебсајтови-
ма који нису дозвољавали директно копирање текста. 

5.1. Почетне психолошке баријере

Иако смо свесни тога да смо англицизмима окружени на сваком кораку, њихово бележење 
може представљати проблем. То нарочито долази до изражаја када се ради о говорном језику, о 
телевизији, о насловима или о рекламним натписима на које свуда наилазимо, на билбордима, на 
постерима. Такве примере незахвално је бележити јер не садрже податке који су нам при бележе-
њу битни, нити се могу икоме приписати, и као једини физички доказ о њиховом постојању може 
послужити фотографија, а чување фотографија не одговара текстуалном формату корпуса. Баш 
због такве ситуације, прва помисао на почетку прикупљања грађе за Речник може бити да нећемо 
имати довољно материјала. То, с психолошке стране, може створити посебан притисак, који нас 
даље води ка томе да редовно одлажемо почетак рада на бележењу материјала. 

Међутим, како је прикупљање грађе трајало скоро две године, имали смо и више него до-
вољно времена да се с овим ирационалним и неоправданим страхом изборимо. Заправо, на крају 
је тај страх прерастао у своју супротност – у навику и први рефлекс да бележимо све на шта 
наиђемо, те неке сараднике довео до тога да настављају да бележе материјал и након што је њи-
хов део посла завршен (и након што су аутори приступили даљој обради корпуса и уобличавању 
прикупљене грађе у оно што ће касније постати прави речник), те је овај свепрожимајући осећај 
рада на речнику остао као трајна последица и професионална деформација да прва мисао кад 
негде видимо англицизам, први нагон буде да сачувамо УРЛ текста да бисмо касније то могли 
забележити, да нам случајно не промакне.

5.2. Дилеме при бележењу грађе

С обзиром на то да смо приликом првих састанака одабрали тематске области и подобласти 
којима ћемо се бавити током прикупљања грађе, следећа дилема била је да ли се бавити само 
својом облашћу или је проширити, нарочито када у тексту у којем забележимо англицизам из 
своје подобласти наиђемо на англицизам из друге подобласти. Као што је раније већ поменуто, 
иако смо се у почетку трудили да поштујемо границе, до краја рада смо сви изашли изван оквира 
својих подобласти јер је англицизама било све више, те смо бележили апсолутно све на шта смо 
наилазили. На тај смо начин осигурали бележење што више материјала, чак и да се преклапа с 
материјалом других сарадника.

Иако смо приметили да што дуже радимо, то и англицизама има све више, посебно су 
разочаравајуће могле бити тематске области попут сажетака научних радова, где је једнако те-
шко утврдити да ли се ради о англицизму, интернационализму, латинизму, псеудоанглицизму или 
стручном термину. Ипак, све смо бележили, остављајући ауторима да на основу језичког контек-
ста и провере у другим речницима утврде да ли се ради о новом или старом англицизму и да ли 
вреди задржати га као речничку одредницу (уколико се покаже као довољно фреквентан).

Још једна дилема с којом смо се суочили биле су реченице у којима смо англицизме уочили 
у дефиницијама. Рецимо, такав је англицизам кајтинг, који је недељама преплављивао интернет 
након трагичне погибије музичара Груа, али након тога је врло брзо заборављен. Овакве речени-
це смо бележили пре као изузетак него као правило, успут се надајући да ће неко од сарадника 
забележити бољи пример. Тако смо приметили да није редак случај да се англицизми у говору 
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или у штампаним медијима нађу као последица нових трендова у музици, филму, култури или 
технологији, и да се неко време ту задрже у форми компромисне реплике,28 да затим кроз језик 
медија пређу у писани облик, и да у том статусу остану неко време, од неколико месеци до неко-
лико година, али да након тога падну у заборав. Дакле, колико год да је англицизам фреквентан 
у језику у неком периоду, његова фреквентност није показатељ тога да ли ће се заправо у језику 
задржати довољно дуго да постане део општег речника. Ипак, с обзиром на општу учесталост 
таквих англицизама у тренутку бележења, свакако смо их сматрали довољно вредним бележења, 
поново препуштајући ауторима коначну одлуку о њиховом статусу.

5.3. Презасићеност појединих области англицизмима

Следећи закључак до којег смо дошли јесте да је тематска опредељеност вебсајта увелико 
одређивала колико ће он бити засићен англицизмима, те смо тако уочили да сајтови попут Б92, 
који обухватају најшири дијапазон тематских области, обилују англицизмима, и да се број англи-
цизама на сајту смањује како се сужава тематска област којом се вебсајт бави. Увид у детаљнију 
статистику указује на то да смо само на сајту Б92 забележили преко 400 англицизама, а да је већи 
број сајтова на којима се појављује мањи број англицизама. Тако смо на 5 сајтова забележили 
између 200 и 300 англицизама на сваком, на 7 сајтова између 100 и 200 англицизама на сваком, на 
20 вебсајтова између 50 и 100 англицизама, а на преосталих преко 700 сајтова забележено је до 
50 англицизама по вебсајту. По томе се може закључити да нам је тек 32 вебсајта (приближно 5%) 
било довољно да забележимо приближно 40% свеукупног материјала, док је око 60% материјала 
забележено на око 95% вебсајтова. Све то довело нас је до око 750 вебсајтова, на основу којих је 
сачињен корпус са приближно 12 хиљада параграфа.

Али, с друге стране, као изузетак од ове тенденције, уочили смо да су сајтови намењени 
моди, филму и музици, попут cosmopolitan.rs, grazia.rs, dissolvedinsound.com или elle.rs, изузетно 
засићени англицизмима, иако су тематски уско опредељени. То се може објаснити изложеношћу 
савременој култури углавном англофоног порекла, која диктира трендове у свим областима жи-
вота, што се током времена одражава и у језику.

5.4. Потрага за изведеним облицима

Као што је већ поменуто, неке англицизме смо бележили успут, како их чујемо или видимо 
у окружењу, па их је требало пронаћи и у ширем, писаном контексту. За то смо користили циљану 
претрагу интернета, поготово када је требало пронаћи изведене облике, тј. англицизме који се 
појављују као различите врсте речи (рецимо, за уочену именицу требало је пронаћи облике при-
дева). Један пример је англицизам афтер у облицима афтерашки, афтерисати, афтерпарти; 
или, нпр. зип, зип фајл, зиплајн, зиповати, зиповање; букирати, букинг итд. У неким случајевима, 
након што смо забележили један облик англицизма на који смо наишли у писаном формату, а 
знамо да као друга врста речи или у другом изведеном облику постоји и у говору, ослањали смо 
се на циљану претрагу интернета да бисмо дошли до тражене речи. То нас је некад доводило до 
текстова старих и скоро десет година, док је новије текстове било готово немогуће пронаћи.

28  Термини модел, компромисна реплика и реплика везани су за примарну адаптацију у процесу језичког позајмљи-
вања. Модел је елемент језика даваоца онако како се изговара у језику даваоцу. То је страна реч у фонетском облику 
који је тако близак облику извора колико га говорник може изговорити (нпр. boxer, weekend, garage) (Filipović 1986: 
38). Компромисна реплика је позајмљени елемент који неко време остаје у несталном језичком статусу. Она наста-
је понављањем модела, или ако га употребљавају други говорници језика примаоца (нпр. bokser, vikend, garage >  
/gæra:ʒ/) (Filipović 1986: 38, 43). Реплика је позајмљен елемент, онако како га изговарају говорници језика примаоца, 
девијација норме језика даваоца (нпр. boksač, miting, garage > /gæridʒ/) (Filipović 1986: 38). 
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5.5. Технички изазови при бележењу грађе

Током ексцерпције грађе почеле су се јављати неке препреке при бележењу англицизама. 
Наиме, иако им је број релативно мали, било је вебсајтова који нису дозвољавали директно ко-
пирање текста, а пошто се ради о сајтовима који су нам били изузетно корисни за састављање 
корпуса, попут Wannabe Magazine, морали смо прекуцавати читаве реченице – а најчешће су то 
биле релативно дуге реченице у којима је употребљено неколико англицизама, те су стога биле 
вредне бележења.

Друга могућност да се превазиђе проблем с оваквим вебсајтовима изискивала је напред-
није рачунарско знање и отварање изворног кôда странице, што зависи од интернет прегледача 
који користимо. Примера ради, у Мозили Фајерфокс (према енгл. Mozilla Firefox), десни клик на 
текст странице нуди нови прозор у коме треба одабрати опцију View page source, након чега се у 
новом прозору отвара читав хтмл кôд странице. Он може бити дуг и неколико десетина хиљада 
редова, али пошто је, срећом, подељен у сегменте, листањем ка дну брзо се може доћи до траже-
ног текста. Уколико успемо боље да се снађемо, након отварања кôда, комбинација тастера ctrl 
+ f омогућава нам уписивање жељене речи или дела реченице, након чега се пронађени текст 
маркира жутом бојом, а одатле га је лако копирати даље као чист текст и њиме манипулисати у 
другим текстуалним документима. Исто тако, једна од корисних команди на тастатури при копи-
рању текста јесте ctrl + shift + v, која (захваљујући тастеру shift) уклања форматирање текста које 
је запамћено и налепљује га као чист текст. Наравно, све ово функционише док радимо преко 
рачунара, кад имамо могућност за усмерени рад.

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Након осврта на почетне фазе израде Српског речника новијих англицизама, може се закљу-
чити да је, и поред извесних недоумица, посао прикупљања и одабира англицизама био олакшан 
из више разлога. Пре свега, сарадници су већ на самом почетку добили прецизна упутства од 
ауторског тима о свим етапама рада, с јасно одређеним коначним циљевима. Поред добро поста-
вљене теоријско-методолошке основе целог пројекта, током двогодишњег процеса ексцерпције 
грађе чланови ауторског тима одговарали су на сва питања и недоумице сарадника. Треба нагла-
сити и да, захваљујући тематици Речника, потрага за грађом није била нимало захтевна, с обзи-
ром на то да се у модерном свету англицизми чешће користе у свакодневном језику. Напослетку, 
напредак технологије свакако је убрзао процес прикупљања грађе, те су лако доступни извори 
на интернету омогућили опширнији, разноврснији и квалитетнији корпус. И сам процес обраде 
грађе био је поједностављен савременим могућностима које нуде програми за обрађивање елек-
тронског текста ‒ њиховом применом у свега неколико корака добија се жељени изглед корпусног 
параграфа. Захваљујући дигиталном свету који се све више развија, надамо се да лексикографију 
у будућности чека још много оваквих пројеката.
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COLLECTING, SELECTING AND EDITING MATERIAL 
FOR A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

In the initial stages of the project of creating A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms, a collaborative team of 
ten members was tasked with collecting the dictionary material. The aim of this paper is to present the first stages 
of compiling A Serbian Dictionary of Anglicisms – the processes of collecting, selecting and editing of the corpus 
material for the dictionary. Firstly, the theoretical and practical aspects of collecting the corpus material will be 
dealt with, with a special focus on the sources, as well as the thematic fields and functional styles that were used; 
secondly, the criteria for selecting the corpus material will be discussed, including the most common dilemmas en-
countered while collecting new Anglicisms; thirdly, the principles of editing the corpus material will be explained, 
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with a detailed overview on how a typical corpus paragraph is formed; and finally, the experiences while collect-
ing, selecting and editing the corpus material will be shared.
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Јасмина Дражић

ОД ГРАЂЕ ДО РЕЧНИЧКОГ ЧЛАНКА У 
 СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

У раду се из личног угла предочава основни правац израде Српског речника новијих англицизама – изазови, 
питања, колебања и коначно уобличавање речничког чланка, насталог из немале, дуго, плански, система-
тично и педантно прикупљане грађе. Полази се од описа ванјезичких фактора лексикографских послова и 
њиховог резултата – речника, генерално, у домаћем научном и културном контексту, како би се скренула 
пажња на комплексност задатака, знања и вештина, као и умећа успостављања система на свим језичким 
нивоима при организацији речничког чланка. Истакнута су само нека од питања прототипа англицизма, 
његовог правописа, изговора, граматичких информација, дефинисања, те одабира адекватних примера и 
најфреквентнијих колокација за илустрацију значења одредничке речи, специфичне по пореклу, степену 
адаптације и интегрисаности у систем српског језика. Основни циљ рада јесте да се пренесе бар мали део 
вишеслојног и захтевног посла устројства макро, медио и микро структуре речника новијих англицизама у 
српском језику и да се, истовремено упозоре, али и охрабре, будући лексикографи на овом, нимало једно-
ставном, али и те како озбиљном, значајном и преко потребном задатку домаће науке о језику, неправедно и 
неоправдано помереном у други план лингвистичких, културних, контактних и контрастивних теоријских 
и практичних истраживања. 

Кључне речи: речник, Српски речник новијих англицизама, англицизам, корпус, речнички чланак, недоумице

1. ВАНЈЕЗИЧКИ КОНТЕКСТ ИЗРАДЕ РЕЧНИКА 

Велик је изазов посао лексикографа. Још је већа одговорност онога ко организује сваку 
етапу тога посла, усмерава, планира и одлучује о коначним одговорима на питања, често наизглед 
нерешивим. На том дугом путу, где се коначни резултат понекад годинама не назире, нужна је по-
свећеност, одрицања, једна врста аскезе, решеност да се постављени задаци испуне, што искљу-
чује, не тако ретку, жељу да се одустане, стане и заборави на далеки плод рада, тако примамљив 
на самим почецима. Слободно време је луксуз, а и оно је испуњено размишљањем о превазила-
жењу препрека, изналажењу системских решења – Nulla dies sine linea. Дакле, опција одустајања 
је искључена и зато они који немају капацитет за маратонски рад, као и они који рачунџијски не 
желе да раде за нискободовану публикацију,1 не треба да учествују у лексикографским активно-
стима јер ће им, уместо задовољства и спремности на превазилажење бројних препрека, посао 
бити мучење. Да је једноставно – није уопште, да је лако – нимало, нарочито у светлу тимског 
рада, где мотиви, енергија, животне околности, варирају, при чему хијерархијска подела задатака, 
посебна врста преданости и подразумеване послушности  ствара природни отпор због, умного-
ме, ограничене личне креативности. Оваква комплексност у умрежености тимске стручности у 
јасним оквирима временских рокова, сложеност и испреплетеност језичке структуре и немогућа 
дељивост – форме, садржине, употребе, нарочито страних речи, намећу сталне консултације чла-

1  Према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резул-
тата истраживача (https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-preciscen-tekst.pdf) речник се 
вреднује на следећи начин: или Уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске публикације водећег 
националног значаја (М48 = 2 бода) или Уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске публикације 
националног значаја (М47 = 1 бод). 

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-preciscen-tekst.pdf
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нова тима међусобно, али и листање, уз нужне речнике, и ишчитавање разнородне литературе, 
готово свих струка, али, у нашем случају, и разговоре са стручњацима за економију, информатику, 
медицину итд. И зато је уредник, нарочито извршни, стално онлајн, доступан, питан и онај који 
ставља тачку или зарез, некад одмах, некад после много самопреиспитивања.   

1.1. Митови о речнику. Додатни тег у лексикографским пословима јесте позиција, вредно-
вање и препознавање значаја речника у нашој лингвистици и култури.  Он је неоправдано и не-
праведно у сенци других научних дела, не зна се довољно о прегалаштву и холистичким знањима 
и вештинама које мора имати онај ко ради на речнику, и даље – о интуицији која прескаче сва 
знања, о збиру свих метазнања и умећа, способности да се предвиди проблем, да се уочи, наи-
зглед неухватљива и скривена, текстура речи које се дубе до саме сржи. Лаичка представа о реч-
нику јесте да је то системски попис неких речи и њихових значења, да су дате неке информације 
о граматици, изговору и можда још неки подаци, у складу с изабраном лексиком. Рационалнији 
приступ подразумева одговре на питања – које су то речи, зашто баш оне, а не неке друге, коме 
су потребне информације о њима? Шта је уопште значење, како га пренети у (оптималну) дефи-
ницију? Тако је нпр. Д. Кристал (Crystal 1986: 75–76), тражећи одговоре на питања о идеалном 
речнику, лексикографу и кориснику, између осталог, предочио и методу упитника, који садржи 
питања о фреквентности употребе речника, типовима речника које корисник има, саветима за 
њихово побољшање итд. 

1.2. Научна заснованост речника. Зашто је речник успутна, мање значајна и мање вредно-
вана књига од других научних студија, упркос чињеници да се баш ту налази збир свих лингви-
стичких, језичких и ванјезичких знања, да је један речнички чланак вешта синтеза дуго ваганих 
и провераваних информација у контексту струке и културе? Да је одреничка реч самеравана у 
односу на цео лексички систем, да јој се дају право значење и функција тек у контексту, у живој 
употреби, да је као таква одраз прагматике, стила, дискурса, да ступа у мрежу односа с другим 
речима према њеној форми, творби, значењу, пореклу, култури из које извире. Зато су, нпр., зна-
менити семантичари, као што су Ч. Филмор, И. Мељчук, Ј. Апресјан, З. Тополињска и многи дру-
ги2 сањали и/или досањали да своја вишедеценијска теоријска истраживања лексикона, додуше 
с различитим теоријским полазиштима, преточе у речник, као синтезу истраживања, као јасну и 
прегледну, систематичну публикацију, из које се најјасније ишчитава целокупна њихова теорија. 
Речник је зато, пре свега, слика система, што језик у својој суштини и јесте. 

Ниподаштавање лексикографског посла и резултата тога рада може се наизглед збуњујуће 
препознати у доњем опису искуства једног почетника, који описују прве сусрете с таквом врстом 
приручника и утиску који се обично своди на бледе слике неких дефиниција. Зато нам, верујем, 
није далеко једно овакво, сажето и, за ову прилику, скраћено опажање:  

Сећам се свог личног искуства када сам користио речник... Борио сам се да разумем значење речи... 
неразумљиве дефиниције! Биле су неразумљиве јер уместо да буду написане првенствено да се ра-
зумеју, писане су да би задовољиле сврху. Реченица је била гломазана, грађена с намером да се све 
информације сакупе у једну реченицу. Дефинисање значења речи често је било на много вишем 
нивоу за разумевање од саме речи која се дефинише... резултат је био тај да сам морао тражити 
две или три речи употребљене у дефиницији да бих је разумео. Како ме је све то фрустрирало! 
По мом мишљењу, није се довољно променило од тада у природи дефиниција у речницима опште 
намене... Високофреквентне речи често се дефинишу употребом оних нискофреквентних... (Gefen 
– Kernerman 1327–1328).3 

2  Више о семантичким истраживањима и њиховом претакању у речнике видети у Дражић 2022. 
3  Превод Ј. Д.
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2. СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА – ПОЧЕТНИ ИЗАЗОВИ

2.1. Да ли би вредело. Упркос знању о томе да ћемо радити један, за нашу научну јавност, 
периферни посао, дугорочни, вишегодишњи, да нам је потребна лична и колективна стабилност, 
сабраност, колегијалност, наоружаност стрпљењем, спремност за тимски, често мукотрпан и не-
известан посао, нисмо се дали омести те зиме, 2019. године, на првом, детаљно осмишљеном 
састанку о потреби да се приступи изради новог речника англицизама у српском језику. Није нас 
дало збунити ни делимично оправдано колебање Т. Прћића, једног од аутора првенца речника 
овога типа – Du yu speak anglosrpski. Rečnik novijih anglicizama (2001) (РНА) и једног од водећих 
ауторитета у домену енглеско-српских контактних и контрастивних студија код нас, а и шире – 
питање  Да ли би вредело, на тему Нови речник новијих англицизама, где зналачки формулише 
индолентан однос према овом варијетету на следећи начин:

Систематско затварање очију на свим нивоима нашег садашњег образовног система пред појавом 
енглеско-српских језичких контаката, које ће се врло вероватно наставити, као да тих контаката 
уопште и нема, доводиће до даље англицизације и хибридизације српског језика, те до даљег ја-
чања англосрпског, који има све изгледе да постане, свиђало се то неком или не, главни, ако не и 
стандардни, или бар квази-стандардни, урбани варијетет српског језика – свакако никад de iure, 
али зато и те како de facto (Prćić 2019a: 172–173). 

Исте је године Т. Прћић објавио књигу Ка савременим српским речницима, где је значај-
но место заузео управо будући, како га је аутор тада назвао – Нови речник новијих англицизама. 
Разрадио је методологију израде Речника, уз богату теоријску подлогу, и издвојио јаке мотиве за 
његово постојање. Све то поткрепио је примерима и понудио основу, утро пут од макро до ми-
кроструктуре будућег Речника. Ограда је ипак стајала – да ли би вредело, што је у ствари резултат 
донекле горког искуства с претходним речником, који, сматра аутор, јесте био великим делом део 
борбе с ветрењачама. Бројни радови овога аутора као и његових сарадника богата су колекција 
истраживања феномена англицизације и англицизама и похвале вредне борбе за статус и очување 
матерњег језика, бриге за јасно разграничење стандардног српског језика од стихијског, све ин-
тензивнијег пробоја, засад рубне лексике из енглеског, који је одавно у статусу одомаћеног стра-
ног језика (Prćić 2019: 16–22). Подстицај за рад на новом речнику и овога пута стигао је од проф. 
В. Васић, чија ширина видика није спутана традиционализмом карактеристичним за србистичка 
истраживања, и која је, и овога пута, као и за претходни речник, подстакла ентузијазам код аутора 
новога пројекта, извршног уредника овога Речника, који је свој спремни и разрађени план врло 
лако пренео на нас – коуреднице – М. Милић и мене и још четворо аутора и десеторо младих 
сарадника. Брзо су подељени задаци, тематске области писаних и усмених садржаја у којима се 
очекује појава англицизама (забава, информационе технологије, стил живота, храна, одевање, 
путовања итд.), дефинисан корпус махом из електронских медија, али и штампа, огласи, наслови, 
усмени разговори, на свим подручјима нашег језика. Уз оваквог извршног уредника, стручну кон-
султаткињу, спремне младе сараднике, истраживаче, одговорне и стручне остале ауторе, чинило 
се да мој посао као прве коуреднице неће бити тежак, напротив, осетио се удвостручени ентузи-
јазам, вероватно зато што нам је то први велик, озбиљан и јасно трасиран лексикографски посао. 

2.2. Претходна лексикографска искуства. Свако од нас у уредништву имао је више-ма-
ње неку врсту лексикографског искуства, но сваки од тих речника на којима смо радили, био је 
речник посебне намене, специјализован, захтевао је другачију методологију, корпус итд. Моје 
искуство са Семантичко-деривционим речником (2003. и 2006) било је изузетно драгоцено, јер 
сам, иако тада један од сарадника у великом тиму, стицала искуство дуготрајне претраге грађе, 
уређења специфичног чланка, али и добила нову перспективу лексикона из угла семантичког 
потенцијала речи који корелира с деривационим, што је у Речнику врло верно графички предста-
вљено. И овде је, очекивано, проф. В. Васић била једна од редакторки. Семантичко-деривацио-
ни речник – први и други том (СДР 1 и 2), с којим нас је, као типом речника, упознала проф. Д. 
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Гортан-Премк на постдипломским студијама, почетком, сада давних, 2000-их година, а касније и 
осмислила заједно с проф. Васић цео пројекат и дала нам занат у руке, дакле, тај речник помињем 
овом приликом јер ће се његова концепција, у одређеној мери, применити касније у организаци-
ји речничког чланка у новом речнику новијих англицизама, (на самом крају, на предлог проф. 
Бугарског, названог Српски речник новијих англицизама (СРНА)), што ће бити једна од крупних 
новина у односу на РНА (на пример: хајк > хајкер, хајкерка, хајковати, хајковање, хајкинг). На 
примереност овакве организације микроструктуре у СРНА још на самим почецима скренула нам 
је пажњу проф. Васић, прегледајући наш, тек први покушај, да уредимо речи на слова А (мој 
посао) и слово Б (посао М. Милић). Учинило ми се да је то потпуно добра сугестија, али сам се 
питала, имајући на уму структуру СДР – у реду, ако деривационо гнездо чине мотивна реч и де-
ривиране изведенице настале суфиксацијом, али шта с префигираним речима, како би корисник, 
без додатних упућивања или индекса речи на крају књиге, претраживао примере типа бинџовати 
: збинџовати? Наставиле смо обраду према абецедном устројству, имајући у виду лакше стицање 
корисничке компетенције, али је идеја о деривационом уређењу остала да лебди до самог краја, 
да би се на крају и, у мери која је била могућа, и реализовала. 

2.3. Коуреднички почеци. М. Милић и ја, с почетка у врло незахвалној коуредничкој улози, 
планирале смо посао, примале прикупљену грађу и осмишљавале даљи пут, дефинисале фазе 
рада. Будући да смо тимски радиле, требало је најпре усагласити наше међусобне активности, на-
правити јасан план за даље послове, предвидети рокове, али и могуће проблеме с којима ћемо се 
сусрести, уједначити принципе бележења свих елемената, па и оних техничких, читљивих ономе 
ко буде електронски слагао и преламао текст (тип слова, увлачење, симболи, интерпункција итд.). 
Чинило се да ће посао ићи глатко – имамо (полу)готова решења у РНА, мноштво теоријских радо-
ва, колегијалну потпору. То је домен очекивања, која су била, јасно, оптимистична, тог стидљивог 
и тмурног почетка пролећа 2020. године. 

2.3.1. РНА као полазна тачка. Речник новијих англицизама, упркос критизерству аутора и 
скепси што се тиче резултата у употреби и примени, у пракси је био више него добро прихваћен. 
Велик је то искорак био у нашој лексикографији, озбиљан и смео подухват јер није личио на реч-
нике које имамо, што је свакако условљено типом грађе, али њена је обрада била новина у домену 
садржине и форме. Генерације студената којима сам представљала разне типове речника (махом 
из нормативистичког угла), најубедљивију реакцију имале су управо на овај речник, највише 
питања постављали би студенти кад би видели речнички чланак у РНА, нарочито када би чули 
реченицу из Предговора:

„Downloadovao sam onaj fajl, pa ću ti ga poslati e-mailom kao atačment. Definitivno je super! Samo da 
uspem da se nakačim. See you!” – piše krišom na ceduljici jedan osnovac svom drugu za vreme časa, a 
čitalac jednog časopisa za mlade moli redakciju – „And please, ako biste mogli da objavite jedan veliki 
poster s njom”.

Верујем да је студентима сама грађа у речнику била блиска, занимљива, али и да су се први пут 
срели с тако уређеним информацијама у чланку, које им буде даље и дубље интересовање, за зна-
чење, изворно постојеће или, још занимљивије – непостојеће у енглеском, упућивања, неправил-
не облике, па и за информације о интегрисаности у систем српског језика, где су дешифровали 
оцену аутора Речника о оправданости одређеног англицизма и његовом степену адаптираности. 

2.3.2. Прикупљање грађе. Грађа је пристизала. Али и корона се разбуктавала, нова пошаст 
споља, затворила нас задуго у четири зида у атмосферу набијену стрепњом, с новом димензијом 
живљења, неким другачијим, песимистичким темама, које су постале тло и за нове појаве, имено-
ване ад хок – социјална дистанца, локдаун, изолација, дезобаријера итд. Свет речи које је требало 
преточити у речник био је склониште од суморне реалности. Остали аутори послали су прику-
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пљену грађу од сарадника за које су били задужени. Искуство рада на речнику пренели су нам 
Т. Прћић и проф. Васић, рачунајући и сам почетак, тј. исписивање примера, које је, овога пута, 
за разлику од припрема за РНА, било далеко једноставније јер то нису више биле картице, него 
електронски запис, с алатима које нуди савремена компјутерска технологија. Овај сегмент назван 
је лексикографски параграф и имао је јасно задату форму и структуру, што је врло важно будући 
да смо као крајњи резултат добили уједначено пописане и форматиране примере, изворе, датуме, 
и податак о ауторству. Обједињени лексикографски параграфи чинилу су документ од близу 1.000 
страна. За овако педантну збирку примера, али и стручно бирану, сортирану и бележену колек-
цију најразличитијих тематски, структурно, садржински специфичних англицизама, неизмерно 
смо захвални нашим младим сарадницима, истраживачима, свршеним студентима србистике и 
англистике, сада на мастерским и/или докторским студијама, чији је ентузијазам, чини се, био 
највећи, знање није мањкало, напротив, а интересовање за овај слој лексикона свакако најизра-
женије. Они су били покретачка сила, мотор који је гурао даље. Издваја се посебна преданост 
Милана Обрадовића, Александре Кардош, Марије Савић и, мени, стручно, лично, по дужини 
сарадње, по разумевању и пожртвованости – Марине Шафер, која је на свако моје – упомоћ! била 
ту и делила посао са мном.  

3. ИЗБОР ПРОТОТИПСКОГ АНГЛИЦИЗМА 

Први корак је био да се издвоје англицизми из примера и напишу испред реченице, вели-
ким словима, у свом основном граматичком лику (номинатив, инфинив, код променљивих речи), 
а онда технички сложе у алфабетски (абецедни) поредак, обједињено, с примером, разуме се. На 
тај начин стекла се прва слика о бројности појединих англицизама, изворима у којима су реги-
стровани, што је сигнал регистра којем припадају, укрштености тих извора па и регистара, што 
је само потврда чињенице о испреплетености ентитета у ванјезичкој стварности и немогућности 
парцелације на целине с јасним границама, бар кад је реч о лексици општег типа, нетерминоло-
шкој. Тако се нпр. лексема апликација бележи у 43 примера, у најразличитијим изворима с, на 
први поглед, трима значењима, што, сведено, говоре следећи изводи – апликација за мобилни 
телефон, апликација за мајицу, апликација за улепшавање. 

Следећи корак био је избор кандидата англицизама за лексикографску обраду, тј. оних 
речи које имају одлике прототипског англицизма, а „прототипски англицизам је онај (1) који је по 
врсти очигледан, (2) који је по настанку преобликован, (3) који је по оправданости сасвим оправ-
дан или оправдан, и (4) који је по статусу потпуно одомаћен у српском језику; нпр. компјутер, 
тинејџер, хамбургер” (Prćić 2011: 141). У начелу, у теорији, јасно је да треба елиминисати све 
оне речи у грађи које немају одлике очигледности, преобликованости, оправданости и које нису 
одомаћене. У пракси то није било нимало једноставно. 

3.1. Критеријуми и основне недоумице. Наилазили смо на много речи које никако нпр. 
не задовољавају критеријум оправданости, као што је имплементација (примена, спровођење у 
дело). Фреквентна је пак у корпусу, семантички (па и творбено) продуктивна – имплементира-
ти, имплементиран, имплементирање. Крајњу селекцију начинио је извршни уредник, ширећи 
вероватно оквире које је задао за прототип англицизма новим критеријумима, међу којима, може 
се претпоставити, важну улогу има управо одомаћеност, која се препознаје у семантичко-дери-
вационом гнезду, али и степен терминологизације, што, у конкретном примеру сведочи контекст. 
Дакле, не ради се о било којој примени, него о спровођењу у дело каквог пројекта, споразума 
итд. Уочљиви су, с друге стране, били примери оних англицизама које је требало искључити, а 
које су сарадници бележили, с идејом више је увек боље. Прво, пописано је запањујуће много 
сирових англицизама self-rescue, small room, content writing, beach waves, story telling итд., који 
не задовољавају ниједан критеријум прототипа. Занимљива је пак потреба да се у српски текст 
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уносе енглеске речи у оригиналу, којима се не нарушава само разумевење, него се, уверени смо, 
помера на несвесном нивоу српска синтакса, којој су потпуно стране ове врсте детерминације, 
које се дословним преводима уврежују све више, тако да именицу у функцији детерминатива у 
Речнику имамо преко 50%, типа бустер доза, џендер васпитање итд. Даље, изостављали смо 
дословне преводе, тј. скривене англицизме, типа слатки сто, хладан као краставац и сл., као 
и називе производа, робних марки, називе софтвера, вебсајтова као што су ајфон, Вајбер итд. У 
овом случају начињена је (касније) корекција правила. Наиме, називи за пет високофреквентних 
вебсајтова: Фејсбук, Инстаграм, Јутјуб, Тикток, Твитер укључени су у Речник због израженог 
деривационог потенцијала: нпр. Твитер има чак осам изведеница: твитераш, твитерашица, 
твит, твитовати, твитовање, твитнути, твитабилан и твитерверс (сливеница Твитер+у-
ниверзум). Речи с мање од три потврде нису уврштене у Речник, као нпр. бамповати, овертин-
ковање и сл. У коначници, добио се попис од 7029 лексикографских параграфа, из којих је даље 
требало идентификовати сва својства идентификованог англицизма, од правописног лика, морфо-
лошких обележја, синтаксичке функције до значења и стила. Питање пак које је отворио корпус 
јесте статус различитих форми исте речи (нпр. инстант : инстантни) – коју прихватити, којој 
дати предност, да ли уопште елиминисати алтернативну форму. Будући да је СРНА пре свега де-
скриптивни специјализовани речник, али с тенденцијом да постане и прескриптивни, прихваћене 
су обе форме. Ради се о двама процесима: (а) различит изговор исте речи, још увек нестабилног 
статуса (релакс : рилекс; рандом : рендом; њуд : нуд; бебифрендли : бејбифрендли) и, с друге стра-
не, чешће – дужа и краћа, неформалнија форма (антиејџинг : антиејџ; бекинг : бек; тинејџ : тин; 
ултимативан : ултимат). 

3.2. Интернационализми и старији англицизми. Даље, што се грађе тиче, провлачила су се 
од почетка два важна питања, не тако једноставна – прво – шта учинити с речима које начелно 
припадају фонду интернационализама, као што је поменута имплементација, али и остале -та-
ције: презентација, регрутација и многе друге. Лаички би се овакве речи елиминисале јер су дуго 
у употреби и њихово место, у познатом значењу, није никако у речнику англицизама. Корпус је, 
међутим, и овога пута дао одговор – значење ових речи је специјализовано, сужено у примерима 
које смо добили, тако да је, нпр. регрутација у ствари далеко од регрута и војне терминологије. 
Значење које се развило односи се на ангажовање кандидата у некој фирми, организацији и сл. 
Пажљивим прегледом конкретне употребе оваквих лексема схватили смо да оне и те како треба 
да нађу место у СРНА. Друго питање односило се на пописане англицизме у РНА и потреби да 
се нађу (поново?) у СРНА. Опет би се аматерски, без пажљивог читања примера, наметнуо одго-
вор – ове су лексеме већ обрађене, нема потребе да се понављају у новом речнику, нерационално 
је, непотребно. Реалност би овакав лаички суд демантовала. Ово се може илустровати примером 
лексеме камп. У РНА регистровано је једно њено значење, формулисано на следећи начин: ‛уре-
ђен простор с објектима за смештај привремено расељених лица, војних јединица и сл.; = логор’. 
Наша је грађа показала да се значење ове лексеме простире у више домена – туризам, миграци-
је, спорт, с чак шест изведеница у првом значењу – туризам (камповати, камповање, кампинг, 
кампер, камперка, камперски). Био је то више него довољан сигнал да треба пренети пописане 
англицизме из претходног речника у нови и побележити сва новоостварена значења. Чинило се у 
почетку да је ово технички, временски, али и у домену знања и вештина огроман посао. Овде сам 
стала и помислила – ја ово не могу, много је, захтевно у сваком смислу, немам текст РНА у одго-
варајућем формату. Деловало је као ћорсокак. Доста је пак било урађено и уређено кад је ова тема 
дошла на ред и заиста би било штета стати. Добила сам текст речника од проф. Прћића, почела, 
најпре с отпором, али је интригантност проблематике ширења и/или сужавања, те губљења значе-
ња појединих старијих англицизама надвладала малодушје и посао је био готов за свега неколико 
дана. Била је то једна од првих великих победа себе, што је свакако допринело да се створи још 
одлучнија тежња да се СРНА у првобитном облику заокружи. 
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4. ОСНОВНИ НИВОИ ОБРАДЕ АНГЛИЦИЗАМА

4.1. Правопис. Следећа, логична фаза јесте уобличавање правописног лика англицизма, 
тј. његова правописна адаптација. Овај сегмент био је један од најзахтевнијих будући да је у 
најужој вези с фонолошком прилагођеношћу, која нам је често била упитна, будући да смо имали 
корпус у писаној форми. Упркос бројним недоумицама, бележили смо их према интуицији како 
се не би губило време, прелазили на следеће сегменте, који су били мање захтевни (граматичке 
информациије, попис значења из контекста, примери, неправилни правописни облици, махом 
у оригиналној енглеској форми). Оставиле смо упитне форме за касније, најпре ауторима који 
ће проверавати изговор и у складу с тим, писање, а после извршном уреднику, с којим смо дуго 
решавале поједине сегменте писања. Најкомплексније питање у вези с писањем англицизама ти-
цало се целовитости речи у формалном смислу, што значи да је требало успоставити принцип пи-
сања полусложеница и фразних лексеме. На почетку су бележене недоследно, ad-bloker, afterparti 
и after-parti, part-tajm и parttajm итд. Теоријски непрозирна семантика енглеских сложеница и 
ментална слика неизворног говорника о номинованом ентитету, изнедриле су правило о доми-
нантном спојеном писању већине енглеских сложеница, као нпр. light show /lajtšou/, low-cost /
loukost/, last-minute /lAstminit/. Примери у којима је једна од саставница српска реч, пишу се као 
полусложенице: /lanč-pakEt/. Други аспект писања тицао се уклапања у (морфо)фонолошки пра-
вописни принцип, којим се верно одсликава стање у говору. Ово се не односи на стране речи, у 
принципу, те је апгрејт, апдејет, подкаст, Фејсбук једини правилан правописни лик ових речи. 
Даље, питање које се среће и на интернетским страницама оних који желе да знају правила о 
писању фреквентних енглеских речи односи се на оне форме које у изворном језику на крају као 
саставницу имају предлог up (make-up, pin-up, start-up), in (log-in, plug-in), on (roll-on), решено је 
системски – једна целина: мејкап, логин, ролон итд. Дакле, семантички критеријум превагнуо је у 
успостављању правила за писање сложеница и полусложеница, што подразумева стварање нове 
целине за коју је споредна етимологија јер је то нова појава или ентитет у српском језику и кул-
тури. Ово се може илустровати сложеницом у српском: ламберсексуалац (од lumber(jack) sexual) 
којом се именује ‛млад урбан мушкарац који негује специфичан изглед и стил одевања, обично 
носи браду и кариране кошуље, који подесћају на тегобан живот на отвореном’. Састављеним 
писањем потискује се препознавање компоненте значења изгледа и структуре јакне која, према 
подацима у речнику јесте ‛топла, дебела јакна, обично јарке боје са шаром, какву носе дрвосе-
че’. Прозирна пак значења једне од саставница мотив су за полусложеничко писање, као што је 
поменути пример ланч-пакет. Овако уређен систем писања, као једна од, очекивано, првих етапа 
у попису речи у Речнику, тј. форма речи, њен изглед, оно што се прво запажа и на основу чега се 
претражује речник, у нашем случају разрешен је на самом крају и захтевао је неколико месеци 
дугог преиспитивања, покушаја и одустајања од решења, међу којима су били – силабички кри-
теријум, тип слоговне структуре, место акцента и постакценатског квантитета итд. Захвалност 
за ово решење дугујемо, пре свих, Т. Прћићу и ауторима, стручним и задуженим за овај сегмент 
– Соњи Ковачевић Филиповић и Милану Ајџановићу. 

4.2. Изговор. Изговор је у најужој вези с писањем и у овом сегменту отворила су се многа 
питања, од оних која се односе на стандарнојезичку норму српског прозодијског система, попри-
лично измењену у односу на њене основе, посебно у изговору и домаћих сложеница, а нарочито 
оних стране, јер спонтано носе два акцента, што се противи правилима о дистрибуцији акцента у 
стандардном српском језику. Друго је питање било техничке природе. Наиме, требало је трагати 
за ваљаним, читким и читљивим акценатским записом, тј. фонтом јер тзв. фонт SerbAkc, приме-
њен у РНА и првобитно у једној од радних верзија СРНА, није више ни графички ни функцијски 
одговарао. Захваљујући несебичној помоћи колеге дијалектолога др З. Симића, с Института за 
српски језик САНУ, добили смо савремени фонт ZrCola, који је опет проф. Прћић искористио да 
направи мали програм за лакшу употребу. Речи смо писале у косим заградама и оставиле поме-
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нутим колегама Соњи и Милану да акцентују. Изгледало је то у другој верзији нпр. овако: /ȁd-
blòker/. Након бележења акцента према правилима примењеним у РНА, дакле аудитивној личној 
перцепцији, најпре једном врстом фонта, онда другом, схватили смо да овакво бележење не почи-
ва на системским правилима и да често није у складу с нормом. У последњој верзији акценти су 
брисани и примењен је принцип графичког истицања наглашеног вокала (слога) и ненаглашеног 
квантитета, на пример /адблокер/. Доследност у систему бележења на пример постакценатских 
дужина проверавали смо на самом крају јер смо уочили извесне недоследности. Овај део по-
сла задавао је доста проблема јер је у питању лексика чији је изговор требало најпре испитати 
фонолошким записима на већем броју испитаника, што би изискивало много времена. Нисмо 
имали поуздане податке из живог говора, те је успостављен систем на основу правила о распоре-
ду српских акцената, с додатним правилима када је у питању изговор акронима или речи које у 
оригиналу имају предлог као саставницу. Задатак за будућа издања јесте фонетско и фонолошко 
лабораторијско испитивање и добијање поузданих, егзактних података, што подразумева и ваљан 
избор и опсег испитаника према броју, узрасту, територијалној припадности.

4.3. Граматика. Граматичке информације, као важан сегмент речничког чланка, нарочито 
када су у питању пореклом стране речи које су на овом нивоу често преобликоване, и као такве, 
развијају даље и даље конверзије (уп. Дражић 2022), што је ванредно пажње вредан и занимљив 
феномен, прва су идентификација одреничке речи и тиме пут у смештање у граматички систем 
српског језика. Ово је било моје поље, чинило ми се, неће бити тешко одредити категоријална 
обележја англицизама јер их сам контекст открива. Није пак увек било тако. Поменуто ширење 
именице у функцији детерминатива требало је разграничити од индеклинабилних придева, што 
значи да је било потребно познавање изворне енглеске граматичке форме. Дакле, у српском исти 
модел типа глам стајлинг и глитер шминка, разликују се према томе што је у првом примеру 
глам пореклом придев, а у другом глитер – именица. Даље, постоје англицизми који су саставни 
део једне, за српски језик, потпуно стране структуре: именица-предлог, као нпр. корона фри ста-
тус, глутен фри производи, дословно – *короне без, *глутена без, у говору младих већ заживела 
структура – мозга без, лове без (уп. Редли 2018). Будући да је фри вишезначна лексема, у форми 
придева с основним значењем – ‛слободан’ (ја сам фри), идентификована је као индеклинабилни 
придев, где је уврштено и поменуто значење – ‛који не садржи одређени, обично непожељни 
састојак’, наведено као треће, с еквивалентима лишен, али и предлогом без и упућивачком речју, 
која је својеврсни квалификатор, одређење тематске целине – храна. Следећи задатак излазио 
је из граматичких оквира, тицао се творбе и творбене морфеме коју је, испоставило се, треба-
ло идентификовати и издвојити као одредничку реч. Отворило се, наиме, питање – да ли дати 
статус одреднице свакој од речи типа мегахит, мегалепотица, мегауспех, коуредник, коредитељ, 
реосигурање, реемитовати, реизабран, те тако и с префиксоидима супер, ултра и сл. Првобит-
но су ове речи обрађене засебно, да би се на крају, интервенцијом извршног уредника, изнашло 
рационалније решење и рационализовао простор – наведене речи подведене су под носећи први 
део саставнице, који је упрошћено назван – префикс: ко-, мега-, ре-, супер-, ултра-. Ово је једини 
пример искорака из опсега врста речи и потврда да систем идентификације нових страних речи 
не може и не мора пратити уобичајену лексикографску праксу у овом сегменту. О овом изузетку, 
као и о онима друге врсте постоје јасне напомене и упутства у Водичу кроз Речник, на самом 
почетку књиге, али и у практичном подсетнику у дну сваке стране Речника. Осим наведених иза-
зова, постојала су и питања у вези с глаголским видом и родом, на која контекст често није давао 
одговор. Исто тако, непоклапања с изворним категоријалним обележјем глагола – честа су појава. 
У појединим случајевима, насталим у српском, ради се заправо о имплицитној транзитивизацији, 
као у примеру типа јунаци се шетају и кулирају, што значи да се опуштају, при чему не примећу-
ју никога, не занима их ништа. Овакви су глаголи означени као двородни, што је уз двовидске, 
бројно најучесталије, појава која захтева посебне анализе. Наша првобитна груба граматичка 
обрада подвргнута је касније супервизији изврсног Страхиње Степанова, након тога извршном 
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уреднику, да бих, као коуредница, касније у неколико читања уочавала још специфичности које 
је требало уједначити. Једна од њих тиче се управо дефиниције двовидских глагола, која ју је, с 
намером да се пренесе потпуна информација, оптеретила (нпр. линковати се импф/пф – повези-
вати се/повезати се). Упростили смо овакво предочавање вида на бележење његове перфективне 
форме – повезати се. 

4.4. Дефиниције. Најизазовнији и најкреативнији део лексикографске обраде англици-
зма било је значење, тј. дефинисање англицизма. Уз добре речнике: Oxford English and Spanish 
Dictionary, Synonyms, and Spanish to English Translator4,Urban Dictionary5, Macmillan Dictionary6, 
Merriam-Webster Dictionary7, у електронској верзији, деловало је да ће све ићи глатко. Очекивано, 
није било нимало лако. Речници су нудили одговоре на већину записаних примера, чију је извор-
ну верзију требало препознати, будући да је у процесу преобликовања понекад добро скривена, 
затим у речнику наћи одговарајуће значење и вешто уобличити дефиницију. Овде сам склизнула 
у ону врсту замке поменуту на почетку – дати што више информација, користити речи с далеко 
апстрактнијим, специјализованијим, стручнијим значењем од онога што би просечном кориснику 
било потребно и довољно. Те су реченице биле непотребно дуге, садржавале су сувишне инфор-
мације, речју – нису биле у складу с принципима дефинисања, о чему је много писано и на шта 
ми је извршни уредник касније скренуо пажњу. Пример може бити првобитно дефинисан глагол 
исхејтовати:

користити тип комуникације на друштвеним мрежама с циљем да се искаже крајње негативан 
став, омаловажавање или агресивна критика према изнетим садржајима одређене особе или групе; 
претерано → хејтовати

да би на крају коригована дефиниција гласила: 
неумерено или претерано изражавати негативан став према садржајима које је изнела нека особа 
или група, нарочито на друштвеним мрежама (Е)

Пратећи принципе коришшћене у РНА, сваку реч смо дефинисале, да би се касније, према прин-
ципу деривационог гнезда, дефинисала само мотивна реч, а значење изведеница ишчитавало се 
на основу те носеће дефиниције. Превирања у току рада, домишљања и реорганизација структуре 
свакако значи да смо изгубиле време. Овде се поставља питање о томе да ли се заиста све може 
предвидети на почетку. Изгледа да не може, колико год деловало да имамо добар модел, добру 
теоријску основу, добре приручнике, речнике, консултанте. Нова бројна лексика наметнула је 
другачији принцип обраде, другачију микроструктуру, до које смо, како се види, долазили зајед-
но, постепено, стално се питајући шта би било адекватније, ближе корисницима, јер је њихова 
перспектива заправо централни оријентир. Не сме фрустрирати, напротив, треба и мора да буде 
таман, довољно, ни сувуше ни премало. Но, као и у свему, постићи праву меру најтеже је (само)
очекивање. Памтим дуго размишљање о глаголу хендловати, где ми се чинило да се могу издво-
јити три значења: 

1 поступати на ваљан начин с групом људи, појединцем или у одређеној ситуацији
2 доводити у ред, у нормално стање
3 носити се с нечим на одговарајући начин или контролисати нешто

У крајњој верзији све је обједињено у дефиницији: 
снаћи се или се носити на одређен начин с неком изазовном ситуацијом, стањем или особом; = 
снаћи се, = носити се с(а), = позабавити се, = поступити, = приступити
 

4  https://www.lexico.com ; https://en.oxforddictionaries.com
5  https://www.urbandictionary.com
6  https://www.macmillandictionary.com/
7  https://www.merriam-webster.com/

https://www.lexico.com
https://en.oxforddictionaries.com
https://www.urbandictionary.com
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
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Преданост, педантност, изузетну посвећеност на овом сегменту посла показала је једна 
од ауторки – Олга Панић Кавгић, која је проверавала сваку реч у дефиницији, сваки синоним, а 
посебно издвојила недоумице које смо дуго заједно решавале. Остала су ипак питања за проф. 
Прћића који је и могао и морао решити или пререшити постављено питање или недоумицу. 
Памтићу слике: хладно, маске, вишесатни разговор – Олгин таленат, широко знање и образо-
вање, ерудиција и жеља да ми, онако с маском на лицу, све, наравно непретенциозно, објасни, 
приближи – од медицине, спорта, дечјих игара, хране, слаткиша, компјутерске лексике... Та-
ленат је да разуме али и да пренесе. Фасцинантно! Овакви сарадници велико су богатство, а 
сарадња с њима право уживање. 

И поред своје неретко дуге запитаности, истрајавала сам у дефинисању феномена о којима, 
често, ништа нисам знала, учила, понекад ми је све изгледало као филм и нагнало ме да тражим 
даље и дубље о нечем што не знам. Ко је ит-девојка, зашто се тако назива, која је ту етимологија, 
кад је настао овај назив итд.? Да, ређале су се слике, и преда мном је израњао један нови свет, 
тачније слика новог света младих, забаве, али и политичких феномена, старих-нових назива за 
храну, пиће, спорт, здрав живот, хобије...    

4.5. Примери. У контексту значења треба споменути вештину препознавања репрезента-
тивног примера. Наизглед успутна информација, ово је један од кључних сегменат речничког 
чланка јер открива све што је изнад њега речено, што је управо из њега потекло. Како смо бирали 
примере кад их је било више? Параметри су били – што јаснија реченица, што репрезентативнији 
извор, препознавање граматичких одлика, што неутралнији регистар. Важно је показати и кад се 
реч доминантно пише у оригиналу или је на путу адаптације и на то скренути пажњу у упућива-
њима на правилне облике. Примере смо уређивали да бисмо добили језгровит а довољно инфор-
мативан исказ, лекторисали смо све осим англицизма, изостављали имена јавних личности, дакле 
све секундарне информације су отклоњене. 

4.6. Колокације. Бројност примера помогла је да се идентификују колокације, најчешћи 
најближи контекст обрађиваног англицизма, који је уз примере, понекад довољан индикатор зна-
чења (уп. Дражић 2014). То су у основи типови квалификативности формализовани придевом 
или предлошко-падежном конструкцијом. Тако су уз одредничку реч ПДФ, у првом значењу, иза 
свих информација пописане најфреквентније речи с којима се јавља:

Ꝏ ~ читач, ~ фајл, ~ формат, ~ издање, ~ књига, ~ конвертор 
или уз тајмер: 

Ꝏ даљински ~, дигитални ~, ~ за бојлер, ~ за грејање, ~ за кухињу, ~ за струју

5. ЗАВРШНЕ РАДЊЕ И ДАЉА ОЧЕКИВАЊА 

Коначну верзију рукописа извршни уредник је добио за непуна три месеца интензивног 
рада на трансформацији корпуса у речничке чланке. Његова ревизија трајала је читаво лето. Усле-
диле су коректуре, прва, друга, трећа – све до средине августа 2021. Читали смо сви све, с посеб-
ном пажњом на део за који је свако био задужен. И поред тога, остале су празнине у систему, пре 
свега у сегменту писања и акцента. Пажљиво око Т. Прћића уочавало је сваки и најситнији про-
пуст, био он суштински или чешће на крају технички – проред, увлачење, величина слова, боја, 
упућивања, симболи, жива глава и још много тога. Радити с њим често није лако, али је ретка част 
учити од њега, од садржинске, теоријске до техничке стране лексикографског посла. За оно што 
није лако, ту је за нас била проф. Васић. 

Вредело је! Како ће јавност прихватити и користити Речник, показаће време, али верујем да 
оваква књига завређује пажњу сваког ко жели, не само да научи правилно да пише, чита, користи 
англицизме, него и да овај речник чита као сведочанство о једном времену, па и као роман кроз 
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слике у речима и кроз речи у сликама једне нове (суп)културе, све распрострањеније, да разуме, 
не само тренд, него и резон омладине, грађење идентитета, колико год он деловао ефемерно. 
Вредело је зато што смо ми који смо радили научили како да се пробијамо кроз огромну грађу, да 
превазилазимо препреке, да усистемимо нешто што делује хаотично и на тај начин корисницима 
помогнемо да разумеју овај слој лексикона. Чини ми се, тј. знам да је ово идеалистичко схватање 
културе, нарочито оне језичке, али бар једна празнина на нашем, готово пустом путу ка савреме-
ном лингвистичком свету, попуњена је овим речником.  
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FROM THE CORPUS MATERIAL TO THE LEXICAL ENTRY
IN SRPSKI REČNIK NOVIJIH ANGLICIZAMA

Summary

In this paper a personal view has been presented of the overall orientation in the compilation of Srpski rečnik novi-
jih anglicizama [i.e. A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms], including challenges, issues, vacillations and the 
final structuring of the lexical entries, following from the substantial corpus material, which was being collected 
for a long time and in a well-planned, systematic and meticulous manner. The account starts with an overview of 
extralinguistic factors pertaining to lexicographic work and its intended result – the dictionary as a whole, in the 
scholarly and cultural context of this country, so as to draw attention to the complexity of the tasks, competences 
and skills, as well as of the capabilities required to establish systems at all language levels before setting up 
individual lexical entries. Only some of the problems involved are pointed out, relating to the prototypical angli-
cism, its spelling and pronunciation in Serbian, grammatical information, definition and selection of appropriate 
examples and highly frequent collocations in order to illustrate the sense(s) of the headwords, each special by its 
origin, degree of adaptation and integration into the system of Serbian. The main aim of this paper has been to 
convey but a small bit of the multilayered and demanding task of organizing and arranging the macro-, medio- and 
microstructure of this dictionary of recent anglicisms in Serbian and, at the same time, to awaken, and also to en-
courage, prospective lexicographers to this not at all simple, but instead very serious, important and sorely needed 
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area of study in domestic science of language, which has been unduly, unjustly and unjustifiably marginalized in 
most linguistic, cultural, contact and contrastive, both theoretical and practical, research.
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ИЗАЗОВИ БЕЛЕЖЕЊА ИЗГОВОРА ОДРЕДНИЦА У  
СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

Рад се бави проблемима и изазовима бележења изговора одредница у Српском речнику новијих англицизама 
(СРНА). Управо због актуелности грађе, било је потребно прецизно и на системским основама утврдити 
њихову форму и садржину. Овај рад се бави формалним, фонолошким аспектима адаптације англицизама 
у Речнику, а изазови у овом процесу тичу се усклађивања две често супротстављене тенденције: јасних и 
нефлексибилних дистрибутивних акценатских правила стандардног српског језика и у јавности уобичаје-
ног изговора англицизама, који је неретко нестандардан и неустаљен. У раду је приказано како је одређен 
и забележен адаптирани фонолошки лик англицизама, који подразумева фонеме и место нагласка у речи, 
фонотактику и ортоепску норму. У блиској вези са фонолошким ликом је и неизоставно одређивање пи-
саног облика англицизама. У раду су посебно образложени одређени аспекти проблематике изговора ан-
глицизама, као што су место нагласка у односу на семантичку прозирност и морфолошку рашчлањивост, 
место нагласка англицизама чији је други елемент енглески предлог/прилог, место нагласка англицизама 
са префиксима/префиксоидима и место нагласка префигираних другостепених глагола, а приказана су и 
објашњена решења која су примењена у СРНА. 

Кључне речи: англицизам, фонолошки лик, гласовни склоп, место нагласка, тенденције 

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Српски речник новијих англицизама (у даљем тексту СРНА) садржи више од 4500 одред-
ница, новијих англицизама, те као такав представља знатно обимнији и осавремењен наставак 
свог претходника, речника англицизама први пут објављеног 2001. године, под називом Du yu 
speak англосрпски? Речник новијих англицизама (Vasić, Prćić, Nejgebauer 2001, 2011, 2018), који 
је садржао око 950 одредница. О актуелности овог речника говори чињеница да су англицизми 
пажљиво ексцерпирани из електронског корпуса специјално формираног за потребе састављања 
овог речника, који чине жанровски и тематски разноврсни текстови настали у последњих дваде-
сетак година и прикупљени махом с интернета. Колико је прикупљена грађа актуелна, сведочи 
и чињеница да је у њу укључен и знатан број англицизама чији су енглески модели забележени 
у једнојезичним енглеским речницима у најрецентнијем периоду, за шта ћемо навести неколике 
примере. Наиме, Collins English Dictionary прогласио је енглеску реч binge-watch (гл.) за реч го-
дине 2015, што је имало одјека и у СРНА, где су забележени облици: бинџовати (гл.), бинџ (им.), 
бинџовање (им.) и бинџер (им.). Енглески модел social networking (им.) пак налази се међу 15% 
најпопуларнијих речи у 2021. години (према речнику Merriam Webster Dictionary), а према њему 
настали англицизам је нетворкинг (им.). Коначно, енглески модел ghosting (им.) бeлежи речник 
жаргона Urban Dictionary, док га стандардни речник Merriam Webster Dictionary региструје тек 
2017. године; у СРНА су његови пандани гостовати (гл.) и од њега добијена девербативна име-
ница гостовање (им.), те њена блискозначница, адаптирани англицизам гостинг (им.).

Управо је та актуелност грађе пред творце СРНА поставила и једну нормативну недоуми-
цу: будући да се ради о (нај)новијим англицизмима, било је потребно прецизно и на системским 
основама утврдити њихову форму и садржину. Стога се овај рад бави формалним, тo јест, пре-
цизније, фонолошко-графолошким аспектима адаптације. Приликом бележења одабраних реч-
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ничких одредница било је неопходно недвосмислено одредити и забележити њихов адаптирани 
фонолошки лик, који подразумева фонеме и место нагласка у речи, фонотактику и ортоепску 
норму. Такође, из наведеног проистиче и потреба да се неизоставно одреди и писани облик ан-
глицизама. Заправо, основни проблеми и изазови при фонолошко-графолошкој адаптацији овог 
слоја српског лексикона у речнику СРНА могли би се свести на следећа три главна питања, уско 
повезана, која захтевају практичне одговоре и системска решења:

1. Како бележити гласовни склоп забележених англицизама? 
2. Како фиксирати њихове акценатске ликове?
3. Како ортографски уобличити англицизме? 

Одговори на ова питања биће дати у раду у виду појединачних (под)одељака. Треба при 
томе имати у виду да је циљ рада на речнику из ове формалне, фонолошко-графолошке перспек-
тиве, био да се представи фонолошки лик англицизама, тј. њихов гласовни склоп и место нагла-
ска, имајући у виду ортоепске узусе стандардног српског језика, али без занемаривања преовла-
ђујуће говорне праксе. Заправо, важно је истаћи да је у том задатку требало помирити две често 
супротстављене тенденције: с једне стране, јасна и нефлексибилна дистрибутивна акценатска 
правила стандардног српског језика и, с друге, у јавности уобичајен изговор англицизама, који је 
неретко нестандардан и неустаљен. То се првенствено односи на место нагласка код англицизама 
насталих од енглеских изведеница и/или сложеница. Такође, мора се напоменути да се најверодо-
стојнији приказ стања у савременом језику и валидни подаци, не само у конкретном случају, могу 
добити једино анкетирањем (што) већег броја изворних говорника српског језика, различитог 
узраста, са (што) ширим захватом у српски језички простор, по могућству снимањем спонтаног 
говора/разговора. Ипак, с обзиром на то да би такав увид захтевао ангажовање великог броја ис-
траживача и информатора (заправо, имајући у виду искуство рада на Речнику, рекли бисмо још 
већег броја), током дужег периода, те да би по квантитативној као и квалитативној обради пред-
стављао засебно истраживање, које би умногоме утицало на динамику израде СРНА – од тако 
широког приступа ауторски тим је одустао. 

2. КАКО ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН ФОНОЛОШКИ ЛИК АНГЛИЦИЗАМА У СРНА

Прво питање, које се односи на принципе бележења гласовног склопа англицизама, јесте 
основно и незаобилазно, јер када преузимамо нову рeч из страног језика, прво морамо знати 
како да је изговоримо, а затим и напишемо. Основни принцип у теорији језичких контаката јесте 
да страна реч мора бити саображена систему језика-примаоца на свим језичким нивоима – фо-
нолошко-графолошком, морфосинтаксичком, семантичком и прагматичком (Filipović 1986, Prćić 
2019а). Филиповић (1986: 38−39) објашњава да процес лексичког позајмљивања подразумева 
језик-давалац и језик-прималац, који су у интерференцији, а крајњи циљ овог процеса јесте ин-
теграција стране речи у језик-прималац, другим речима, адаптација кроз супституцију одговара-
јућим елементима. До адаптације прво долази на формалном нивоу, јер нова реч мора имати одре-
ђену форму, тј. мора се некако изговорити, а потом и написати, те су фонолошка и графолошка 
адаптација у блиској вези, при чему друга обично следује за првом, али се због повезаности могу 
посматрати и као једна – фонолошко-графолошка адаптација. У српском језику та блиска веза 
посебно је изражена, јер је у његовом фонолошком (ћириличном) писму однос између фонема и 
графема 1:1, те се кроз графеме истовремено бележи и фонемска адаптација. Важно је напоме-
нути да се акценатски системи енглеског и српског језика веома разликују, јер у енглеском језику 
на нивоу речи заступљен је нагласак, који има и тонске карактеристике, али оне нису фонолошки 
релевантне. Стога, наглашени слог у речи у енглеском језику проминентнији је од осталих, те се 
у речницима бележи једино место нагласка. Насупрот овоме, акценат у српском језику је мелодиј-



ИЗАЗОВИ БЕЛЕЖЕЊА ИЗГОВОРА ОДРЕДНИЦА У СРНА

233

ски, тј. наглашени слогови у речима међусобно се супротстављају и квантитетом и квалитетом, 
те се изговарају с једним од четири акцента: краткосилазним, краткоузлазним, дугосилазним и 
дугоузлазним (о разлици између акцента у енглеском и српском језику в. Filipović 2005: 56–72). 

С обзиром на то да акценатски лик знатног броја англицизама није у потпуности устаљен 
у српском језику, при чему се код одређеног броја позајмљеница јављају одступања у односу на 
фонолошка правила и принципе језика-примаоца (нпр. грендсле1м, дропшо1т, инфотêјмент, Ју-
тју2б, фултâјм), те да највећи број претпостављених корисника СРНА и не разликује акценатске 
знаке, у СРНА је изговор англицизама (да будемо искрени, не без мењања првобитног решења и 
дуготрајног промишљања) представљен упрошћено, те се приказује само следеће:

– гласовни склоп, тј. фонеме,
– место нагласка (подредном линијом) и 
– квантитeт вокала (дуги се даје мајускулом, кратки минискулом).
Стога се, наместо првобитних, српском лексикографском традицијом наметнутих ликова 

попут /провàjдер/, /aдминистрáција/, /aдàптēр/, у СРНА даје знатно симплификована верзија:  
/провajдер/, /aдминистрAција/, /aдaптEр/. 

То, наравно, не значи да је ауторски тим у жељи да дâ што веродостојније ликове англи-
цизама потценио крајњег корисника СРНА и да је он остао ускраћен за најрелевантније ин-
формације. Конкретно, лексикографски портрет типичног англицизма у СРНА обухвата следеће 
карактеристичне податке: правописни облик, граматички облик, изговорни облик, неприхватљив 
облик, изворни облик, значење, пример, устаљени спој, изведену реч (СРНА 2021: 14–15, 17, 22), 
док, као што се види, фонолошко-графолошки подаци о адаптацији подразумевају: правописни 
облик, изговорни облик те неприхватљив изговорни или писани облик. На једном илустративном 
примеру биће приказано како изгледа овакав портет у СРНА:

dedlajn,1 a (Npl. i/ovi) m /dedlajn/;  deadline 
[engl. deadline] 
krajnji rok za završavanje nekog posla; = krajnji rok, = rok 
Motivišu ga dedlajn i to što mu je pisanje za novine osnovni izvor prihoda.

Дакле, прво се наводи писани облик англицизма, а потом у косим заградама његов адапти-
рани изговор у српском језику, при чему су дуги вокали представљеи мајускулом, а наглашени 
вокал је подвучен. Након тога често стоји неприхватљив написан облик са, визуелно лако уоч-
љивим, тужним ʻсмајлијемʼ () као индикатором те неприхватљивости. Такође, испод одреднице 
увек се даје писани облик енглеског модела у угластим заградама. 

Одреднице са више прихватљивих морфолошких и/или правописних варијанти наводе се 
по редоследу препоручености и повезују везником и; осим тога, ако постоји више у пракси уо-
бичајених неприхватљивих писаних облика, они се наводе након препорученог изговора, као у 
следећим примерима:

kensel-kultura, -e ž /kensel-kultUra/;  kensl-kultura,  cancel kultura 
[engl. cancel culture]

fejslift, a (Npl. ovi) m /fЕjslift/ i fejslifting, a (Npl. -zi) m /fЕjslifting/;  facelift,  facelifting 
[engl. facelift; engl. facelifting]

prank, a m /prank/ i prenk, a m /prenk/ 
[engl. prank]

Jutjub, a m /jutjUb/ i Jutub, a m /jutUb/;  JuTjub,  JuTub,  YouTube,  Youtube 
[engl. YouTube, zaštićeno ime]
1  Речник СРНА написан је латиницом, па ће ради аутентичности речничке одреднице које се овде дословно преузимају 
бити написане истим писмом. 
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Аспект који умногоме олакшава и унапређује корисничко искуство тиче се унакрсног упу-
ћивања за главне одреднице и, по потреби, пододреднице. Наиме, постоје два основна типа упу-
ћивања: 

а) један прихватљив облик иза кога стоји стрелица упућује на други облик, такође прихва-
тљив, али сада у већој мери, у оквиру којег је обрађен дати англицизам, као у:
hifi ⇒ hajfaj 
prajmaris ⇒ prajmeriz 
prajmariz ⇒ prajmeriz
inžinjering ⇒ inženjering

б) неприхватљив облик испред кога је знак , при чему се стрелицом упућује на прихва-
тљив облик датог англицизма, који је обрађен другде, као у:
 iPhone ⇒ ajfon
 high ⇒ haj
 high fashion ⇒ hajfešn
 jacuzzi ⇒ džakuzi
 junk food ⇒ džankfud

Детаљније о систему у основи фонолошко-графолошке адаптације и начина представљања 
овог лика англицизама биће речи у наредним одељцима.

3. ГЛАСОВНИ СКЛОП АНГЛИЦИЗАМА У СРНА

Прћић (2019а: 214), говорећи о транскрипцији, истиче следеће: „Izgovorni oblik, koji je 
osnovna i najvažnija karika u lancu adaptacije, nastaje i ustaljuje se relativno spontano, i to ili po uzoru 
na izvorni izgovor, ili po uzoru na izvorno pisanje, ili kombinacijom ova dva [...].” Овде се полази од 
поставки система транскрипције, јер је најочигледнији показатељ интегрисаности позајмљенице 
у систем језика-примаоца управо њен писани облик који је усклађен с правописним конвенција-
ма језика-примаоца. Треба имати у виду да је овоме обавезно претходила фонолошка и граматич-
ка адаптација, пошто се писани облик заснива на домаћем изговорном (и граматичком) облику 
(Prćić 2019а: 214). Прћић (2019а) истиче да је од изузетног значаја захтев за доследном употребом 
устаљених изговорних облика, те су за сваку одредницу и пододредницу у СРНА дати препору-
чени изговорни облици.

У СРНА је фонолошко-графолошка адаптација англицизама спроведена према одговарају-
ћем моделу адаптације постављеном и детаљно образложеном у примењеним приручницма Novi 
transkripcioni rečnih engleskih ličnih imena (Prćić 2018) и Englesko-srpski rečnik geografskih imena 
(Prćić 2019б). Поменути модел заснива се на познавању изговорног облика енглеске речи, који је 
примарни, али и њеног писаног облика, који је допунски. Прћић (2018: 22–23) образлаже да је за 
ваљану фонолошко-графолошку адаптацију2 неопходно познавати и узети у обзир како изворни 
изговорни тако и изворни писани облик речи, јер енглески језик има етимолошки правопис, те 
као такав испољава крајњу недоследност и непредвидљивост односа између појединих гласо-
ва и слова која их представљају (о разликама између енглеског и српског графолошког система 
в. Filipović 2005: 74–78). Стога се адаптација спроводи првенствено на основу изговора, утвр-
ђивањем одговарајућих српских фонема, тј. приближних српских гласова на основу акустичког 
утиска, односно релативне међусобне сличности између појединачно посматраних енглеских и 
српских самогласника и сугласника (Prćić 2019б: 11). Међутим, када такве сличности нема, избор 
је условљен одраније постојећим, традиционалним принципима, а неретко и изворним писаним 

2  Прћић (2018, 2019) развија модел фонолошко-графолошке адаптације на примерима енглеских личних и географских 
имена, али исти принципи овог модела важе и за фонолошко-графолошку адаптацију општих речи, тј. англицизама.
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обликом. Прћић (2018: 25–30, 2019б: 12–20) даје детаљан преглед кореспонденција енглеских и 
српских фонема уз објашњења и примере, те ће у наставку бити представљене главне постав-
ке аналогног модела примењеног у одређивању гласовног склопа англицизама у СРНА (детаљ-
није о сличностима и разликама између енглеских и српских фонема в. Filipović 2005: 28–38). 
Приликом одређивања фонолошко-графолошког облика англицизама за утврђивање изговора 
енглеских модела коришћени су различити речници изговора, а првенствено: Cambridge English 
Pronouncing Dictionary (2011) и Longman Pronunciation Dictionary (2008), док изворно писање 
енглеских модела следи правописне конвенције у онлајн издањима речника Oxford Dictionary 
of English (https://www.lexico.com/) и Merriam-Webster Dictionary (https://www. merriam-webster.
com/). Осим ове, пред ауторским тимом понекад би се нашла још једна ситуација која је захтевала 
нарочиту пажњу. Наиме, један исти еталон може имати две, подједнако исправне, реплике, те су 
у Речнику навођене обе (доп, a m /dop/ и доуп, a m /dOup/;  dope [engl. dope]). 

У моделу транскрипције (Prćić 2018, 2019б) наглашени самогласници у енглеском и српском 
језику имају извесне акустичке сличности, те енглеским кратким и дугим монофтонзима одговарају 
српски наглашени кратки и дуги самогласници, углавном силазног тоналитета (нпр. фантази /фан-
тази/ [engl. fantasy /f&nt@sI/], фастфуд /фастфУд/ [engl. fast food /fa:stfu:d/], флафи /флафи/ [енгл. 
fluffy /flVfI/]. Енглеским дифтонзима пак одговарају спојеви српских наглашених кратких самогла-
сника, углавном силазног тоналитета, и елемената /ј/ и /у/ (нпр. Фејсбук /фEjсбук/ [енгл. Facebook /
feIsbuk/]; даун /дaун/ [eнгл. down /daun/]. Латентни сугласнички елемент /r / у британској варијанти 
енглеског изговора, који је у склопу неких монофтонга и дифтонга, увек се преноси српским су-
гласником /р/ (нпр. дарк-веб /дAрк-веб/ [енгл. dark web /da:rk web/]). Треба указати на специфич-
ности у адаптацији посебно енглеских самогласника /@:r/ и /&/. Наиме, глас /@:r/ нема акустички 
пандан у српском језику, те се адаптира традиционално као /ер/, под утицајем његове некадашње 
адаптације у немачком (Prćić 2018: 27) или према писању, као у: ерлиберд /ерлиберд/ [енгл. early 
bird], астротурфер /aстротурфер/ [енгл. astroturfer], воркахолик /воркахолик/ [енгл. workaholic], 
воркаут /воркаут/ [енгл. workout], виндсурфинг /виндсурфинг/ [енгл. windsurfing]. Глас /&/ такође 
нема акустички сличног парњака у српском језику, те се преноси двојако: као /а/, што је ближе бри-
танском и изговору, али је засновано и према слову које га представља, или као /е/, што је ближе 
америчком изговору. Прћић (2018: 26–27) предлаже да се таква двојна пракса напусти те да се као 
акустички пандан дâ /а/. Међутим, пракса показује да је адаптација ипак двојака, као што се види у 
примерима: атачмент /атачмент/ [енгл. attachment], фаблет / фаблет/ [енгл. phablet], мас-медији 
/ мас-мЕдији/ [енгл. mass media], глампинг /глампинг/ [енгл. glamping], али дрег /дрег/ [eнгл. drag], 
џетлег / џетлег/ [енгл. jet lag], џез /џез/ [енгл. jazz], грендслем /грендслем/ [енгл. grand slam], кетвок 
/кетвок/ [engl. catwalk]. Има и фонолошких дублета, као што су: е-банкинг /Е-банкинг/ и е-бен-
кинг /Е-бенкинг/ [енгл. e-banking], мерчандајзер /мерчандајзер/ и мерчендајзер /мерчендајзер/ [енгл. 
merchandiser], пранк /пранк/ и пренк /пренк/ [eнгл. prank], рандом /рандом/ и /рендом/. Филиповић 
(2005: 42) такође уочава варијацију у адаптацији самогласника /&/, а ту појаву објашњава ситуаци-
јом расцепа, јер поље дисперзије самогласника /&/ захвата поље дисперзије српских вокала /а/ и /е/.

Ситуација се додатно усложњава чињеницом да ненаглашени самогласници енглеског и 
српског језика не показују акустичке сличности, те се у адаптацији први замењују српским нена-
глашеним кратким самогласницима који се утврђују према релевантном слову у енглеској речи 
(нпр. фастинг /fasting/ [енгл. fasting], маркетинг /маркетинг/ [engl. marketing]). Посебно је разно-
врсна адаптација самогласника /@r/, јер се он, као најслабији самогласник унутар система, бележи 
различитим словима, као у: јузер /јУзер/ [engl. user], предатор /предАтор/ [енгл. predator], бро-
шура /брошУра/ [енгл. brochure].

Због извесних акустичких сличности између сугласника два језика у контакту, енглеским 
звучним сугласницима одговарају српски звучни сугласници истог или сличног места и начина 
артикулације, док енглеским безвучним сугласницима одговарају српски безвучни сугласници 
истог или сличног места и начина артикулације. Изузеци су енглески сугласници /T, D, w, N/, 
наспрам којих стоје фонемске празнине у српском језику, те се они адаптирају на следећи начин, 
према редоследу навођења: /т, д, в, нг/н/, како показују примери попут тајмшеринг /тајмшЕринг/ 
[енгл. time-sharing], вебмастер /вебмастер/[engl. webmaster].

https://www.lexico.com/
https://www. merriam-webster.com/
https://www. merriam-webster.com/
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У адаптацији је важно узимати у обзир и правописне специфичности, од којих су најучеста-
лије следеће:

– између слова <и-а>, <и-е>, <и-у> уноси се слово <ј> (нпр. ријалити)
– једначење сугласника по звучности и месту творбе, иако може постојати у изговору, не при-
казује се у фонолошко-графолошком облику англицизма (нпр. јангтајмер, инбокс)
Да заокружимо овај уводни део о фонолошко-графолошкој адаптацији англицизама у СРНА 

теоријским појмовима из области теорије језика у контакту (Filipović 1986) – може се констато-
вати да адаптацијом монофтонга и сугласника по сличности или приближности настају фонем-
ски кореспонденти, што припада примарној фонолошкој адаптацији. С друге стране, адаптација 
дифтонга и поменута четири сугласника /T, D, w, N/ јесте слободна, а њен резултат су фонемски 
еквиваленти, што такође припада примарној фонолошкој адаптацији (Prćić 2019в). 

Супротно томе, померање места нагласка у складу са српским прозодијским обрасцима при-
пада секундарној фонолошкој адаптацији (нпр. /интер‘вју/ → /ин‘тервју/) (Prćić 2019в). О специ-
фичностима изговора, тј. акценатског облика англицизама у СРНА, биће речи у наредном одељку. 

4. АКЦЕНАТСКИ ОБЛИК АНГЛИЦИЗАМА У СРНА

Фонолошки лик англицизма, видели смо, обухвата гласовни склоп, али и место нагласка, тј. 
изговорни облик. Изговорни облици англицизама, који се дају за сваку одредницу и пододредни-
цу, у складу су с правилима и принципима стандардне акцентуације српског језика образложеним 
у приручницима Фонологија српскога језика (Петровић и Гудурић 2010) и Fonetika i fonologija. 
Ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika (Subotić, Sredojević i Bjelaković 2012). 

Међутим, с обзиром на то да се у СРНА бележи новија и најновија лексика, и то страног по-
рекла, акценатски лик велике већине тих речи још није у потпуности устаљен у српском језику и 
није у потпуности усаглашен с његовим фонолошким правилима и принципима. Управо се стога 
изговор англицизама – како смо видели – приказује упрошћено, с подацима о само два својства, 
махом устаљена: квантитету самогласника (кратки и дуги слогови), и интензитету самогласника 
(наглашени и ненаглашени слогови). Треће, недовољно устаљено својство, тоналитет самогла-
сника (узлазни, силазни, неутрални) – није приказано. 

Самогласнички симболи коришћени у СРНА имају следеће вредности (по узору на модел 
представљен и примењен у приручницима Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena (Prćić 
2018) и Englesko-srpski rečnik geografskih imena (Prćić 2019б):
/a e и o у/: кратак наглашен слог 
/a e и o у/: кратак ненаглашен слог 
/A E И O У/: дуг наглашен слог 
/A E И O У/: дуг ненаглашен слог 

Изговорни облик, дакле, даје се иза сваке одреднице и пододреднице. У вези с њим треба 
да поменемо и начин на који су регистроване постакценатске дужине, унеколико различит од 
обележавања места нагласка. Наиме, будући да је ортоепска норма стандардног српског језика 
сасвим недвосмислена када је у питању статус и дистрибуција постакценатских дужина, оне се 
дају у Речнику, али, у циљу растерећења речничког чланка, ипак не све. Заправо, регистровање 
им зависи од статуса: лексичке се дужине бележе доследно унутар изговорних облика (нпр. /ви-
нИл, дИлЕрка, диск-џокЕј, оркестрАтор/), док се код граматичких дужина дају оне које се јављају 
у трпним придевима и глаголским именицама (нпр. /чековАн, чиповАн, чекИрАње, чековАње/), 
али не и друге, какве су, на пример, оне код дужих облика придева (нпр. /мЕдијски, метросексу-
Ални/).

У наставку ће бити образложени одређени аспекти проблематике изговора англицизама 
(место нагласка у односу на семантичку прозирност и морфолошку рашчлањивост, место нагла-
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ска  англицизама чији је други елемент енглески предлог/прилог, место нагласка англицизама 
са префиксима/префиксоидима и место нагласка префигираних другостепених глагола) и биће 
наведена и објашњена решења која су примењена у СРНА. 

4.1. Тенденције у изговору англицизама

Уочене тенденције укратко ћемо дефинисати и илустровати примерима из СРНА.
I. Изворни акценатски ликови у енглеском и они адаптирани у српском језику – не морају 

се поклапати с обзиром на свој квалитет:
доп, a m /дoп/ и доуп, a м /дOуп/;  dope [engl. dope]
квиз, a (Нпл. ови) м /квИз/ [engl. quiz]

II. У српском језику мономорфемски семантички непрозирни англицизми имају један акце-
нат без обзира на то што су неки од њих у енглеском језику сложенице:

мејлбокс /мЕјлбокс/
мејнстрим /мЕјнстрИм/ 
саундтрек /саундтрек/
лоукост /лоукост/

III. Англицизми настали од енглеских сложеница које су у српском немотивисане речи – 
немају јасно устаљено место нагласка, о чему сведоче следећи примери и акцентски модели, 
неједнаке фреквенције: 

1) Ређе се јавља нагласак на првом слогу (на првој основи композите): 
ховерборд, а м /ховерборд/ [енгл. hoverboard]
ербег, а (Нпл. ови) м /ербег/; [енгл. airbag]
фанзин, а м /фанзИн/ [енгл. fanzine, од fan + (maga)zine] 
хечбек, а (Нпл. ови) м /хечбек/; [енгл. hatchback] 
хедлајн, а м /хедлајн/ [енгл. headline] 
корнфлекс, а м /корнфлекс/ [енгл. cornflakes]
лајфкоуч, а (Нпл. еви) м /лајфкОуч/ [енгл. life coach]
ноутбук, а (Нпл. ови) м /ноутбук/ [енгл. notebook, од notebook computer]

2) Чешће је, међутим, нагласак на другом елементу енглеске сложенице:
блокбастер, а м /блокбастер/ [енгл. blockbuster]
бјутислип, а м /бјутислИп/ [енгл. beauty sleep] 
хендмејд, прид индекл /хендмЕјд/ [енгл. handmade]
хепиауер, а м /хепиауер/ [енгл. happy hour]
еготрип, а (Нпл. ови) м /еготрип/ [енгл. ego trip] 
фастфуд, а (Нпл. ови) м /фастфУд/ [енгл. fast food]
фејкњуз, а м /фејкњУз/ [енгл. fake news]
фриленсер, а м /фрИленсер/ [енгл. freelancer]
фултајм, прид индекл /фултАјм/ [енгл. full-time]
глобтротер, а м /глобтротер/ [енгл. globetrotter]
хендсфри, ја м /хендсфрИ/ [енгл. hands-free] 
хотспот, а (Нпл. ови) м /хотспот/ [енгл. hotspot]

3) Англицизми који су семантички прозирне фразе, састављене било само од енглеских 
конституената било од енглеско-српских, дају се као полусложенице с двоструким акцентом:

блајнд-дејт, а (Нпл. ови) м /блАјнд-дЕјт/ [енгл. blind date]
бјути-туторијал, а м /бјути-туторијАл/ [енгл. beauty tutorial]
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фуд-блогер, а м /фУд-блогер/ [енгл. food blogger]
гифт-шоп, а (Нпл. ови) м /гифт-шоп/ [енгл. gift shop]
глоси-часопис, а м /глоси-часопис/ [енгл. glossy magazine]
груп-чет, а (Нпл. ови) м /грУп-чет/ [енгл. group chat]
хелт-клуб, а м /хелт-клУб/ [енгл. health club] 
интернет-кафе, а м /интернет-кафЕ/ 
ивент-индустрија, -е ж /ивент-индустрија/ [енгл. event(s) industry]
кенсел-култура,3 -е ж /кенсел-култУра/ [енгл. cancel culture]
кеш-кредит, а м /кеш-кредИт/ [од енгл. cash + срп. credit (Е)]
комјунити-менаџер, а м /комјунити-менаџер/ [енгл. community manager]
контрол-фрик, а (Нпл. ови) м /контрол-фрИк/ [енгл. control freak]
корнер-шоп, а (Нпл. ови) м /корнер-шоп/ [енгл. corner shop] 
мас-медији, -а (пл.) м /мас-мЕдији/ [енгл. mass media]

4) Англицизми чији је други елемент енглески предлог/прилог имају нагласак на том еле-
менту: 

фајналфор, а м /фајналфОр/ [енгл. final four]
лајнап, а м /лајнап/ [енгл. line-up]
локаут, а м /локаут/ [енгл. lockout] 
локдаун, а м /локдаун/ [енгл. lockdown] 
мејкингов, а м /мејкингов [енгл. making-of] 
мејковер, а м /мејкОвер/ [енгл. makeover] 
митап, а (Нпл. ови) м /мИтап/ [енгл. meet up] 
пикап, а м /пикап/ [енгл. pickup truck]
плагин, дет /плагин/ [енгл. plug-in]
плејоф, а (Нпл. ови) м /плејоф/ [енгл. playoff]
вајфај, а м /вАјфАј/ [енгл. Wi-Fi, заштићено име, од wi(reless + hi)-fi]
воркаут, а м /воркаут/ [енгл. wоrkout]

5) Англицизми чији је један од конституената префикс/префиксоид нагласак најчешће има-
ју на другом елементу:

aнтистрес, прид индекл /антистрес/ [енгл. anti-stress] 
антивакс, прид индекл /антивакс/ [енгл. anti-vax / anti-vaxx, од anti-vacc(ination)]
дисконектовати, -ујем пф, тр /дисконектовати/ [енгл. disconnect]
сајберспејс, а м /сајберспЕјс/ [енгл. cyberspace]
киберспејс, а м /кИберспЕјс/ [енгл. cyberspace] 
мегастар, а (Нпл. ови) м /мегастАр/ [енгл. megastar] 
микрофибер, а м /микрофИбер/ [енгл. microfiber / microfibre] 
мултимедија, -е ж /мултимЕдија/ [енгл. multimedia] 

Као што се види из представљених примера и установљених категорија, англицизми ге-
нерално показују тенденцију ка испољавању каснијег акцента. Тако, позајмљенице настале од 
енглеских сложеница које су у српском језику просте речи чешће имају нагласак на другом еле-
менту енглеског модела (нпр. /фрИленсер/), англицизми који су полусложенице уобичајено имају 
истакнутији и снажнији нагласак на другој саставници (нпр. /блАјнд-дЕјт/), док англицизми са 
предлогом/прилогом (нпр. /лајнап/) или префиксом/префиксоидом (нпр. /антистрес/) уобичајено 
имају нагласак на другом елементу. Ова тенденција указује на то да изворни говорници српског 

3  У говорном језику ова реч се најчешће изговара као кенсл култура. Међутим, препоручен облик је кенсел култура, 
јер се на тај начин прекида финална консонантска група од три косонанта, која је нетипична за српски језик. Типичне 
финалне консонантске групе у српском језику су -ст, -шт, -зд, -жд.
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језика ипак осећају да постоје две целине у свим наведеним  случајевима, тј. да на интуитивном 
нивоу разазнају рашчлањивост форме иако не могу (увек) да проникну у семантичке односе из-
међу елемената речи или сложеница. 

6) Међутим, нагласак се јавља и на првом слогу као последица српских акценатских прави-
ла, нарочито код преношења нагласка на префикс унутар префигираних другостепених глагола: 

анлајковати, -ујем импф/пф, тр /анлајковати/ [енгл. unlike]
анфрендовати, -ујем импф/пф, тр /анфрендовати/; [енгл. unfriend] 
апгрејд, а (Нпл. ови) м /апгрејд/; [енгл. upgrade] 
апгрејдовати, -ујем импф/пф, тр /апгрејдовати/ 
апдејт, а (Нпл. ови) м /апдејт/; [енгл. update]
апдејтовати, -ујем импф/пф, тр /апдејтовати/ 
дислајк, а (Нпл. ови) м /дислајк/; [енгл. dislike] 
дислајковати, -ујем импф/пф, тр /дислајковати/ [енгл. dislike] 
исхајповати, -ујем пф, тр /исхајповати/ [од енгл. hype]

Англицизми у свим горе наведеним категоријама, осим у категорији (3), немотивисани су 
у српском језику, без обзира на морфолошку структуру њихових модела у енглеском језику, те 
су сведени на статус простих речи, изведеница или сложеница, и имају један акценат. Међутим, 
чини се да изворни говорници српског језика ипак у многим оваквим примерима разазнају фор-
малну рашчлањивост, тј. постојање два елемента, иако не разазнају њихове унутрашње значењске 
односе. То потврђује чињеница да се у говорној пракси неки од ових англицизама изговарају са 
два акцента, од којих је сваки на једном елементу, на пример: /хотспот/, /вАјфАј/, /мегастАр/, /ан-
френдовати/. И. Клајн (2002: 30–31) у појединим српским мотивисаним речима констатује кате-
горију тзв. половичне мотивисаности, применљиву на наведене примере, под којим подразумева 
да један део речи може имати статус лексеме у српском, док је други део (данас) лишен значења, 
али заједно са оним првим или другим даје семантику сложеници тако што модификује прозирни 
конституент (нпр. лајтмотив, празилук, презиме, штрајк-брехер).4 Клајн (2002: 47) издваја још 
једну сродну и интересантну појаву – спојеве (сложенице или полусложенице) који су у српском 
језику немотивисани или полумотивисани, али се у њима ипак осећа присуство две лексеме, тј. 
рашчлањивост форме, управо због свеприсутности енглеског језика (нпр. џетсет, бизнисмен, бо-
дибилдинг). У складу са овим, Филиповић (2005: 69–70) указује на знатан број полумотивисаних 
англицизама у регистру рачунарства (нпр. бродкастинг, лаптоп, дајалап, флопи-диск, џанкмејл).

5. ОРТОГРАФСКО УОБЛИЧАВАЊЕ АНГЛИЦИЗАМА У СРНА

У вези с претходним проблемом који се појавио пред члановима ауторског тима, понекад 
наоко нерешивим, а свакако тешко системски решивим, стајао је још један, ништа мање захтеван 
– ортографско уобличавање англицизама.

Наиме, иако је већина примера била сразмерно једноставна за ову врсту кодификације, 
неки од њих ипак су уносили недоумице, при чему су се највећи изазови тицали транскрипције, 
односа према фонолошком проседеу српског правописа и састављеног/растављеног писања.

Да би ортографско уобличавање позајмљеница било засновано на јасним и чврстим основа-
ма, вођа ауторског тима, проф. др Т. Прћић, унутар поглавља названог Водич кроз Речник, навео је 
основне принципе овог сегмента адаптације англицизама (СРНА, 18–20). Неки од тих принципа и 
правила имају статус системских, што, међутим, не значи истовремено и безизузетних. Наиме, при-
мера ради, опредељење да се англицизми доследно транскрибују на српско ћириличко и латиничко 
писмо – не значи да не постоје ретки, оправдани изузеци (нпр. AIDS, e-mail). Они који се не могу 

4  Подвучен део речи има статус лексеме у српском.
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подвести под такве примере, већ представљају сирове англицизме, како смо видели, доследно се 
означавају посебним емотиконом – . Осим тога, стриктно је поштован принцип по коме изворни 
ортографски лик ни на који начин не треба да утиче на лик позајмљенице, али се и ту може наћи 
изузетак: алтернације по звучности и по месту артикулације не региструју се приликом ортограф-
ског уобличавања англицизма, те се чувају изворне консонантске групе (нпр. драгстор, инпут, под-
каст, бекграунд, саундтрек). Међутим, да би се посебно скренуло пажњу и на супротну, погрешну 
праксу, наводе се и ликови написани према фонолошком проседеу (нпр. хеџбек), али сада (и они) 
означени универзалним маркером некоректности (), овог пута ортографске.

Ипак, као најзахтевније за решавање показало се питање састављеног и растављеног пи-
сања речи, које се заправо своди на проблем писања полусложеница, као и састављено и раста-
вљено писање различитих фразних лексема, тј. хибридних лексичких јединица које су формално 
(графолошки, фонолошки, морфосинтаксички) реализоване као синтагме, али се функцијски и 
садржински понашају као лексеме (Prćić 2016: 162). За потребе сагледавања система писања по-
себно су значајне фразне именице (= вишечлане лексеме), тј. тип безглаголских фразних лексема, 
које су реализоване именичким синтагмама, најчешће као колокације типа придев + именица 
(нпр. дигитални маркетинг), а које означавају име неког сегмента ванјезичке стварности, и ка-
рактерише их хипонимски однос између саставница, јер именују подврсту онога што је означено 
именицом (нпр. дигитални маркетинг је врста маркетинга) (Prćić 2016: 163). 

Можемо рећи да смо се овде суочили с проблемом који и иначе представља вероватно нај-
већи изазов корисницима правописа српског језика па чак и његовим ауторима. Примера ради, 
Правопис српскога језика наводи чак седам момената којима се дефинишу правописна правила 
везана за спојено и одвојено писање речи уопште (ПСЈ 2010: 74): 1. степен самосталности зна-
чења; 2. актуелност речи; 3. поседовање самосталног акцента; 4. сложена правила грађења речи, 
како савремена тако и историјска; 5. избегавање нарушавања створених навика; 6. непромењени 
склопови који одступају од правила српског језика те 7. раскорак између слободе писаца/ствара-
лаца и потреба професионалних корисника правописне норме. Међутим, и у овом случају је про-
нађено јасно системско решење: уколико је реч таква да означава једну смисаону целину, пише се 
као (словна) целина, било непрекинута било полусложеничка. Наравно, и овде мора бити места 
за понеки изузетак у виду фразних именица (нпр. мицеларна вода).

Посебно је важно указати на установљени систем за састављено и растављено писање англи-
цизама примењен у СРНА, који је формулисао Прћић (Prćić 2019: 215–217), а опште узев тенденција 
је ка синтетизму, тј. спојеном и полусложеничком писању, а не на аналитизму. Опште правило је да 
се сваки англицизам који представља једну садржинску целину пише као јединствен језички знак, тј. 
непрекинута реч без обзира на морфолошку структуру енглеског модела (нпр. просте речи: брауни, 
изведенице: браузер, сложенице: букмејкер, префиксали: реконектован, лексикализоване синтагме: 
рентакар). Надаље, сваки англицизам који представља једну садржинску целину, али у коме српски 
говорник уочава значењску везу између елемената, пише се с цртицом. У питању је хипонимско-хипе-
ронимска значењска веза, тј. однос специфичног значења према општем. На пример, афилијат-мар-
кетинг је врста маркетинга, блур-ефекат је врста ефекта, а дип-веб је врста веба. Најзад, детерминати-
ви се, без обзира на то како су формализовани, пишу одвојено од центра фразе (нпр. бестселер писац, 
фенси одећа). Поред овога, цртица у СРНА означава границе међу слоговима код слоговно предста-
вљених акронима (нпр. ес-ју-ви : SUV, џи-пи-ес : GPS). С друге стране, фразне именице, као што смо 
видели, пишу се растављено (нпр. дигитални маркетинг, персонални компјутер).

Ортографски дублети се не избегавају, што би се испрва, лаички посматрано, могло сматра-
ти недостатком Речника и непотребним оптерећењем речничког чланка. Међутим, и тиме се даје 
још једна информација будући да се дублетни облици увек наводе с обзиром на степен прихва-
тљивости, при чему се, видели смо раније, повезују везником и (нпр. хајфај и hifi, имејл и email, 
IT-јевац и ај-тијевац). 

Коначно, уколико се нађе иза префикса, црта (не цртица) јесте показатељ несамосталности 
јединица (нпр. мега– као у: мега(-)хит, мега(-)лепотица, мега(-)успех).
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6. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

С обзиром на то да Речник бележи најновије и новије англицизме у прихватљивом и препо-
рученом формалном, изговорном, писаном и граматичком облику, с јасно утврђеним значењима 
и начином употребе, јасно је да он није само обично лексикографско дело, већ представља и ва-
жан допринос развијању енглеско-српске контакнојезичке компетенције корисника (Prćić 2013; 
2014) и неговању контакне језичке културе (Prćić 2019a: 22, 185–191), али и српске ортографске 
нормативистике. Он, несумњиво, омогућава корисницима да добију проверен, стадардизован и 
компетентан одговор на своје недоумице о томе како да правилно изговоре, напишу и употребе 
одређени англицизам, чиме доприноси и сузбијању псеудонорме (Prćić 2019a: 36–38).

Коначно, на крају овог, краћег осврта на само један од сегмената израде СРНА који су се 
нашли пред ауторским тимом, можемо закључити (и признати) да изазови бележења изговора 
одредница нису били нимало мали, управо супротно. Међутим, рад на њиховом превазилажењу 
умногоме је олакшан чињеницом да је Речником настављена сада већ дводеценијска лексико-
графска пракса уобличавања англицизама уопште, као и она, за целу деценију дужа, која се тиче 
промишљања о њиховом месту у савременом српском језику и обраде само једног њиховог сег-
мента (исп. Prćić 1992). Осим тога, иако је јасно да је СРНА својеврсна круна рада на нормирању 
српских англицизама, то не значи да се Речник треба посматрати као завршетак једног процеса – 
напротив: он ће бити само међуфаза, несумњиво значајна, сада смо убеђени, дуготрајног процеса 
бележења и нормирања англицизама.
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CHALLENGES OF INDICATING THE PRONUNCIATION OF ENTRIES IN  
A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

This paper presents problems and challenges involved in determining and indicating the pronunciation of the lexi-
cal entries in A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms (SRNA). It is exactly due to the up-to-date nature of the 
anglicisms that we had to establish their form and meaning precisely and systematically. This paper deals with 
formal, phonological aspects of the adaptation of anglicisms in SRNA. The challenges in this process relate to 
reconciling two often conflicting tendencies: clear and inflexible rules of accentual distribution in standard Serbian 
with common everyday pronunciation practice, which is often non-standard and variable. This paper explains how 
the phonological form of anglicisms, encompassing phonemes, accent placement, phonotactics and accent distri-
bution norm is determined and indicated. The paper particularly addresses some aspects relating to the problems of 
pronouncing anglicisms, like accent in relation to semantic transparency and morphological compositionality, the 
accent of anglicisms the second element of which is a preposition/adverb, the accent of anglicisms with prefixes/
prefixoids and the accent of verbal prefixals derived from anglicisms; the explanations and solutions to the menti-
oned issues applied in SRNA are provided. 
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ГРАМАТИЧКИ И ТВОРБЕНИ АСПЕКТИ ОДРЕДНИЦА У  
СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

Овај прилог је проистекао из рада на Српском речнику новијих англицизама и представља сумарни поглед 
на граматичке и творбене аспекте одредница у Речнику. Како су се обојица аутора прилога бавили грама-
тичко-творбеним уређивањем речничких чланака у СРНА, током рада на Речнику њима, али и остатку 
ауторског тима, наметала су се одређена питања која су захтевала и јасна лексикографска решења. Управо 
је тим решењима и из њих проистеклим увидима о адаптацији, тј. степену прилагођености англицизама, 
посвећен и овај прилог. 

Кључне речи: англицизам, Српски речник новијих англицизама,  морфологија, дериватологија, примарна 
адаптација, секундарна адаптација

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Током рада на Српском речнику новијих англицизама (у даљем тексту СРНА) ауторима овог 
чланка наметала су се нека питања у вези са граматичко-творбеним видом одредница која су за-
хтевала и одређена лексикографска решења. И тада, у процесу уређивања речничких чланака у 
СРНА, и након завршетка и публикације Речника, аутори су анализирали поједине граматичке и 
творбене аспекте одредница, што је изнедрило више огледа у којима су сегменти ове проблемати-
ке подвргнути детаљнијем испитивању. Управо у том контексту и овај рад треба сматрати настав-
ком али, још тачније, и конзицном и садржајном синтезом претходних прилога аутора (написаних 
било појединачно, било у коауторству), уз нужно сумирање резултата/схватања посвећених гра-
матичко-творбеној проблематици проистеклој из рада на Српском речнику новијих англицизама 
(уп. Ајџановић, Степанов, Дражић 2021; Ајџановић 2021а; 2021б; 2021в; 2022), као и системско 
сагледавање процеса адаптације англицизама у српском језику: управо разумејући њихову број-
ност, уклопљеност у структуру српског језика (на различитим нивоима) те продуктивност (у по-
гледу одређених творбених образаца).

2. ГРАМАТИКА У СРНА

Како се може прочитати у Уводној речи СРНА, најбитније граматичке информације у реч-
ничком чланку које прате лему тичу се три – у Речнику најзаступљеније – врсте променљивих 
речи: именица, придева и глагола, при чему се „gramatički oblici odrednica daju u skladu s pravilima 
i principima standardne gramatike srpskog jezika“ (2021: 20), изложеним у референтном приручнику 
(мисли се на Нормативну граматику Пипера и Клајна 2017). Додајмо да се у Речнику, поред ових 
трију врста речи, појављују још три врсте језичких јединица – речце, узвици и префикси.1 Нај-
значајније увиде о граматичким и творбеним аспектима одредница предочићемо према врстама 
речи, приказујући неке од лема ради илустрације онога о чему пишемо. 

1  Разуме се да префикси нису језичке јединице истоврсне са речцама и узвицима (и претходно поменутим трима 
променљивим врстама речи), али се показало нужним (и отуд оправданим) да се и они издвоје као одреднице.
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Именице. Морфолошки и морфофонолошки подаци о именицама тичу се њиховог грама-
тичког рода (м/ж/с), те облика у дативу једнине (уколико постоји гласовна алтернација: нпр. фи-
линг – филинзи) или у номинативу множине (уколико је реч о дужој множини или уметању гласа 
[ј] између финалног вокала основе и вокалског наставка), уз навођење, код одговарајућих речи, 
информација о њиховој непотпуној морфолошкој адаптираности, тј. изостанку деклинабилности 
(indekl). Трансморфемизација англицизама у српском језику, као што је познато из релевантне 
литературе (в. нпр. Filipović 1986), тиче се степена морфолошке адаптације позајмљеница, и овде 
ће бити представљене промене кроз које пролази основни облик модела језика-даваоца у току 
своје адаптације и преласка у основни облик реплике језика-примаоца. Адаптација на морфоло-
шком нивоу подразумева да се позајмљенице (које се са моделом слажу по облику) прилагођавају 
морфолошком систему српског језика, што значи да добијају одговарајућу класификациону ка-
тегорију рода те, последично, сходно именичкој врсти у коју се уклапају (-а и -е деклинација), и 
одговарајуће падежне наставке. Од овога одступају формално неприлагођени, тј. непроменљиви 
именички англицизми (којима се зато у Речнику и додељује претходно поменута ознака indekl). 
Именичке позајмљенице из енглеског језика задобијају род у српском језику примарно према 
парадигматском индикатору, отуда и доминација именица мушког рода I врсте и женског рода II 
врсте (о томе в. више у Ајџановић 2021б).

Слично ономе што вели Филиповић (1986: 60–61) о адаптацији на морфолошком нивоу 
енглеских именичких позајмљеница, тако у СРНА бележимо бројне номиналне англицизме који 
бивају интегрисани у именичке маскулинуме, у складу са тзв. тенденцијом мушког рода (уп. 
Filipović 1986: 130), а не завршавају се на консонант, како је својствено српским, тј. словенским 
речима, него на -у или -и (нпр. банџи, бјути, боби, брауни, чили, дерби; ершоу, барбекју итд.). 
Код свих њих је примарна адаптација протекла „неприметно“, тј. реализована је нулта транс-
морфемизација, тако да модел одговара реплици (уп. Filipović 1986: 120). Именице мушког рода 
потпуно су, дакле, интегрисане у морфолошки систем српског језика, независно од тога да ли је 
реч о примарној (нпр. боби) или секундарној (нпр. квизаш) адаптацији:2 поред рода (као класи-
фикационе категорије), добијају и друга два морфолошка обележја – број и падеж. У Речнику је 
тако навођено уколико англицизми уклопљени у деклинациони образац I врсте имају проширење 
основе -ов-/-ев- (нпр. скречеви, мемови и сл.),3 док податак о регуларној множини (нпр. дивелопер 
– дивелопери), будући подразумеван, није посебно даван. И код полусложеница са секундарним 
моносилабичким чланом бележен је податак о проширеном множинском облику (нпр. краш-те-
стови, мејл-боксови, мемори-стикови, паб-квизови, ритејл-паркови). 

Како је речено, номинални англицизми женског рода се према парадигматском параметру 
(финално -а) уклапају у деклинациони тип именица II врсте, уз адаптирање других двеју морфо-
лошких категорија (падеж и број) према овом типу. Чињеница је да највећи број именица женског 
рода представља моционе парњаке кореспондентних маскулинума (нпр. панелист – панелистки-
ња, пивотмен – пивотменка), па ћемо се на ову проблематику вратити у наредној тачки, посве-
ћеној творбеној проблематици. 

Именице средњег рода своју бројност у Речнику дугују, слично именицама женског рода, 
граматичко-творбеним процесима. Наиме, потврђује се системски карактер својствен деривира-

2  У овој дистинкцији између примарне и секундарне адаптације наслањамо се на, сада већ традиционално и безмало 
подразумевано, учење Р. Филиповића (1986), према коме је та подела условљена хронолошком и квалитативном 
разликом. И док је хронолошки елемент од мањег значаја, квалитативни се показује кључним – наиме, примарне 
промене су „nestalne te uzrokuju varijante koje predstavljaju kompromisne replike”, „podliježu raznim utjecajima koji 
mogu djelovati paralelno“, „osjećaju se utjecaji obaju sustava, jezika davaoca i jezika primaoca“ (Filipović 1986: 57), док 
су секундарне промене сталне и непроменљиве, посуђеница се „integrirala u sustav jezika primaoca, rijetko podliježe 
promjenama“ (ibid.).
3  Показује се да практично без изузетка моносилабички англицизми мушког рода добијају проширење -ов-/-ев-, али 
и да бисилабички и полисилабички англицизми (а поред њих, и они који су акронимског порекла) такође могу имати 
проширење, као и да су дублетни облици у множини присутни код појединих речи: лаунџи/-и/-еви, мастермајнди/-ови, 
у-ес-бе/-и/-ови, фејслифт/-ови.
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њу поствербала од одговарајућих глагола, с финалним слогом -ње или -ће. Отуда ће се и ово пита-
ње обрадити у следећој тачки. Напоменимо да се наспрам ових поствербала, као делимични или 
потпуни синоними, појављују и англицизми на -инг (наравно мушког рода), што не чуди, будући 
да је реч о – у енглеском граматичком систему – пандану српским глаголским именицама, о чему 
сведоче и следећи парови попут хајковање – хајкинг; хајлајтовање – хајлајтинг итд. (о томе види 
детаљније у Ајџановић 2022).

Код именичких одредница – поред досад наведених података о класификационим (грама-
тички род), морфолошким (навођење множинског проширење или дублетни облици у плуралу) и 
морфофонолошким (евентуална гласовна промена у Д/Л сг. им. ж. р. или Н пл. им. м. р.) одлика-
ма – у немалом броју случајева навођена је и морфосинтаксичка (тј. функционална) дескрипција 
– det. Наиме, многе од ових именица понашају се као детерминативне речи (по правилу је то у 
оним ситуацијама када је у енглеском језику изворна реч само именица или именички израз а 
не и придев), што значи да се појављују као антепониране именице (с придевском вредношћу) у 
номинативу сингулара у функцији ближег одређења друге, синтаксички њој надређене именице 
(унутар проширених именичких јединица), како је то, на пример, у финиш пудер, фирстминит 
понуде итд. 

Придеви и прилози. Кад се енглески придеви адаптирају према морфолошком систему срп-
ског језика – постајући тако адјективни англицизми – и они нужно пролазе кроз трансморфеми-
зацију, при чему се опет уочава разлика између примарне и секундарне адаптације (уп. Filipović 
1986: 144–145). Наиме, при примарној адаптацији – изведеној нултом трансморфемизацијом – 
добијају се компромисне реплике будући да задржавају категоријална својства из језика-давао-
ца (енглеског) не преузимајући главне морфолошке одлика језика-примаоца (српског). Другим 
речима, такви придеви не показују разлике између сингулара и плурала, не примају наставке за 
падеже и не разликују род, а додамо ли овим још две категоријалне карактеристике ове врсте 
речи – поређење и придевски вид – јасно је да се ни тим категоријама примарно адаптирани 
придеви не уподобљавају. Оваквих је придева 111 у Речнику, и они демонстрирају велику значењ-
ску и функционалностилску разноврсност придевских англицизама (нпр. антивакс, антидопинг, 
беби, бебифрендли). Сви су они, наравно, у Речнику добили класификатор indekl. Од наведеног, 
знатног, броја индеклинабилних придева њих 17 функционишу и као прилози (што, разуме се, 
у Речнику није прошло без посебне ознаке): аут, инстант, кјут, секси... То је у већини случа-
јева подударно и са ситуацијом у енглеском језику, али, с друге стране, четири непроменљива 
придева – инстант, кјут, крипи, тренди – пролазе кроз адвербијализацију само у српском. Сви 
остали придеви (њих 130) – енглеске посуђенице забележене у Речнику – резултат су секундарне 
адаптације, тј. изведени су од основног облика неке већ адаптиране енглеске посуђенице знатним 
инвентаром придевских суфикса: -ан/-ни, -ов, -ски, -овски, -ички, -ал(а)н, -ив(а)н, -уал(а)н, што 
значи да су прошли потпуну трансморфемизацију, уклопивши се у морфолошки систем врста 
речи у српском језику.

Глаголи. Из претходних пододељака, у којима смо се на речничкој грађи бавили примерима 
адаптације именица и придева из енглеског језика у српски – јасно је колико структурне разлике 
између ова два језика утичу на процесе прилагођавања, односно трансморфемизације.4 То је још 
више случај када је реч о глаголима будући да су системскојезичке разлике између језика код ове 
врсте речи (још) изразитије. Ову оцену заснивамо на броју категоријалних обележја глагола као 
врсте, који је већи него код именица и придева. Позиција, тј. функција глагола као врсте речи у 
морфосинтаксичком систему српског језика условила је да „model jezika davaoca služi samo kao 
osnova za tvorbu glagola u jeziku primaocu, a svi se ostali elementi, potrebni za adaptaciju, uzimaju 

4  Филиповић (1986: 62) закључује како „adaptacija engleskih posuđenica – glagola u evropskim jezicima još bolje pokazuje 
vrijednost i primjenljivost pojmovne podjele primarnost i sekundarnost te vrlo dobro ilustrira korisnost uvođenja razlike 
između primarne i sekundarne adaptacije. To se osobito odnosi na one evropske jezike koji se u formiranju osnovnog oblika 
glagola (koji nije uvijek infinitiv) znatno razlikuju od engleskog. U toku primarne adaptacije engleski glagol služi kao osnova 
a osnovni se oblik posuđenice tvori prema pravilima tvorbe riječi u jeziku primaocu“.
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iz jezika primaoca“ (Filipović 1986: 136). Другим речима, глаголи се увек прилагођавају – када 
говоримо о основном облику, тј. инфинитиву – тако што се форманти језика-примаоца (наравно, 
у овом случају српског језика) везују за модел, односно реч (основу).5 Од 352 глаголске лексеме 
у Речнику највећи број је (у инфинитиву) адаптиран формантом -овати (око 79% од њиховог 
укупног броја), попут: адлибовати, акредитовати, анфоловати, анфрендовати и сл. Остали 
форманти који служе за адаптацију глаголских англицизама су: -ирати (око 15% свих примера), 
нпр. администрирати, аплицирати, астротурфирати и сл., те -нути (нпр. брејкнути, флип-
нути), -исати (нпр. афтерисати, контурисати), -ати (нпр. блендати) и, коначно, -ити (свега 
један пример: фејсбучити) (в. више у Ајџановић 2021б).6 Како је већ у литератури примећено 
(уп. Filipović 1986: 139; Ајџановић 2021б), глаголске позајмљенице, када стекну одговарајућу 
инфинитивну форму, не показују никаква одступања од парадигме конјугације глаголске врсте 
којој према инфинитивном форманту припадају те се у потпуности понашају као и други пред-
ставници датих гл. врста: III (нпр. флипнути–флипнем као викнути–викнем), IVа (нпр. адлибова-
ти–адлибујем као куповати–купујем), V (афтерисати–афтеришем као брисати–бришем), VIа 
(нпр. аплицирати–аплицирам као спавати–спавам).

 У СРНА се уз глаголске леме јављају још и подаци о изгледу првог лица сингулара пре-
зента, као и информације о глаголском виду и роду. Свакако да адаптација посуђеница-глагола 
у српски језик на морфолошком нивоу подразумева и да се такав глагол мора јавити у једном од 
два вида – било као свршени било као несвршени. Међутим, на основу анализиране грађе из Реч-
ника, развидно је да глаголски вид системски тежи неутрализацији опозиције између свршеног 
и несвршеног вида, што значи да је далеко највише глагола који су одређени као двовидски, што 
је, јасно је, истакнуто и у Речнику одговарајућим маркером impf/pf.7 Од преосталих, који нису 
двовидски, знатно више је оних који су несвршеног вида, док су свршени, скоро по правилу, на-
стали у поступку секундарне адаптације, скоро без изузетка префиксацијом (нпр. истресирати 
се, одлоговати се). 

Глаголски род је друга граматичка категорија глагола која се наводи у Речнику. Род глагола 
условљен је значењем, односно (не)постојањем директног објекта у беспредлошком акузативу, 
при чему, сасвим у складу с одраније примећеном тенденцијом ка прелазности, речничка грађа 
показује да су доминантнији прелазни глаголи (нпр. апдејтовати, бекаповати, чекирати, да-
унлодовати, диловати, дизајнирати, хаковати итд.). Непрелазних пак глагола значајно је мање 
(нпр. битбоксовати, фејловати и др.), уз регистрована четири апсолутно повратна глагола (ау-
товати се, испартијати се, логовати се, хипстерисати се). Тек у покојем случају могуће је гла-
голску лексему одредити као двородну (нпр. бејбиситовати), што значи да је у корпусу (из кога 
су ексцерпирани примери за Речник) уочена и прелазна и непрелазна употреба глагола. Питање 
повратне варијанте уз прелазни глагол решено је навођењем такве глаголске пододреднице, нпр. 
чекирати impf, tr с пододредницом чекирати се impf, refl или допинговати impf/pf, tr и допинго-
вати се impf/pf, refl. 

3. ТВОРБЕНИ АСПЕКТ У СРНА

У овој тачки ћемо се осврнути на нека питања која се тичу творбеног аспекта лексема које 
су нашле своје место у СРНА. Међутим, како је из досадашњег излагања – односно, прецизније, 

5  Та основа може бити, како је речено, основни облик глагола преузет из енглеског језика (нпр. гриловати [< grill]; 
фоловати [< follow]), герунд (нпр. мобинговати [< mobbing]; пилинговати се [< pealing]), затим именица (fejsbučiti [< 
Facebook]) или пак придев (грогиран [< groggy]).
6  У Речнику је детектовано 35 (инфинитивних) морфолошких дублета, какви су: гуглати–гугловати, ребрендовати–
ребрендирати, сурфати–сурфовати, таргетирати–таргетовати, форматирати–форматизовати, чекирати–
чековати, шејковати–шејкирати, и чак један триплет (блендати–блендовати–блендирати).
7  Ипак, овде се морамо оградити у вези с прецизношћу одређивања вида појединих глагола будући да су неки од њих 
забележени у свега неколико за ову категорију недовољно информативних реченичних контекста.
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из претходне тачке – јасно, граматички и творбени аспект су крајње преплетени, и оваква дифе-
ренцијација има искључиво аналитички карактер, јер различити граматички аспекти у директној 
су вези с творбеним, како је у више наврата било прилике да се уверимо.

Када је реч о творбеним питањима у вези с именицама, већ смо видели да се моциона обра-
зовања системски јављају те су отуда значајна за ову тематику. Јасно је да се ради секундарној 
морфолошкој адаптацији, тј. деривацији лексичких посуђеница на које се додају домаћи творбе-
ни форманти, што се може, наравно, сагледати и сместити у део општег тренда тзв. феминизације 
језика, односно могућности али и потреба да се наспрам маскулинума којим се означава вршилац 
какве радње, ималац неке професије, носилац особине и сл. – формира одговарајући социјативни 
фемининатив (в. више о овоме у Ајџановић 2021а). Наводимо неке примере мовираних феми-
нинума из СРНА: администраторка, админка, ај-тијевка, акаунт-менаџерка, антиваксерица 
(= антиваксерка), антиваксерка (= антиваксерица), арт-директорка, бајкерка, баскеташица, 
бебиситерка, бекпекерка, бизнисменка, билдерка... Социјативни фемининативи се изводе помоћу 
пет творбених форманата: -ица, -ка, -киња, -уља и -уша, при чему је број изведеница њима доби-
јених изразито диспропорционалан – убедљиво највише их је деривирано суфиксом -ка. Иако је 
још раније примећено да се „као два најчешћа моциона суфикса у српском језику суфикси -ица и 
-ка често [...] јављају као конкурентска деривациона средства“ (Ајџановић 2008: 99), у грађи из 
СРНА то је врло ретко, регистрована су наиме само три таква творбена дублета: антиваксерица 
(= антиваксерка), тајкуница (= тајкунка) и трешерица (= трешерка). Оно што се, даље, може 
запазити као заједничка творбена особина мовираних фемининума јесте то да се суфикс додаје на 
пун маскулинум (свега осам изведеница је изузетак од таквог творбеног начина, нпр. ај-тијевка 
[< ајтијевац], инстаграмуша [< инстаграмер]), те се може извести закључак да је интегрална 
именичка моција предоминантна у односу на суплетивну, што је иначе у супротности са налазима 
из неких других истраживања (уп. у Ћорић 1982 и Ајџановић 2008).

Поред мовираних именица, други битан творбени сегмент чине примери глаголских име-
ница. Као и у претходном случају, и глаголске именице одлично илуструју системност језика, 
јер се потпуно уклапају у постојеће граматичко-творбене обрасце српског језика. Стога не чуди 
и бројност те врсте поствербала у СРНА. Ове номинализоване глаголске форме, које одражавају 
поједина инхерентна својства глагола од којих су начињене (пре свега, гл. вид, и траг гл. рода), 
заиста су добар пример тзв. мешовитих категорија (Ковачевић 2021: 156–157), обухватајући свој-
ства двеју морфолошких класа (именица и глагола), а при томе су крајње продуктиван тип, што је, 
дакле, видљиво и у СРНА, у коме бележимо 203 глаголске именице (нпр. администрирање, акре-
дитовање, влоговање, гејмификовање, мултитасковање, плотовање, риповање, сајлентовање, 
шејмовање итд.). По правилу су ови деривати изведени од несвршених и, како смо видели раније, 
најбројних, двовидских глагола, а на то да и глаголски род игра улогу у извођењу глаголских име-
ница – указује чињеница да су мотивни глаголи најчешће прелазни (готово 80%).8 Ипак, додајмо 
да се међу мотиваторима глаголских именица налази и 12 повратних глагола: нпр. аутовање [< 
аутовати се], конектовање [< конектовати се], мерџовање [< мерџовати се] и др., а уочена је и 
једна глаголска именица – фанзинашење (= фанзинаштво) – која нема према себи мотивни глагол 
(није забележен *фанзинашити). Поновимо, на крају, оно што је у вези с именицама у претходној 
тачки речено да се наспрам одређеног броја именица (29), као потпуни или делимични синоними, 
нимало случајно јављају англицизми на -инг, који јесу енглески граматички еквивалент српским 
гл. именицама. Тиме се практично добијају нови синонимски парови, нпр. аутсорсовање (= аут-
сорсинг), бебиситовање/бејбиситовање (= бебиситинг/бејбиситинг), билдовање (= бодибилдинг), 
брејнстормовање (= брејнсторминг), брендирање (= брендинг), гламповање (= глампинг) итд., а у 
једном случају чак и триплет (брејковање [= брејкденс = брејкденсинг]).

О творби везаној за придевску врсту речи може се, као најзначајније, истаћи следеће: потпу-
но приклањање придевског англицизма морфолошком систему српског језика је могуће само код 
8  Заправо, како речничка грађа показује, сустичу се три најбитнија услова за извођење глаголских именица: мотивни 
глаголи су најчешће несвршени/двовидски, прелазни и имају завршетак на -ати.



Милан Ајџановић – Страхиња Степанов

248

придева који су прошли кроз секундарну адаптацију, и то према моделу: Ио + -ски. 9 У питању су 
односни придеви чија је мотивна реч одговарајући именички англицизам, а тако творени придеви 
или су другостепени (нпр. хардверски [< хардвер] или трећестепени деривати (нпр. хардверашки 
[< хардвераш]). Немали број оваквих, потпуно адаптираних придева, у СРНА (има их 130) после-
дица је великог броја именичких англицизама од којих су изведени: адреналински, антиваксер-
ски, антивирусни, апликацијски, артистички, аудиофилски, афроамерички, бајкерски, блогерски, 
брегзитовски, брејкерски, бројлерски, брокерски, ваксерски, вегански, видеофилски итд. И овде се 
сусрећемо с алтернативним варијантама придева, било да је извор те варијативности параметар 
деклинабилности (индеклинабилни vs. деклинабилни, нпр.: инстант–инстантни, промо–про-
мотиван, ултимат–ултимативан), било да је у питању различит творбени (суфиксални) фор-
мант (нпр. макробиотички–макробиотски, таблоидни–таблоидски, трендни–трендовски). Као 
посебан случај наводимо низ од три придева, два непроменљива и једног променљивог, који се 
у Речнику одређују као истозначни: транс/транссекс/транссексуалан, и који, нимало случајно, 
имају одговарајуће парњаке и у енглеском језику: trans, transsex, transsexual. Последња напомена 
у вези с творбом и придевима тиче се творења прилога претварањем, односно конверзијом. Као 
што је случај и са домаћим придевима који у неутрумском облику подлежу адвербијализацији, 
то се често дешава и код придева у СРНА. Рекатегоризовану лему у Речнику прати квалификатор 
pril уз одговарајући реченични пример као потврду; нпр.: 

fultajm prid indekl /fultAjm/;  full-time 
[engl. full-time] 
koji se obavlja ili izvršava s punim radnim vremenom; = s punim radnim vremenom

To može biti >full-time< profesija ili sporedna stvar koju radite za dodatni džeparac.
        — pril 

On je započeo svoj biznis dostavljanjem organske kafe ljubiteljima ovog napitka dok je 
još radio fultajm u jednoj firmi.

Напослетку, творба и глаголска врста речи стоје у најчвршћој вези. Ово произилази из тога 
што је код глагола, за разлику од именица и придева, нужна потпуна морфолошка адаптација, 
односно глагол у основном облику (инфинитиву) мора „одабрати“ одговарајући инфинитивни 
формант (у тачки 2 смо предочили инвентар тих форманата), чиме се, последично, укључује у 
одговарајућу парадигму глаголске врсте, из чега потом проистичу и конјугациони облици. Твор-
бено је за глаголе у СРНА релевантно питање префиксације, јер је то средство перфективизације 
глаголских англицизама, чиме се и глаголи подвргавају секундарној адаптацији: бинџовати > 
збинџовати, логовати се > излоговати/одлоговати се, чекирати > ишчекирати, букирати > пре-
букирати. Врло ретко се секундарна адаптација изводи на неки други начин, али региструјемо 
и, нимало чест али ипак не неочекиван, суфиксални поступак у секундарној адаптацији помоћу 
форманта -нути: твитовати > твитнути.

4. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ 

Из овог краћег прегледног осврта на граматичке и творбене аспекте англицизама у СРНА 
дâ се видети да тај слој српског лексикона подлеже јасним адаптационим граматичко-творбеним 
правилима. Стога њега не треба посматрати, како се то слепопуристички неретко чини, као нека-
кав страни елемент, непотребан и надасве штетан. Напротив, не смемо заборавити да је један од 

9  Поред овог системског творбеног модела са суфиксом -ски за секундарну адаптацију придева, у грађи СРНА се јављају још 
и ови релациони суфикси којима се придеви адаптирају према морфолошком систему српског језика:  -овски/-евски (Брегзит > 
брегзитовски, јапи > јапијевски, кабл > кабловски), -ички (лобиста > лобистички, мачиста > мачистички, мачоистички),  -(а)
н/-ни (инстант > инстантни, култ > култни, ламберсексуалац > ламберсексулни), -ал(а)н, -ив(а)н, -уал(а)н.
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универзалних механизама за богаћење лексикона управо позајмљивање лексике, које, међутим, 
не сме бити некритичко и стихијско, што је, нажалост, чест случај приликом преузимања англи-
цизама у српски језик. Да би се таква пракса предупредила – односно, имајући у виду наш актуел-
ни тренутак, барем донекле променила набоље – неопходно је поставити јасне теоријске основе. 
С обзиром на то да СРНА бележи новије и најновије англицизме у прихватљивом и препорученом 
формалном граматичком облику (а што, наравно, иако то није предмет интересовања овог рада, 
важи и за изговорни и писани облик), с јасно утврђеним значењима и начином употребе, нема 
никакве сумње да овај речник није само обично лексикографско дело, већ представља и важан 
допринос развијању енглеско-српске контакнојезичке компетенције корисника (Prćić 2013; 2014) 
и неговању контакне језичке културе (Prćić 2019: 22, 185–191). СРНА, тако, омогућава корисни-
цима да добију проверен, стандардизован и компетентан одговор на своје недоумице о томе како 
да правилно изговоре, напишу и употребе одређени англицизам, чиме доприноси и сузбијању 
псеудонорме (Prćić 2019а: 36–38).
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GRAMMATICAL AND DERIVATIONAL ASPECTS OF DICTIONARY ENTRIES IN  
A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

This paper stems from the experience that its authors gained while working on A Serbian Dictionary of Recent Angli-
cisms (Srpski rečnik novijih anglicizama = SRNA) and presents an overview of the morphological and derivational 
aspects of dictionary entries in SRNA. Since both authors of the article dealt with grammatical and derivational editing 
of dictionary entries, during the process certain questions arose that required special attention and reliable lexicog-
raphic methods. It is these solutions and the insights about the morphological and derivational adaptation of Serbian 
anglicisms that this paper tackles. The grammatical-derivational analysis of entries has showed that this lexicon layer 
is subject to clear adaptive grammatical-derivational rules. However, adjectives, being largely indeclinable (e.g. begi, 
čili, seksi), are the least integrated into the morphological system of Serbian language. In addition, this analysis also 
showed that anglicisms should not be perceived, as they are sometimes, as a kind of foreign element, unnecessary and 
above all harmful. On the contrary, we must not forget that one of the universal mechanisms for enriching lexicons 
is lexical borrowing, which, however, must be in accordance with the grammatical norm, which is not always the 
case in Serbian. In order to prevent such a practice - or at least to lessen it to some extent - it is necessary to set clear 
theoretical foundations, applied in practice, for which SRNA is an excellent example.
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Олга Панић Кавгић

ПУТЕВИ ДО АДЕКВАТНИХ ДЕФИНИЦИЈА И ПРЕВОДА 
ОДРЕДНИЦА У СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

Рад се бави различитим аспектима формирања дефиниција и превода одредница у Српском речнику новијих 
англицизма (СРНА) (Прћић и др. 2021), с посебним освртом на проблеме и изазове с којима се ауторски 
тим суочио и на решења која је применио, а којима су у знатној мери, и квалитативно и квантитативно, уна-
пређена споменута два елемента у односу на две деценије раније објављен Du yu speak anglosrpski? Речник 
новијих англицизама (РНА) (Васић, Прћић, Нејгебауер 2001). Први циљ рада јесте да се, уз помоћ мноштва 
илустративних примера речничких одредница, методом квалитативне анализе опише и објасни систем 
који је развијен и примењен за дефинисање одредница. Наведени су извори информација, представљена 
је формална и садржинска структура дефиниције, као и садржај испред и иза саме дефиниције. Указано је 
на померања значења у односу на изворно, односно на промене на дескриптивном и асоцијативном нивоу. 
Након успостављања основне дихотомије која се тиче адаптације речи преобликовањем наспрам адапта-
ције превођењем, циљ другог дела рада јесте да осветли преводе англицизама у СРНА из угла типологије 
примењених преводних поступака, уз многобројне примере како устаљених тако и новопредложених, тј. 
неологијских превода, с посебним освртом на следеће групе: устаљене српске речи као парове англицизама 
према којима су у односу инерцијске синонимије, постојеће лексеме српског језика с делимично или пот-
пуно новим значењем и/или употребом својственим енглеском језику, те новоформиране фразне лексеме, 
као и у СРНА први пут предложене неологизме као нове полиморфемске речи.

Kључне речи: адекватна дефиниција, адекватан превод, Српски речник новијих англицизама (СРНА), англи-
цизам, неологизам

1. УВОД

Предмет овог рада су дефиниције и преводи одредница у оквиру микроструктуре Српског 
речника новијих англицизама (у даљем тексту – СРНА) (Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Фи-
липовић Ковачевић, Панић Кавгић, Степанов 2021), који, квалитативно и квантитативно, пред-
ставља надградњу двадесет година раније објављеног Du yu speak anglosrpski? Речника новијих 
англицизама (у даљем тексту – РНА) (Васић, Прћић, Нејгебауер 2001), чије намераване и оства-
рене циљеве и учинке у нашој лингвистици и језичкој пракси разматра Прћић (2018: 142-154). 
Рад ће кроз системске описе, објашњења и образложења, уз адекватне примере, покушати да 
из више углова осветли систем који је развијен и примењен за дефинисање одредница и избор 
адекватних превода понуђених као резултат примене различитих преводних поступака кад год се 
није прибегло само пуком преобликовању речи из енглеског језика. Нагласак ће бити стављен на 
најизазовније проблеме и тешкоће на пољу дефинисања значења и одабира преводних решења с 
којима је ауторски тим СРНА покушао да се избори, а начини на које им је приступио биће де-
таљно образложени у одељцима који следе. 

Већ на самом почетку СРНА, у „Уводној речи“ намењеној корисницима, дефиниције и пре-
води смештени су под податке који се односе на значење англицизма. Значење тако представља 
део „лексикографског портрета“ типичног англицизма у СРНА, а под њиме се подразумевају сле-
дећи елементи: „јасна и разумљива дефиниција у целовитој реченици, срочена без ускостручних, 
семантички комплексних и отуда слабије познатих речи, која обухвата обележја везана за изглед, 
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облик, понашање, испољавање, функцију, и сл. предмета, појмова или појава изражених датим 
англицизмом у српском језику; испред дефиниције, према потреби, у загради је назначена ситу-
ациона примереност датог значења; код вишезначних одредница, појединачна значења су нуме-
рисана, а на почетку реда издвојене су и кључне речи из дефиниције, ради лакшег проналажења 
траженог значења; иза дефиниције, према потреби, наведен је постојећи или новопредложени 
превод датог значења, који уједно наступа и као његов приближни синоним“ (СРНА: 14). Раз-
матрање које следи биће посвећено управо наведеним подацима који се сви могу подвести под 
кровну речничку карактеристику значења англицизма, и то гранањем у два споменута правца – 
анализом путева до адекватних дефиниција и оних који воде до одговарајућих превода.

2. ПУТЕВИ ДО АДЕКВАТНИХ ДЕФИНИЦИЈА

Што се тиче значења одредница у СРНА, оно се даје за главне одреднице и, по потреби, за 
пододреднице, кроз целовиту речничку дефиницију. Она обухвата обележја карактеристична за 
изглед, облик, понашање, функцију, и сл. дефинисаног предмета, појма или појаве – за значење 
изведено на основу примера из корпуса. 

Изворе информација за садржинску структуру дефиниција у СРНА могуће је поделити на 
корпусне, приручничке и људске. Другим речима, дефиниције су извођене на основу: а) корпу-
сних примера – „око 12.000 аутентичних параграфа, прикупљених између 2018. и 2020. године, 
искључиво из извора с интернета, где се на једном месту најбоље и најлакше може стећи репре-
зентативан и поуздан увид у употребу и тенденције употребе језика“ (СРНА: 11); б) постојећих 
дефиниција, објашњења и превода у приручничкој литератури општег и специјализованог типа – 
штампаним и онлајн једнојезичним и двојезичним речницима, лексиконима и енциклопедијама, 
који су сви наведени у одељку „Консултовани речници и други приручници“ (СРНА: 31-33), и 
в) језичког и ванјезичког, тј. енциклопедијског знања самих аутора и ауторки СРНА, те консул-
тација са стручњацима из посебних области којима припадају обрађене одреднице, као што су 
медицина, рачунарство и информационе технологије, спорт, и слично, о чему ће више речи бити 
у одељку 2.3.3.

2.1. Структура дефиниције

Формално посматрано, у прототипском случају, дефиниција је формулисана као одговара-
јућа синтагма с односном реченицом као модификатором, тј. постмодификацијом главне речи. 
Како највећи број одредница у СРНА чине именице, дефиниција по правилу поприма облик сло-
жене именичке синтагме с одговарајућом хиперонимском именицом као главном речи праћеном 
допуном у виду односне реченице која на што језгровитији начин описује предмет, особу, појам 
или појаву на коју се односи (Слика 1, с посебно истакнутом дефиницијом). Ако се односи на 
људе уопштено, сагласно граматици и прагматици српског језика, садржи родно неутралну име-
ницу ‘особа’ (нпр. бармен = особа која служи пића и справља коктеле за шанком у кафићу или хо-
телу) и заменицу ‘неко’ (нпр. брејнвошинг = систематско утицање на неког да би променио своје 
политичке, друштвене, религијске и сл. ставове и прихватио неке друге), као и родно обухватни 
генерички мушки род укључених заменица и придева. 
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Слика 1: Место и структура дефиниције – пример именице провајдер (СРНА: 17)
 
Међу мање заступљеним врстама речи, англицизми који су индеклинабилни придеви де-

финисани су одговарајућом односном реченицом уведеном везником у генеричком мушком роду 
– који (нпр. фит = који је у доброј физичкој кондицији, доброг здравља и добре телесне грађе), 
а глаголи безличном реченицом започетом одговарајућим српским хиперонимским глаголом у 
инфинитивном облику (нпр. флиповати = окретати или обртати слику на компјутерском екрану 
или монитору око хоризонталне или вертикалне осе). 

Прилози су по правилу давани као пододреднице чије значење није посебно дефинисано у 
односу на већ дефинисано значење одреднице (нпр. гламурозно, као пододредница унутар одред-
нице гламур = неодољива, често варљива или лажна, привлачност, допадљивост или раскош) или 
су пак као одреднице само превођени синонимном домаћом или одомаћеном речју, без додатне 
дефиниције (нпр. дефинитивно = (сасвим) извесно, = (сасвим) сигурно, = несумњиво, = зацело). 
На овај начин се приступило и значењу трију преосталих, најмање бројних, такође индеклина-
билних врста јединица – речцама (уз претходну напомену да је реч о неформалним изразима – 
нпр. oфкорс (неформ.) = Наравно!, = Свакако!, = Разуме се!), узвицима (уз претходно, по правилу 
готово обавезно, додатно објашњење контекста употребе овакве стилски асоцијативно обележене 
јединице – нпр. шит (неформ. и непристојно, за изражавање нагле љутње или узрујаности) = До-
ђавола!, = Доврага!, = Мајку му!, = Јеби га!), те префиксима – нпр. ултра- = екстреман / екстрем-
но, = изузетан / изузетно, = претеран / претерано, који су у неким случајевима ипак и дефинисани 
(нпр. ре- = који се дешава или обавља још једном, поново или поновљено). 

Коначно, у СРНА постоји неколико стотина одредница које укључују више од једне дефи-
ниције. Зато је од кључне важности нагласити да је код одредница с више значења свако значење 
посебно дефинисано и означено бројкама с путоказним речима, тј. карактеристичним кључним 
речима из дефиниције, које помажу у лакшем и бржем проналажењу жељеног значења, као у при-
меру скенер на Слици 2, с нумерисаним путоказним речима текст и тело. Овакве путоказне речи 
представљају иновацију у односу на одреднице с више значења у РНА, где их није било. У датом 
примеру и свим сличним случајевима ради се о полисемији1 – „двозначности садржине, пошто 
се односи на међусобну везу више значења једне исте лексеме, по правилу наведених у оквиру 
једне одреднице у речнику. […] Полисемија се највећим делом темељи на преносу значења, на 
постојању једног основног, доминантног значења, из кога је посредно или непосредно изведено 
више различитих, али сродних, значења“ (Прћић 2016: 31). 

Број сродних значења полисемичних англицизама у СРНА у готово половини од неколико 
стотина полисемичних примера јесте управо два, као у примеру на Слици 2, што значи да све 
овакве одреднице садрже и по две дефиниције. Но, неретко је тај број три, са три пропратне де-

1  Када су у питању позајмљенице (у овом случају англицизми) под полисемијом се подразумева реализација нових 
значења у језику примаоцу (српском), независно од тога да ли су та секундарна значења настала генерисањем одређених 
семантичких обележја примарног значења или неким другим механизмом семантичке деривације. 
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финиције, као код речи стартер (1 трка особа која означава почетак неке трке; 2 играч играч у 
неком тимском спорту који је у почетној постави; 3 уређај аутоматски уређај за покретање рада 
неког мотора, возила и сл.), док сама позајмљеница старт, као истовремено и творбена основа 
претходног примера, има чак четири у корпусу забележена сродна значења. Својом бројношћу у 
СРНА полисемија се потврђује као „веома фреквентна појава у језику, [која] одражава истовреме-
но и језичку економију и семантичко-прагматичку креативност“ (Прћић 2016: 31). 

Слика 2: Два засебно дефинисана значења – пример одреднице скенер (СРНА: 510)

2.2. Остала обележја дефиниције значења

Остала обележја дефиниције значења налазе се испред или иза ње, и, према Слици 3 из 
Водича кроз речник, јесу следећа: 

Слика 3: Обележја дефиниције значења у СРНА (СРНА: 25)

У дањем тексту рада, услед просторних ограничења наметнутих његовим предвиђеним 
обимом, неће бити разматрана сва обележја на Слици 3, већ искључиво она која, према ауторки-
ном мишљењу, захтевају додатна појашњења поткрепљена одговарајућим пратећим примерима, 
што се пре свега односи на обележја (Е), (неформ.) и (ххх).

Пре него што обележје (Е) детаљније буде размотрено у оквиру дефиниције значења, ваља 
се подсетити да је оно већ уведено и у угластој загради у оквиру навођења (претпостављеног) 
изворног енглеског облика речи. Наиме, нису сви наизглед позајмљени изрази заиста и дошли из 
енглеског језика, што значи да они представљају неологизме настале по принципу ʽнова форма 
од страних средстава + нова садржинаʼ (на пример, голгетер од срп. гол, од енгл. goal + енгл. 
(go-)getter (Е)). Овакве језичке јединице представљају псеудоанглицизме или лажне англицизме 
– „форме настале у неком другом језику комбиновањем енглеских елемената, понекад и уз упо-
требу елемената из тог другог језика, при чему је таква реч, с таквим обликом и/или значењем, у 
самом енглеском језику непозната, будући да не постоји“ (Прћић 2015: 37). 

Како се, међутим, у овом раду превасходно разматра аспект значења одредница у СРНА, 
ознака (Е) на овом месту биће посебно представљена кад дата реч у таквом значењу не постоји 
у енглеском језику, односно, кад се одлика „лажности“ англицизма испољава пре свега на нивоу 
садржине. Такве су, на пример, одреднице баскет (са значењима представљеним на Слици 4), 
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акцидент (у значењу „незгода или несрећа, нарочито у атомској централи“), бекап (у значењу 
„подршка, раме за плакање“), билдовати (у неформалном значењу „јачати, градити, развијати 
неку особину или својство“), флипнути (у неформалном значењу „постати накратко раздражен 
или психолошки нестабилан“), фолк (у значењу „новокомпонована народна музика“), или пак 
јангтајмер (у значењу „очуван аутомобил старости приближно између 20 и 30 година који се 
држи, одржава и вози као раритет“), који истовремено представља лажни англицизам и на садр-
жинском и на обличком нивоу.

Слика 4: Лажни англицизам на садржинском нивоу – пример одреднице баскет (СРНА: 77)

Веома често обележје (неформ.) које претходи самој дефиницији представља скраћени-
цу за ʽнеформалноʼ, односно неформалну реч, која је стога регистарски обележена, и то унутар 
варијација које се тичу комуникационе ситуације. Овакво обележје се сагледава у контексту ин-
терперсоналног регистра, „одређеног односом између комуникатора, који се огледа у степенима 
блискости, почев од крајње званичног преко пословног до крајње присног, а који је опредељен 
узајамним улогама комуникатора […], те њиховим (а)симетричним статусом…” (Прћић 2016: 
83). Обележје ʽнеформалноʼ јесте једно од интерперсоналних обележја и уједно једино такво које 
је нашло своје место у опису значења одредница, с обзиром на претежно неформалан контекст 
употребе многих данашњих англицизама, од којих су неки представљени у овом тексту, попут 
одредница на сликама 3 и 8. 

Осим или уместо овог стилског асоцијативног обележја, напомена у загради пре дефи-
ниције у опису значења одреднице, на Слици 3 представљена ознаком (ххх), може садржавати 
и одговарајућа експресивна обележја, попут већ споменутог ʽнепристојногʼ за шит и булшит, 
или ʽувредљивогʼ, за реднекс и вајттреш, или пак напомену о примерености и употребљивости 
дате речи у конкретним типовима ситуација или одређеном медијумском регистру – на пример, 
(неформ., за извињавање) уз сори, (неформ., поздрав при сусрету) уз хај, или (неформ., у писању) 
уз ОМГ.

2.3. Проблеми и тешкоће на путу до формулисања речничке дефиниције

Међу многобројним проблемима и тешкоћама с којима се ауторски тим сусретао на путу 
до формулисања одговарајуће дефиниције значења одредница у СРНА, следећи су представљали 
можда и највеће изазове:

•	 постизање оптималне дужине и опсега дефиниције;
•	 уочавање разлика у дефинисању условљених одабиром одговарајуће перспективе из које 

се сагледава описана ситуација, код полисемичних англицизама;
•	 потреба за консултовањем са стручњацима из различитих области, као и особама одгова-

рајуће старосне доби;
•	 чињеница да се дефиниција значења изворне речи у енглеском језику неретко не покла-

па са дефиницијом значења англицизма у српском језику.
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2.3.1.  Дужина и опсег речничке дефиниције
Дужина и опсег дефиниције представљали су посебан изазов код оних одредница које се 

налазе на граници општег и неког од предметних регистара, односно које су иницијално превас-
ходно припадале стручној терминологији неке области, попут спорта, медицине или информа-
тичких технологија, али су, услед честе употребе у медијима и свакодневном језику, ушле у оп-
шти вокабулар. Но, дефиниција значења таквих одредница у општем речнику и даље се разликује 
у односу на изворно одређење у специјализованом речнику, и то пре свега по дужини и опсегу, јер 
су стручњацима из дате области значајни и детаљи које у неспецијализовани речник није ни мо-
гуће ни потребно укључити. Одговарајућу илустрацију описане ситуације представљају термини 
из области спорта, којих је у општем вокабулару све више, нарочито у оним спортским дисци-
плинама које су у нашој средини у последње време стекле већу популарност. Како је ауторка овог 
рада истовремено била задужена, између осталог, и за дефинисање термина из области тениса у 
Новом енглеско-српском речнику спортских термина (у дањем тексту – НЕСРСТ) (Милић, Панић 
Кавгић, Кардош 2021), било је неопходно да изврши одређене модификације и поједностављи-
вања дефиниција из овог предметног регистра. Тако је, на пример, топспин у СРНА дефинисан 
само као „ударац који доводи до брзог обртања тениске лоптице” (Слика 5), а у НЕСРСТ на сле-
дећи начин: „у тенису, ударац с брзом ротацијом лоптице унапред, у смеру њеног кретања, која 
проузрокује нешто вишу и краћу путању него код равног ударца, односно пад и одскок лоптице 
под вишим углом” (Слика 6). Сличан обим и тип модификације и поједностављивања речничке 
дефиниције уочљив је и у одредницама попут форхенда, бекхенда, дропшота, лоба, и слично.

Слика 5: Дефиниција тениског термина топспин у СРНА (СРНА: 592)

Слика 6: Дефиниција тениског термина топспин у специјализованом речнику (НЕСРСТ: 452)

2.3.2. Разлике у дефиницијама проузроковане одговарајућом перспективом 
У зависности од преовлађујуће перспективе из које се денотат сагледава, постоје случаје-

ви у којима се дефиниције значења унутар једне одреднице кључно разликују у неком аспекту 
концептуализације ситуације коју осветљавају, као што је случај с англицизмом бонус, који се у 
обрађеном корпусу појављује у три могућа значења (Слика 7). Наиме, без обзира на чињеницу да 
се увек ради о погодности као хиперониму на почетку дефиниције, да ли је у питању погодност 
коју појединац или група људи добија или губи зависи од тога у ком се значењу ова полисемична 
позајмљеница користи у српском језику, односно да ли се овај англицизам употребљава у кон-
тексту с кључном речи под 1), 2) или 3) на Слици 7, те је стога од пресудног значаја употреба 
одговарајућег глагола у свакој дефиницији.
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Слика 7: Разлике у дефиницијама унутар одреднице у зависности од перспективе (СРНА: 103)

2.3.3. Консултовање са стручњацима и млађом узрасном групом
С обзиром на чињеницу да је укљученост представника струке из које су заступљене одред-

нице у речнику један од основних услова и захтева данас веома актуелне лексикографске теорије 
функција (Fuertes-Olivera, Таrp 2014), и у СРНА је приликом формулисања одређених дефиниција 
била изражена потреба за консултовањем са стручњацима из одговарајућих области, попут ме-
дицине, информационих технологија или већ споменутог спорта. Осим тога, како је истакнуто у 
Милић, Панић Кавгић и Кардош (2022, у штампи), у вези са потребом укључивања представника 
струке, ваља нагласити и да Нилсен (Nielsen 2013: 59), који се слаже с поставкама теорије функ-
ција, заступа став да и сами лексикографи треба да располажу с више типова знања, међу којима 
истиче следеће: декларативно знање, тј. знање о томе шта речи или термини значе; процедурал-
но, тј. како појмови које именују речи и термини функционишу у стварности, и шематско знање, 
тј. какви су смисаони односи између речи и термина, попут антонимије и синонимије. Иако се 
ауторски тим СРНА, захваљујући како свом богатом језичком, енциклопедијском и, у појединим 
областима, и стручном знању, тако и овде већ споменутим разноврсним и актуелним корпусним и 
приручничким изворима информација,2 углавном успешно носио с дефинисањем значења већине 
англицизама јер су они ипак претежно део општег регистра, код извесних одредница јавила се 
потреба за директним консултовањем са стручњацима из горенаведених и других области.

Мишљења стручњака су у великој мери била сагласна с формулацијама дефиниција које су 
понудили аутори речника (на пример, у одредници пејсмејкер из области медицине, на Слици 8), 
али је ауторима указано и на случајеве у којима су првобитно погрешили (на пример, у одредни-
ци хакатон из области рачунарства и информационих технологија, такође на Слици 8) јер су се 
пре свега ослањали на изворну дефиницију значења речи у енглеском језику, при томе нехотично 
запостављајући померање значења до којег је у српском језику дошло у односу на изворно, било 
у смислу његовог ширења или сужавања, или пак метафоричког или метонимијског преноса зна-
чења, што је све представљало посебан проблем који ће бити размотрен у следећем одељку.

2  Подразумева се да су други извори дефиниција били примарнији, при чему се мисли на штампане и онлајн једноје-
зичне и двојезичне речнике, лексиконе и енциклопедије, који су сви наведени у одељку „Консултовани речници и други 
приручници“ (СРНА: 31-33).
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Слика 8: Примери мишљења стручњака о првобитно понуђеној дефиницији (СРНА: 415, 245)

Упоредо с потребом за консултовањем са стручњацима из појединих области, наметну-
ла се и нужност размене мишљења с представницима одговарајуће узрасне групе, при чему се 
пре свега мисли на млађу, тинејџерску и адолесцентску популацију, због значајне заступљености 
англицизама из данашњег омладинског жаргона и урбане супкултуре у једном речнику оваквог 
обухвата. Тако је, на пример, ауторима СРНА скренута пажња да је међу младима генг, обично без 
икакве негативне конотације, „група тинејџера који се интензивно друже, заједно проводе време 
и сви их виде као целину“, насупрот претежно негативно обележеном првом и у РНА једином 
обрађеном значењу ове речи, кад се она односи на одрасле – „групу људи који заједнички делују, 
често на ивици закона или ван њега“ (Слика 9).

Слика 9: Пример допуњеног значења према савету одговарајуће узрасне групе (СРНА: 224-225)

2.3.4. Померање значења речи у српском језику у односу на енглески
Немали број англицизама у СРНА представља семантичке изведенице, тј. позајмљенице 

из енглеског с новим значењима насталим у српском језику „применом неког поступка творбе 
смисла, који укључују метафоризацију, метонимизацију, ширење и сужавање значењског обухва-
та“ (СРНА: 13). У српско-, односно, некадашњим српскохрватско-енглеским контактнојезичким 
проучавањима, детаљно су разматрани наведени механизми, с посебним нагласком на сужењу 
и проширењу значења, по броју и пољу (уп. Филиповић 1986), што је у складу с Винфордовим 
(Winford 2019) запажањима у вези са креативним поступцима у функцији адаптације и интегра-
ције позајмљеница у систем језика примаоца.

Тако се данас у српском језику, као последица накнадног метафоричког преноса значења, 
независно од енглеског језика, у неформалном регистру реч кулирати користи у значењу „опу-
штати се или одмарати се, обично уз пиће, разговор и сл.“, али и „намерно не примећивати или 
избегавати некога“, док је метонимијски изведено значење уочљиво у случају англицизма трип 
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(од енгл. trip) – „снажна синтетичка халуциногена дрога“. Надаље, бот (од енгл. (ro)bot) има 
проширено значење у односу на изворно, јер се осим као аутоматизовани компјутерски програм 
на интернету и интелигентна машина налик људском бићу (робот), најчешће користи управо у 
новом додатном значењу – „особа која је ангажована да путем интернета износи одређене ста-
вове, нарочито политичке природе, и тиме утиче на јавно мњење“. С друге стране, код одредни-
це стејџ (енгл. stage) уочава се сужавање значења, пошто се у српском језику овај англицизам 
односи на „позорницу, бину или сцену, нарочито за концерте популарне музике“, за разлику од 
изворног хиперонимског значења које обухвата било коју врсту бине. 

Коначно, са становишта асоцијативног значења, ваља приметити да постоје англицизми 
који у циљном језику, за разлику од изворног, могу имати и позитивну и негативну конотацију, у 
зависности од контекста, односно англицизми с „амбивалентним“ асоцијативним значењем, ка-
кав је пример одреднице фенси на Слици 10. Реч fancy у енглеском језику обично има позитивну 
или вредносно неутралну конотацију, док је асоцијативно обележје одговарајуће позајмљенице у 
српском контекстуално условљено, те се може кретати од крајње негативног до крајње позитив-
ног.

Слика 10: Пример англицизма с позитивном и негативном конотацијом (СРНА: 196)

3. ПУТЕВИ ДО АДЕКВАТНИХ ПРЕВОДА

Основно питање које је стајало пред ауторима речника након дефинисања значења англи-
цизма било је да ли би и кад иза дефиниције требало да буде понуђен превод речи на српски језик. 
Другим речима, дилема се састојала у томе да ли прибећи адаптација речи из страног језика прео-
бликовањем, чиме се на нивоу форме неологизми у језик прималац уводе, а резултат су очигледни 
англицизми (Прћић 2019), или пак адаптацији превођењем, чиме се на нивоу садржине неоло-
гизми у језику примаоцу стварају, а резултат су скривени англицизми (Прћић 2019). Облик иза 
дефиниције (посебно истакнут на Слици 11), ако га има, представља српски превод, постојећи 
или новопредложени, који је уједно и приближни синоним датог значења, при чему се у случају 
више превода они наводе по редоследу блискости значења.

Слика 11: Mесто и формална реализација преводног решења –  
пример одреднице провајдер (СРНА: 17)
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3.1. Проблеми и тешкоће на путу до изналажења ваљаних превода

Основни проблеми и изазови на путу до одговарајућег превода, о којима ће више речи бити 
у следећим одељцима, своде се на следеће:

•	 Да ли речи пореклом из енглеског језика уопште преводити или не, односно да ли их 
адаптирати преобликовањем или превођењем, као што је већ истакнуто на самом почетку 
овог поглавља?

•	 Ако су се аутори одлучили за превођење, који је најпогоднији преводни поступак у датом 
случају, односно, најпогодније расположиво средство у српском језику?

•	 Какав је однос предложеног преводног решења како према самом англицизму, тако и пре-
ма већ евентуално постојећим лексемама српског језика, без обзира на примењени пре-
водни поступак?

•	 Колико је и када оправдана неологизација стварањем нових речи у српском језику?
Наведени проблеми и изазови, као и њихово разрешење у виду предложених преводних решења 
биће предмет разматрања у одељцима који следе, при чему се кроз репрезентативне примере 
илуструју различити начини разрешења овде споменутих недоумица.

3.2. Адаптација преобликовањем наспрам адаптације превођењем

За адаптацију преобликовањем, односно преузимањем новог облика и њему придружене 
нове садржине, као на Слици 12, аутори СРНА су се углавном определили у случајевима: a) 
кад се увезеним неологизмима попуњава лексичка, али и појмовна празнина у српском језику, 
(на пример, бананабред, блокбастер, бургер, чартер, фјужн, флегшип, хордер, крузер, лаунџ, ме-
гапиксел, тројанац), б) кад оне нису погодне за превођење јер су или регистарски обележене 
и припадају одређеној међународној терминологији (топспин, холтер, хеџ-фонд) или в) кад би 
пак као превод дале непрецизан (фенси ≈ модеран) и/или дуг и незграпан еквивалент (ријалити, 
аутсорсинг). Границу економичног и прихватљивог превода илуструју примери пупут фултајм 
= с пуним радним временом, или афтершејв = лосион после бријања – све што је дуже од ових 
преводних еквивалената сматра се неекономичним и с комуникацијског аспекта неоправданим и 
стога неприхватљивим, те се зато у СРНА таква решења ни не нуде као могући еквиваленти. 

Слика 12: Адаптација речи преобликовањем, без предложеног превода  
– пример одреднице бананабред (СРНА: 75)

С друге стране, адаптација превођењем у СРНА као резултат даје или формални кореспон-
дент (када се нуди одговарајући српски облик на равни форме, функције и садржине) или пак, у 
недостатку кореспондента, функцијско-комуникативни еквивалент (на равни функције и садржине, 
али не и форме), добијен најпогоднијим од расположивих преводних поступака, чији је избор за 
ауторски тим СРНА неретко представљао велики изазов. 
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3.3. Примењени преводни поступци и њихов одабир

Према класификацији у Прћић (2008, 2019),3 примењени преводни поступци за речи из оп-
штег вокабулара, које у највећој мери управо и јесу оне обрађене као одреднице у СРНА, а међу 
којима је и немали број културно експанзивних јединица, укључују следеће: 

1) директно превођење, под којим се подразумева „непосредно превођење дословног или 
пренесеног значења на Л2, уз преузимање и евентуалних додатних семантичких обележја 
садржаних у мономорфемској или полиморфемској речи из Л1“ (Прћић 2019: 178), као у 
примерима: фишендчипс (од енгл. fish and chips) = риба и помфрит; пик (од енгл. peak) 
= врхунац, врх, максимум, шпиц; финиш (од енгл. finish) = завршница; кастинг (од енгл. 
casting) = аудиција, и слично;

2) структурно превођење (калкирање), „применљиво искључиво на полиморфемске речи – 
изведене, сложене или фразне, које подразумева дословно превођење елемената речи у Л1 
одговарајућим елементима из Л2“ (Прћић 2019: 179), као у примерима: хендаут (од енгл. 
handout) = изручак; смартвоч (од енгл. smartwatch) = паметни сат, = паметни часовник, 
= интелигентни сат, = интелигентни часовник; бодипејнтинг (од енгл. body painting) = 
осликавање тела; ајсдајвинг (од енгл. ice diving) = роњење под ледом, при чему у изра-
зима попут претходног површинска структура речи у Л2 одсликава дубинску структуру 
речи у Л1;

3) функцијску апроксимацију, „која подразумева изражавање садржаја из Л1 лексичким сред-
ствима у Л2, тако да се што ближе и што верније одрази функција денотата“ (Прћић 2019: 
179), и то уз задржавање или мењање изворне перспективе или концептуализације, као у при-
мерима: билборд (од енгл. billboard) = рекламни пано; сноуборд (од енгл. snow board) = 
даска за скијање; мастерклас (од енгл. master class) = специјални курс; скајдајвинг (од енгл. 
skydiving) = акробатика у ваздуху, и слично;

4) културну супституцију, као најређе примењен преводни поступак у одредницама СРНА, који 
се користи „кад одређени концепт у изворној култури постоји у сличном облику у циљној, 
[…], користећи устаљене речи из Л2, било домаће или позајмљене…“ (Прћић 2008: 419), као у 
примеру администрација (од енгл. administration) = влада.

Битно је напоменути да поступак дефиниционог превођења по правилу није примењив у реч-
нику јер његов резултат – кратка и сажета дефиниција налик речничкој – залази у домен синтаксе 
и нарушава принцип језичке економије, а, сем тога, овај поступак је у свом проширеном облику 
суштински већ и спроведен претходним дефинисањем значења. Ако се, дакле, има у виду чињеница 
да су ауторима и ауторкама СРНА у основи на располагању била четири горепоменута поступка, 
неретко је пред њима стајала дилема за који се у датом случају определити, што је разрешавано 
међусобним договором унутар ауторског тима, уз помоћ приручничке литературе, као и кроз раз-
говоре с поменутим консултантима. Разрешење те дилеме, без обзира на крајњи примењен посту-
пак, као резултат дало је преводна решења која ће бити представљена и класификована у следећем 
одељку.

3.4. Најчешћa преводнa решења – од устаљених речи до стварања неологизама

У погледу односа предложеног преводног решења како према самом англицизму, тако и 
према већ евентуално постојећим лексемама српског језика, без обзира на примењени превод-
ни поступак, издвајају се четири групе одредница: оне у којима су дати англицизми у односу 
инерцијске синонимије према постојећој устаљеној српској речи, оне чији су преводи постојеће 

3  Осим Прћића (2008, 2019), чија је класификација преводних поступака овде представљена и у највећој мери 
примењивана током рада на изради СРНА, примере је било могуће сагледати и кроз друге категоризације, попут оних 
које нуде Њумарк (Newmark 1988) или Бејкер (Baker 2018).
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лексеме српског језика с делимично или потпуно новим значењем и/или употребом својственим 
енглеском језику, оне чији су преводи нове фразне лексеме, те оне преведене неологизмима као 
потпуно новим полиморфемским јединицама – сложеницама, полусложеницама, изведеницама, 
сливеницама, и слично.

3.4.1. Преводи и англицизми као инерцијски синоними 
Прву групу чине англицизми (и њихови преводи) као инерцијски синоними, који су „наста-

ли пресликавањем или пуким преписивањем облика из енглеског језика” и као такви „не допри-
носе изражајности српског језика” (Прћић 2019: 147), што значи да су „семантички непотребни 
и због тога неоправдани” (Прћић 2019: 57). То су углавном синоними за свакодневно употребља-
ване устаљене речи из општег регистра који се стога у СРНА увек преводе, најчешће поступком 
директног превођења, одговарајућим већ постојећим домаћим или одомаћеним речима, пошто 
употреба оваквих англицизама не доприноси попуњавању било каквих лексичких или појмовних 
празнина у језику примаоцу, при чему је емпиријски доказано да говорнике српског језика њихо-
ва појава у медијима неретко збуњује и узрокује шум у комуникацији (Панић Кавгић 2006, 2011). 
У овакве примере у СРНА спадали би следећи: 

•	 пик = врхунац, = врх, = максимум, = шпиц
•	 шоп = продавница, = радња, = дућан
•	 ивент = дешавање, = догађање, = догађај 
•	 контрибуција = прилагање, = донирање, = давање
•	 офис = канцеларија, = кабинет, = биро, = уред
•	 букирати = резервисати
•	 хендмејд = ручно израђен 
•	 перфектан меч = савршен спој, = идеалан спој, итд.

3.4.2. Преводи као постојеће лексеме с новим значењем и/или употребом
Преводи англицизама у СРНА веома су често постојеће лексеме српског језика с делимич-

но или потпуно новим значењем и/или употребом својственим енглеском језику, чиме се уводи 
већ описани феномен полисемије давањем нових значења домаћим речима, као у примерима: 

•	 анфоловати = отпратити
•	 блуровати = замутити, = замаглити; 
•	 челенџ = провера, = оспоравање, = приговор
•	 гуглати = претраживати
•	 излоговати = одјавити
•	 креширати, крешовати = пасти, = пући
•	 лоудовати = пренети, = пребацити, = учитати
•	 мерџер = спајање, = удруживање, = фузионисање, = фузија, = интеграција
•	 одлоговати се = одјавити се
•	 пиксел = тачкица
•	 пост = објава
•	 руки = новајлија 
•	 серчовати = претраживати, итд.

3.4.3. Преводи као нове фразне лексеме
Преводи могу бити и нове фразне лексеме – „хибридне лексичке јединице – формално (тј. 

графолошки, фонолошки и морфосинтактички) реализоване као синтагме, које се, при томе, у 
погледу функције, садржине и употребе понашају као лексеме“ (Прћић 2016: 162). Овде је битно 
истаћи да, „за разлику од осталих лексема, такво име [неког сегмента ванјезичке стварности] 
може да садржи мање или више изражене елементе описа“ (Прћић 2016: 162): 

•	 бар-код = линијски код
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•	 бинџ = маратонско гледање 
•	 хоумбенкинг = кућно банкарство, = банкарство од куће
•	 органајзер = електронски роковник
•	 бодипејнтинг = осликавање тела
•	 бот = софтверски робот
•	 десктоп-компјутер = стони рачунар 
•	 кенсел-култура = култура изопштавања, = култура искључивања 
•	 лајфкоуч = животни тренер, = животни инструктор, = животни саветник
•	 морфинг = претапање слике
•	 питстоп = сервисно заустављање 
•	 спам = нежељена пошта, итд.

3.4.4. Преводи као нове полиморфемске речи – оправданост поступка неологизације
Коначно, као облик иза дефиниције у СРНА неретко је понуђен и новопредложен, тј. нео-

логијски превод у виду полиморфемске речи – сложенице, полусложенице, изведенице или сли-
венице. Овакве лексеме јесу резултат стварања нових речи у српском језику процесом неологи-
зације под утицајем енглеског језика, најскорије и на најновијем материјалу представљеним у 
Панић Кавгић и Прћић (2019). Неологизација ове врсте најчешће се спроводи путем калкирања, 
при чему је, по правилу, начин манифестације овакве екстерне неологизације ʽнова форма од 
сопствених средстава + нова садржинаʼ (пуни калк), у примерима као што су:

•	 баскетбег = зембиљ-торба
•	 изиопен = лакоотворив
•	 лослес = безгубитни
•	 олинклузив = свеукључујући 
•	 олроуд = светеренски
•	 ринг-тон = фон-тон, = звон-тон, 

или ʽнова форма од сопствених и (у различитом степену) одомаћених страних средстава + нова 
садржинаʼ (делимични калк), попут примерâ:

•	 биодиверзитет = биоразноврсност
•	 фотобомбер = фотобомбаш, = фотоминер
•	 селфистик = селфи-штап
•	 чизбургер = хамбургер са сиром, = сирбургер, итд. 

Аутори и ауторке СРНА су се приликом предлагања оваквих неологизама руководили пра-
вом али и одговорношћу преводиоца да, кад је и ако је то сврсисходно, и ако је у складу с прин-
ципом језичке економије, ствара нове речи у свом језику користећи његов креативни потенцијал 
у виду расположивих продуктивних језичких механизама и лексичких ресурса. Неологизација је 
као поступак сматрана оправданом ако је новоформирана реч, попут горенаведених, формално и 
садржински довољно прозирна, те истовремено не дужа и незграпнија од одговарајуће позајмље-
нице из енглеског језика, чиме се с комуникацијског аспекта сматра оправданом и стога прихва-
тљивом за говорнике српског језика. Колико ће предложена неологијска преводна решења заиста 
и заживети у језичкој пракси остаје да се види у скоријој будућности. 

4. ЗАКЉУЧЦИ

Као што је наглашено у уводним напоменама, циљ овог рада био је двојак: 1) да уз помоћ 
мноштва илустративних примера речничких одредница опише и објасни систем који је у СРНА ра-
звијен и примењен за дефинисање одредница, уз посебан осврт на проблеме, тешкоће и изазове на 
путу до правих дефиниција и преводних решења, те 2) да, објаснивши разлику између адаптације 
англицизама преобликовањем и превођењем, осветли преводе англицизама у СРНА из угла типоло-
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гије примењених преводних поступака, уз репрезентативне примере како устаљених тако и ново-
предложених, тј. неологијских превода. Намера ауторке рада била је да кроз теоријска разматрања и 
анализу одговарајућих практичних примера покуша да понуди решења наведених проблема и тиме 
испуни задате циљеве.

Уместо сумирања и понављања у раду већ наведених, образложених и примерима поткре-
пљених путева до адекватних дефиниција и превода, на овом месту ће на основу свих њих бити 
изведена два кровна принципа којима се ауторски тим СРНА руководио приликом формулисањa 
речничких дефиниција и избора одговарајућих превода, а који би могли да буду представљени 
следећим основним императивима:

1) Дефиниција у речнику позајмљеница је добра ако корисник постане свестан оног 
шта нова реч, преведена или преобликована, значи и, захваљујући томе, почне да је 
адекватно разуме и употребљава. 

2) С друге стране, превод у речнику позајмљеница је добар ако корисник није свестан 
да се ради о преводу и захваљујући томе га разуме и употребљава као да је у питању 
устаљена и потпуно одомаћена реч.

У којој је мери ауторски тим заиста и успео у својим намерама – у овом случају, конкретно, у 
погледу степена адекватности дефиниција и понуђених преводних решења – биће јасније у година-
ма и деценијама које долазе, а током којих ће, аутори и ауторке се надају, СРНА постати користан и 
незаобилазан приручник свим садашњим и будућим корисницима – како проучаваоцима енглеског 
и српског језика и свих њихових контактних и контрастивних аспеката, тако и онима осталима који 
имају потребу и/или жељу да унапреде и обогате своје знање из области језичког позајмљивања 
и, општије, контактне језичке културе, те своје компетенције које се тичу свакодневне употребе 
англицизама као неизоставног и све важнијег дела вокабулара свих савремених светских језика, па 
тако и српског.
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PATHS TO ADEQUATE DEFINITIONS AND TRANSLATIONS OF HEADWORDS IN 
A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

The paper deals with various aspects of creating dictionary definitions and translations of headwords in Srpski 
rečnik novijih anglicizama (SRNA) [A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms] (Prćić et al. 2021), with special 
emphasis on the problems and challenges faced by the authors and on the solutions they applied, which, to a con-
siderable extent, both qualitatively and quantitatively, enhanced these two segments in comparison to the content 
of the two-decade-old Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama (RNA) [Du yu speak anglosrpski? A 
Dictionary of Recent Anglicisms in Serbian] (Vasić, Prćić, Nejgebauer 2001). Following the introductory remarks 
on the concept of ‘meaning’ in SRNA, the second section discusses and exemplifies various structural and seman-
tic properties of definitions formulated as a result of resolving a number of dilemmas and problems on the path 
to adequate solutions. The third section sheds light on equivalents offered in cases of anglicisms which were not 
merely transshaped, but translated by means of applying one of the available translation procedures. It also lists 
and exemplifies their most typical outcomes, in terms of their relation to both the anglicisms themselves and, pos-
sibly, to the previously existent Serbian equivalents: inertial synonyms, existing words with partially or completely 
new meanings, new phrasal lexemes, as well as neologisms as new polymorphemic words, created owing to the 
resources and productive mechanisms of the Serbian language, under the influence of English. The final section 
highlights the two governing principles in the creation of adequate definitions and translations in SRNA.
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УЛОГА СИНОНИМА У ДЕФИНИЦИЈАМА ОДРЕДНИЦА У 
СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

Овај рад бави се синонимима који чине део микроструктуре Српског речника новијих англицизама (Прћић 
и др. 2021), при чему се анализира синонимијски однос између одредница, тј. англицизама, и њихових пре-
водних решења. Циљ је дефинисање типологије синонима у Речнику и анализа улоге појединих типова си-
нонима у дефиницијама одредница. Анализа се темељи на корпусу од приближно 1600 преведених одред-
ница. На основу резултата ранијих истраживања и анализе корпуса дефинисана је типологија синонима, 
која укључује три категорије. По редоследу прогресивног повећавања семантичке диференцираности, од 
дескриптивне синонимије ка приближној, то су: преведени синоними, стилски синоними и хипосиноними. 
Анализа такође показује да је улога појединих категорија синонима у дефиницијама одредница пропорци-
онална степену семантичке диференцираности. Према томе, слабије диференцирани синоними дају мањи 
допринос дефиницији одреднице тако да је понекад замењују, док више диференцирани синоними обја-
шњавају већи њен део, захваљујући додатним семантичким обележјима у дескриптивном и асоцијативном 
значењу.

Кључне речи: англицизам, лексикологија, лексикографија, речник, синонимија 

1. УВОД

Рад се бави синонимима у оквиру микроструктуре Српског речника новијих англицизама 
(Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Филиповић Ковачевић, Панић Кавгић и Степанов 2021), 
надаље СРНА, са становишта њихове улоге у опису значења одреднице. Под термином синоними 
подразумевају се одреднице, тј. англицизми, и њихови преводи у српском језику. Синонимијски 
однос англицизама у лексичком систему српскога језика настаје као последица различитих фаза 
адаптације англицизама у спрском почевши од примарне коју карактерише сужење значења, пре-
ко секундарне у којој долази до проширења значења по броју и пољу (уп. Филиповић 1986: 65), па 
све до терцијарне у којој долази до комбиновања енглеских елемената, који обично не одговарају 
изворној речи, или енглеских и српских елемената (уп. СРНА: 24). Имајући у виду ширење значе-
ња англицизама, синонимијски однос успоставља се на нивоу појединачних значења која се могу 
изразити постојећим речима у српском језику, домаћим или одомаћеним, или неологизмима који 
су настали од лексичких средстава српског језика. Ослањајући се на општеприхваћено тумачење 
да синонимија подразумева истоветност денотације и смисла, али и постојање извесних разлика 
(асоцијативно значење, импликације, колокације) на основу којих се синоними даље могу дифе-
ренцирати, циљ рада је да се изврши типологизација синонима у СРНА, те да се утврди улога 
појединих категорија у дефиницијама одредница. Излагање је подељено на четири одељка. После 
Увода, други одељак нуди кратак преглед тумачења синонимије у литератури као и типологију 
синонимијских односа. Трећи се бави анализом корпуса по претходно утврђеним категоријама 
синонима, четврти је посвећен лажним паровима, а последњи, пети, даје рекапитулацију најва-
жнијих резултата анализе. 
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2. ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ СИНОНИМИЈЕ У СРНА

Синонимија је један од највише проучавних смисаоних односа у литератури којим су се 
бавили многи аутори, при чему се претежно говори о лексичкој синонимији унутар одређеног 
језичког система (Cruse 1986; Zgusta 1971; Lyons 1995; Прћић 1999; Apresjan 2000; Murphy 2003; 
Гортан-Премк 2004 [1997]; Петровић 2005; Драгићевић 2010 [2007]), али и из угла језичких кон-
таката (Nida 1975; Adamska-Salaciak 2013; Милић 2013; Прћић 2016; 2017). Уопштени закључак 
ранијих истраживања упућује на контекстуално условљен смисаони однос лексичких јединица 
утемељен на садејству познавања лексикона, граматике и појмова, који се успоставља захваљу-
јући постојању извесних обележја од којих су нека истоветна а нека различита, што показује да 
се функционисање синонимије темељи не само на различитости већ и на блискости значења (уп. 
Adamska-Salaciak 2013: 342). На основу новијих истраживања међујезичка синонимија изједна-
чaва се са преводном еквиваленцијом, при чему се најчешће полази од принципа једнозначности, 
што значи да лексикализовани појам у једном језику може да одговара само једном лексикализо-
ваном појму у другом (уп. Hauer and Kondrak 2020). Према Прћићу (2017: 272; 2018: 117) „исто-
ветност основног, дескриптивног, значења најмање две речи у истој морфосинтаксичкој класиˮ 
основни је услов за успостављање синонимијских односа што омогућава „бар делимичну међуза-
менљивост тих речи у реченичном контексту и обезбеђује да се одређени појмови могу изразити 
прецизније и/или живописније”. Будући да се у овом раду испитују синонимијски односи англи-
цизама и њихoвих преводних решења, нужно је што прецизније утврдити њихова значења, место 
у лексичком систему енглеског односно српског језика и контекст у којем су употребљени. Под 
англицизмима се сматрају „речи и њихови потенцијални делови, тј. афикси, који су из енглеског 
језика преузети у српски, достигли су бар делимичну интеграцију у његов систем, адаптацијом 
на нивоу изговора, писања, облика и значења, и спадају у општи, свакодневни, нетерминолошки, 
вокабулар српског језика“ (СРНА 2021: 11). Ова дефиниција потврђује Винфордово запажање о 
језичким контактима (Winford 2019: 62) да се лексичко позајмљивање из енглеског језика у дру-
ге схвата као процес који није пуко копирање лексичких јединица из језика даваоца, већ да он 
укључује низ креативних активности у функцији адаптације и интеграције позајмљеница у си-
стем језика примаоца, што додатно потврђују и ранија истраживања енглеско-српских језичких 
контаката у нашој средини (уп. Филиповић 1986; Mišić Ilić 2017; Прћић 2019). Полазећи од тога 
да је семантичка разлика sine qua non опстанка синонима у природном језику, логично је прет-
поставити да се семантички садржај позајмљеница разликује од упоредивoг садржaja постојећих 
речи у српском језику с којима ступају у синонимијски однос, те да се и варијантна преводна 
решења разликују међусобно по блискости значења према англицизму тј. одредници. Према Пр-
ћићу (2019: 146), у синонимијском скупу који чини англицизам и један или више превода, обично 
се издваја једна необележена реч, овде, по правилу, постојећа реч у српском језику, док су остале 
обележене захваљујући специфичном значењу и/или изражајности. У лексикографском смислу, 
семантичка диференцираност синонима утиче на дефиницију значења одреднице. Посматрајући 
СРНА, синоними доприносе опису значења одреднице на више начина који су дефинисани и илу-
стровани примерима у наставку, при чему се изворне енглеске речи пишу курзивно а одреднице 
и преводна решења малим верзалом. Према томе, синоними у овом Речнику
(а) замењују дефиницију одреднице уколико се ради о устаљеном синониму којим се именује 

познат и јасан појам, нпр. липстиk (енгл. lipstick) насупрот руж за усне, руж и kармин;  
(б) замењују дефиницију значења скраћеног облика одреднице која је дефинисана у пуном обли-

ку, нпр. kомп (неформ.) (енгл. computer) насупрот kомпјутер и рачунар;  
(в) допуњују дефиницију одреднице суженог значења, нпр. kулерб (вентилатор за компјутер) 

(енгл. cooler) насупрот вентилатор и хладњаk (за компјутер, мотор, намирнице и сл.); 
(г) допуњују дефиницију одреднице с додатним семантичким обележјима, нпр. лаптоп (енгл. 

laptop, од laptop computer) (мали, танки, преносиви компјутер) насупрот компјутер и рачу-
нар;  

(д) допуњују дефиницију у смислу ситуационе примерености датог значења, нпр. килер (не-
форм.) (енгл. killer) насупрот убица или булшит (неформ. и непристојно) (енгл. bullshit) насу-
прот глупост, бесмислица, без везе и срање; и 
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(ђ) допуњују дефиницију у смислу колокацијског ограничења одреднице (нпр. шопинг (енгл. 
shopping) насупрот куповина, при чему англицизам образује колокације с именицама: ‛часо-
пис’, ‛дестинација’, ‛листа’ и сл. 

Улога синонима у дефиницијама одреднице одређена је квалитативним и квантитативним 
уделом диференцијалних обележја на основу којих се може дефинисати типологија синонима, 
што је предмет излагања у наставку.

2.1. Типологија синонима 

Типологија синонима разликује се од аутора до аутора, иако би се уопштено могло закљу-
чити да постоје две основне категорије – идеална, апсолутна, и права, тј. непотпуна, при чему 
даље диференцирање синонимијских односа може да се очекује само у потоњој, тј. непотпуној 
синонимији. Будући да се овде ради о синонимији англицизама и преводних решења у српском 
језику, типологија у тексту који следи темељи се на резултатима релевантних постојећих истра-
живања аутора Прћић (2019) и Милић (2013). По првом извору који је утемељен на примери-
ма из медија, односно публицистичком функционалном стилу, постоје три категорије синонима 
(инерцијски синоними, преведени синоними и хипосиноними), а по другом, који се заснива на 
публицистичком функционалном стилу и примерима из стандардног језика, дефинисано је шест 
категорија (инерцијски синоними, преведени синоними, хипосиноними, терминолошки дублети, 
лажни парови и стилски синоними). За потребе овог истраживања биле би интересантне све ка-
тегорије из првог извора, пошто су релевантне за општи лексикон и само оне категорије које су 
дефинисане на основу публицистичког функционалног стила из другог, при чему је изузета  кате-
горија терминолошких дублета коју искључује дефиниција англицизма у СРНА (види Одељак 2). 
Међутим, нужно је напоменути да овај Речник укључује известан број одредница с терминоло-
шким значењем које су постале део општег лексикона српског језика на основу своје учесталости 
што се показује и у корпусу СРНА. У циљу стицања целовитог увида у типове синонимијских 
односа у СРНА, ваља имати на уму да њихово квалитативно и квантитативно диференцирање 
одређују следећи параметри који су илустровани примерима из овога Речника. 

(а) Метафора, схваћена као појмовна категорија (уп. Kövecses 2010[2002]), позајмљена из 
енглеског језика [ресетовати (енгл. reset) насупрот поправити и изгладити (односе)] или створе-
на независно од њега, нпр. [дисkонеkтовати се (енгл. disconnect) насупрот издвојити се].

(б) Метонимија, схваћена као појмовна категорија (уп. Evans and Green 2006; Расулић 2010), 
позајмљена из енглеског језика, нпр. мис (титула), (енгл. Miss) насупрот мис (лепотица) (из доме-
на друштвене конвенције чин/звање – човеk kоји има тај чин/звање), или створена независно 
од њега, нпр. фастфуд (брза храна) (енгл. fast food) насупрот фастфуд (ресторан брзе хране), с 
преносом типа храна – ресторан. 

(в) Стилска изражајност, нпр. бајер (неформ.) (енгл. buyer) насупрот kупац, која је, по пра-
вилу, обележје англицизма. 

(г) Ситуациона примереност значења која је, такође, обележје англицизма, нпр. вајттреш 
(увредљиво) (енгл. white trash) насупрот белачка фукара и бела фукара или афроамериканац 
(политички коректније) (енгл. Afro-American) насупрот црнац.

(д) Колокацијскo ограничење, нпр. конекција (енгл. connection) насупрот веза, где англи-
цизам гради колокације с именицом ‛интернет’ и придевима ‛брза’, ‛добра’ и ‛спора’, чиме додат-
но сужава значење одреднице у односу на домаћу реч. 

На основу свега наведеног, типологија синонима у СРНА укључује три категорије које су 
дефинисане и илустроване примерима у Одељку 3.2. То су: преведени синоними, стилски си-
ноними и хипосиноними. Притом, ваља нагласити да англицизми и преводи обично спадају у 
исту морфолошку класу (нпр. флафи насупрот чупав), мада не и обавезно, нпр. кулирати насу-
прот ништа не радити, промптан насупрот без одлагања и фултајм насупрот с пуним радним 
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временом. Такође, синонимијски однос, примарно семантички, контекстуално је условљен, што 
омогућава да се у таквом односу јаве англицизми (просте, сложене или фразне речи) и речи и из-
рази, који контекстуално и прагматички остварују исто или блиско значење, нпр. булшит (нефор-
мално и непристојно) насупрот без везе (неформално), гел (супстанца у козметици и медицини) 
насупрот желе (врста посластице и кулинарског производа) и трипод (троножни сталак као део 
опреме за снимање) насупрот троножац (примарно, столичица на три ноге и, секундарно, део 
намештаја на три ноге). 

3. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање се темељи на анализи корпуса с приближно 1600 одредница СРНА, које чине 
преведени англицизми. У наставку излагања укратко ће бити представљен начин на који је саста-
вљен корпус англицизама насупрот преводним решењима, након чега следи анализа синонимије 
по наведеним категоријама синонимијских односа.

3.1. Опис корпуса

Kао што је напред изнето, корпус овога рада састављен је пописом одредница које имају 
преводно решење у СРНА, било да су преводи употребљени у функцији дефиниције значења ан-
глицизма (нпр. џет (неформ.) (енгл. jet) према млазни авион и млазњаk, или као лексички сино-
ними иза ње, нпр. џетлег (енгл. jet lag) према зонсkи синдром, као што је илустровано сликом 1. 

Слика 1. Преведене одреднице СРНА као синоними

По својим примарним и/или секундарним значењима, преведени англицизми су додатно 
класификовани по тематским областима (уп. СРНА 2021: 27-29), што је имало за циљ стицање 
увида у њихову заступљеност по појединим доменима. Према томе, у овом Речнику с приближно 
4500 одредница, издвојено је 1600 одредница чија значења, једно или више, имају преводна реше-
ња у српском језику. Њихов квантитативни удео по областима које су дефинисане приликом при-
купљања корпуса за Речник јесте следећи: друштво – 643, култура – 85, наука – 41, информационе 
технологије – 412, популарна култура – 73, начин живота – 95, слободно време – 157 и спорт – 94.   

3.2. Анализа корпуса 

Описани корпус биће анализиран по типологији која укључује претходно наведене три ка-
тегорије: преведени синоними, стилски синоними и хипосиноними, при чему прве две категорије 
припадају дескриптивној синонимији, а последња приближној. Целовита типологија шематски је 
представљена сликом 2, где су наведене категорије  поређане  на скали редоследом по блискости 
значења синонима, што је додатно истакнуто јачином црне боје. Семантичка анализа синонима 
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темељи се на тумачењу значења у СРНА, Великом речнику страних речи и израза (Kлајн и Шипка 
2012), надаље ВРСРИ, Речнику српскохрватскога књижевног језика I–VI (1967–1976), надаље 
РМС и Речнику српскога језика (2011 [2007]), надаље РСЈ. Сви нумерисани примери синонима 
представљени су табеларно у три ступца, при чему се у првом наводи англицизам, у другом, пре-
вод(и) као синоним(и), а, у трећем, изворни облик.

           ДЕСКРИПТИВНА                                                                         ПРИБЛИЖНА  
            СИНОНИМИЈА                                                                             СИНОНИМИЈА 

 
 
 
                                                                                                            
 

 

преведени 
синоними 

стилски 
синоними 

хипосиноними 

Слика 2. Типологија синонима у СРНА

3.2.1. Преведени синоними 
Под преведеним синонимима подразумева се синонимијски пар у којем англицизам, овде 

одредница, стоји насупрот накнадно преведеној речи којом се изражава дати садржај, при чему англи-
цизам има већу учесталост захваљујући томе што је краћи (уп. Прћић 2019: 147). Преводна решења 
одредница могу бити изворно српске речи и/или одомаћене позајмљенице из другог језика, укључују-
ћи и англицизме, док су одреднице претежно очигледни англицизми и, занемарљиво, скривени англи-
цизми. У циљу прегледности, наставак излагања биће подељен на четири целине од којих се прве три 
баве преведеним очигледним англицизмима, а четврта преведеним скривеним англицизмима. 

(а) Садржинско-обличке иновације настају превођењем англицизама постојећим речима (до-
маћим и одомаћеним), формално и садржински употребљеним на нов начин, услед чега предста-
вљају садржинско-обличке иновације (уп. Прћић 2019: 125), као што илуструју следећи примери.

(1) ајс-кафа  ледена кафа    (енгл. ice(d) coffee)
(2) бигсајз   већи (број), велики (број)  (енгл. big size)
(3) дрим-тим  тим снова    (енгл. dream team)
(4) иркаф   окоушница    (енгл. ear cuff)
(5) липстиk   руж за усне, руж (франц.),  (енгл. lipstick)

    kармин (нем.) 
Будући да преводна решења имају исти садржај, разлика се најчешће испољава краткоћом 

форме у корист одреднице [(1), (2), (4), (5)] и, ређе, конотативним и суженим значењем одредни-
це насупрот преводу (3), (5)]. По првом обележју, ајс-кафа (1) краћи је облик од превода ледена 
кафа с истим значењем (посебна врста заслађене и ароматизоване црне кафе). Одредница бигсајз 
(2) краћи је облик од превода већи (број) и велики (број) с истим значењем (величина одеће или 
обуће између средње и велике), при чему их диференцирају и колокације у којима се одредница 
бигсајз јавља с именицама: ‛џемпер’, ‛грудњак’, ‛кошуља’, ‛мајица’, ‛панталоне’ и ‛сукња’. Ан-
глицизам дрим-тим у примеру (3) има конотацију с најбољим кошаркашким репрезентацијама 
Сједињених Америчких Држава које су освојиле златну медаљу на важним кошаркашким првен-
ствима 1992, 1994. и 1996. године (уп. Милић, Панић Кавгић и Кардош 2021), што изостаје у пре-
воду. Попут већине примера у овој групи, одредница иркаф (4) краћа је од облика окоушница, 
који је понуђен као преводно решење, а изведено према постојећој речи ‛наушница’, при чему оба 
облика значе посебну врсту минђуше. На крају, прво преводно решење одреднице липстик (5), 
руж за усне, спада у садржинске-обличке иновације с истим значењем као одредница (козметич-
ко средство за мазање усана), при чему је англицизам краћи од превода; међутим, други и трећи 
превод, руж и кармин, представљају садржинске иновације (које су предмет излагања у следећем 
пасусу), будући да одредница има сужено значење (само за усне), а руж може да се употребљава 
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и за мазање лица (уп. РСЈ)], док кармин има унеколико измењено значење пошто укључује само 
црвену и ружичасту боју (уп. РСЈ). 

(б) Садржинске иновације спадају у другу групу преведених синонима у којој су англици-
зми преведени постојећим речима којима је додат нови садржај, услед чега настају лажни парови, 
односно садржинске иновације (уп. Прћић 2019: 125). У циљу прецизности термина, сматраће се 
да се овде ради о садржинским иновацијама, док термин лажни пар у овом раду укључује однос 
одреднице и изворне речи. За разлику од претходне групе синонима где се разлика између си-
нонима ретко манифестује сужењем значења, овде је то карактеристично обележје, при чему се 
претежно ради о асоцијативном значењу у смислу предметног регистра.   

(6) барбекју  роштиљијада, роштиљ (нем.)  (енгл. barbecue)
(7) гел   желе (франц.)    (енгл. gel)
(8) куки  колачић; кекс, кексић  (енгл. cookie)
(9) манки  мајмун, мајмунчић,   (енгл. monkey)

    мајмунче, мајмунско ‘а’ 
(10) соупопера  сапуница, сапунска опера   (енгл. soap opera)
(11)  трипод  сталак, статив, троножац  (енгл. tripod)

Анализа превода у свих шест примера показује да су садржинске иновације последица 
додавања позајмљеног значења постојећим српским речима. Именица барбекју (6) која значи 
„окупљање људи на којем се послужује храна с роштиља“ допуњује оба преводна решења: прво, 
роштиљијада, које укључује исту врсту окупљања, али с одређеним циљем „такмичење у при-
преми меса на роштиљу“ (Клајн 2003: 221); и, друго, роштиљ са значењем направе за печење 
меса на жару или, метонимијски, меса печеног на таквој направи (уп. РСЈ), при чему је први 
превод ближи одредници по блискости значења. Семантичком нијансом препарата у медицини, 
одредница гел (7) допуњује значење одомаћене позајмљенице желе која значи врсту хране (уп. 
ВРСРИ; РСЈ), при чему деле исто денотативно значење житке и провидне материје. Следећа два 
примера илуструју допуну постојећих речи позајмљеним метафоричким значењима: именица 
колачић (8) деминутив и хипокористик од колач који означава слатко јело или хлеб (уп. РСЈ), 
као и кекс и кексић, сада значе и фајл о кориснику; именице мајмун, мајмунчић и мајмунче (9), 
које значе животињу или, метафорички, човека који опонаша друге, блесавог човека (уп. РСЈ), 
додатно значе и симбол @ који је придружен облику манки у српском језику, док трећи превод, 
мајмунско ‘а’, спада у претходну категорију (а), при чему редослед навођења овог облика ука-
зује на најмању блискост значења према одредници. Надаље, значење одреднице соупопера (10) 
настало је комбинованим преносом – метонимијским типа произвођач – производ (реклама о 
производу) и метафоричким из изворног домена  озбиљне музике у циљни домен телевизијске 
или радијске серије – при чему је пренесено значење оба елемента лексичке јединице потпуно 
непрозирно, нарочито у преводу (уп. Прћић 2011). Слично примеру (9), одредница соупопера, 
насупрот првом преводном решењу сапуница, спада у садржинске иновације, а насупрот дру-
гом, у садржинско-обличке иновације. Последњи пример, трипод (11) има ново сужено значење 
у односу на сталак, статив и троножац, при чему први и други члан синонимијског скупа деле 
исто денотативно значење „направа на коју се нешто ставља, на којој нешто стоји“, док је трећи 
синонимијски повезан са њима по свом изведеном значењу (РСЈ; РМС V). Ова одредница додат-
но је диференцирана од превода колокацијама у којима се англицизам јавља с називима апарата 
за снимање који се стављају на њега:  ‛фото-апарат’, ‛iPad’, ‛камкордер’, ‛телефон’ и ‛телевизор’.

(в) Унакрсне упутнице као преводна решења могу се посматрати двојако, будући да имају 
статус одреднице (у СРНА, спуштена стрелица удесно) и статус преводног решења као што илу-
струју следећи примери. 

(12) бузер (неформ.) дринкер, пијаница, алкос  (енгл. boozer) 
(13) вејп  е-цигарета, електронска  (енгл. e-cigarette,

    цигарета    electronic cigarettе)
(14) линк   хиперлинк    (енгл. link)
(15) липсинк  плејбек    (енгл. lip-sync / lip-synch od lip

          synch(hronization)
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На основу тумачења значења у СРНА, може се закључити да наведени синоними имају исту 
дефиницију, те да разлика постоји само у форми, при чему бузер и дринкер (12) имају и додатно 
заједничко обележје неформалног стила. С обзиром на подударност свих семантичких обележја, 
могло би се рећи да се ради о инерцијским синонимима1. Међутим, анализа осталих примера 
указује на постојање одређених семантичких разлика. Наиме, код одреднице вејп (13) наглашена 
је функција (удисање паре с никотином), а код преводних решења е-цигарета и електронска 
цигарета техничко обележје, те би се могло тврдити да се синоними разликују по наглашености 
семантичких обележја. У следећем примеру (14), одредница у скраћеном облику линк и превод-
но решење пуног облика хиперлинк преузети су из енглеског језика где деле истоветно значе-
ње, при чему је први облик настао по принципу језичке економије, те је једина разлика између 
њих краткоћа речи. За разлику од осталих примера одредница липсинк (15) и преводно решење 
плејбек разликују се само по учесталости употребе у корист старијег англицизма (плејбек), овде 
у функцији преводног решења. Притом, одредница плејбек и преводно решење липсинк стоје 
у односу лажних парова, којима се бави Одељак 4, будући да придружено значење не одговара 
садржају енглеске речи [репродуковање претходно снимљених звукова или покретних слика (уп. 
https://www.lexico.com/definition/playback)]. На крају, ваља истаћи да синонимијски однос англи-
цизма насупрот англицизму може додатно укључити и ново стилски обележено значење [(24), 
(25), (28)], чиме ће се бавити Одељак 3.2.4. 

(г) Преведени скривени англицизми представљају најређе чланове синонимијског пара, које 
илуструју примери у наставку. 

(16) предаторски преварантски часопис  (енгл. predatory journal)
 часопис 

(17) социјална физичка раздаљина   (енгл. social distance) 
 дистанца

Са становишта садржаја, придев (предаторски) и фразна именица социјална дистанца 
представљају лажне парове насупрот одомаћеним латинизмима у српском језику, будући да при-
дев предаторски, изведен од метафорички пренесеног значења енглеске именице предатор у 
смислу преваре, стоји насупрот основном значењу у српском језику „организам који се храни 
организмима друге врсте, грабљивац“, док социјална дистанца, која овде значи физичку уда-
љеност између две особе, стоји насупрот постојећем значењу преводног решења „разлика између 
друштвених класа у друштву“ (уп. ВРСРИ). Поређење значења одредница и преводних решења, 
показује да се предаторски часопис (16) и социјална дистанца (17) разликују од превода по 
суженом значењу претходних у односу на потоње, при чему се преводи могу сматрати садржин-
ским иновацијама захваљујући додатом значењу које је позајмљено из енглеског језика. 

У закључку, треба нагласити да су све одреднице у горњим примерима, изузев куки (8), јед-
нозначне, те да је то значење упоредиво само с делом стандардног значења лексичких јединица 
превода или, чешће, чини њeгов недостајући део, што указује на постојање потребе за именова-
њем новог појма у српском језику, у тематским  областима: друштво [(3), (6), (17)], наука (16), ин-
формационе технологије [(8), (9), (14)], популарна култура [(10), (15)], начин живота [(4), (5), (7), 
(11), (13)] и слободно време [(1), (2), (12)]. Као последица тога, одредница и превод разликују се 
у домену асоцијативног значења, при чему одредница претежно има ново терминолошко значење 
које допуњује дефиницију постојећих речи превода. Будући да су термини претежно једнозначни, 
одреднице прецизније одређују појам, док су преводи вишезначни, при чему имају слабији асо-
цијативни потенцијал за позајмљена пренесена значења, но, то не утиче на дефиницију. У ретким 
примерима разлика се испољава у наглашености семантичких обележја (13) и конотацији (3) у 
корист одреднице, што такође не утиче на дефиницију. На крају, улога преведених синонима, у 
мањој мери, додатно се реализује у форми допуне у сегменту колокацијског ограничења [(2), 
(11)].

1  Иако за овај рад није релевантна категорија према критеријуму оправданости позајмљивања, термин  инерцијски 
синоними индиректно доприноси схватању других категорија синонима, те га је нужно одредити; према томе, 
инерцијски синоними подразумевају синонимијски пар у којем англицизам стоји насупрот постојећoj домаћој или 
одомаћеној речи којом се одраније изражава дати садржај (уп. Прћић 2019: 147).

https://www.lexico.com/definition/playback
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3.2.2. Стилски синоними
Стилски синоними укључују англицизам, овде одредницу, која стоји насупрот преводном 

решењу у српском језику, при чему је англицизам стилски обележен, док је домаћа или одомаћена 
реч неутрална (уп. Милић 2013: 134). У лексикографском смислу, стилско обележје у овом раду 
ваља схватити као квалитативну ознаку лексичких јединица које су временом изашле из оквира 
одређене  групе и постале изражајно средство говорног или колоквијалног језика, при чему обич-
но губе део свог изражајног потенцијала (уп. Adamska-Salaciak 2013: 340). Увидом у постојеће 
речнике српскога језика, може се закључити да опис стилских обележја није уједначен што је 
последица различитог обима и обухвата. Примера ради, РМС укључује широку лепезу стилских 
обележја: вулгарно, дечји говор, застарело, локално, народски, неуљудно, погрдно, подругљи-
во, разговорни језик, шатровачки, школски, свечано, фамилијарно и фолклористички. Избор је 
знатно ужи у РСЈ који укључује осам обележја: ђачки, експресивно, жаргонски, иронично, раз-
говорно, шаљиво, шатровачки и фамилијарно. Имајући у виду чињеницу да се СРНА темељи на 
електронском корпусу из извора с интернета, те да су такви извори претежно ауторски рад млађе 
генерације, могло би се закључити да овде преовлађују јединице омладинског жаргона, будући да 
таква употреба језика представља својеврсно обележје њиховог идентитета (уп. Бугарски 2021: 
19). На основу општих језичко-стилских обележја жаргона према истраживању Бугарског (2021: 
20), уопштено би се могло рећи да су жаргонски синоними у овом Речнику препознатљиви по 
додатим жаргонским значењима, морфолошкој флексибилности и експресивности. Међутим, ра-
спон нијанси стилског обележја у постојећим речницима указује на могућност постојања семан-
тичких нијанси које нису само жаргон, услед чега у СРНА ова категорија има прикладнији назив 
„ситуациона примереност значења“.   

Квантитативна анализа корпуса показује да СРНА укључује приближно 200 стилски обе-
лежених одредница, од којих њих 140 има преводно решење у српском језику. Стилско обележје 
претежно има ознаку неформалног стила (у Речнику, скраћено, неформ.), која може имати додат-
не нијансе у смислу сужења значења или његове ситуационе примерености (укупно 10 типова 
таквих ознака), нпр. ауч (неформ., за изражавање физичког бола; булшит (неформ. и непристој-
но), сори (неформ., за извињавање) и сл. Изузетак су само две одреднице које имају обележје 
‘увредљиво’ (реднекс и вајттреш). Пошто је њихов удео занемарљив, предмет ове анализе биће 
само оне с обележјем ‘неформално’.   

Квантитативна анализа стилских синонима по тематским областима показује да највећи 
број стилских синонима припада доменима ‘друштво’ и ‘слободно време’, при чему сви англи-
цизми имају обележје неформалног стила, које претежно изостаје у енглеском језику, [изузетак 
су само две жаргонске речи у оба језика (булшит и шит)], што потврђује да стилско обележје, 
уопштено, није предмет позајмљивања из енглеског језика у српски или је у питању различит 
приступ квалификовању одредница, што се може видети из електронских речника који немају 
уводни део. Надаље, денотативно значење одредница и превода код већине примера јесте исто, 
те је једина разлика у томе што одреднице спадају у неформални вокабулар док су преводи неу-
трални. У том смислу, велики број одредница у овој категорији могао би се сврстати у инерцијске 
синониме који су мотивисани потребом за исказивањем престижа [(примери (18)-(22)], што на-
даље показује да синонимија овога типа штети не само лексичком систему српскога језика, већ и 
култури која се уноси у нашу свакодневницу путем језика (уп. Драгићевић и Пејовић 2019: 35). 

(18) ауч (неформ.,за            јао!, јој!, јаој!, ау!  (енгл. ouch)
изражавање физичког бола)

(19) булшит (неформ.           глупост, бесмислица,   (енгл. bullshit (vulgar slang)
  и непристојно)            без везе, срање

(20) дејт (неформ.)            састанак, спој, рандеву, (енгл. date)
          рандес

(21) импров (неформ.)           импровизација   (енгл. improv, од 
  improv(isation))

(22) кик (неформ.)            избацивање   (енгл. kick)
Семантичка анализа горњих примера показује да већина одредница, поред стилског обе-

лежја ‛неформално’, има и већу експресивност или сужено значење у односу на превод. Сагласно 
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томе, ауч, који се употребљава само за изражавање физичког бола (18) стоји насупрот Јао!, Јој!, 
Јаој! и Ау!, којима се изражава бол, жалост, туга; затим, претња, упозорење, те радост и дивљење 
(уп. РМС)]. Надаље, позајмљено стилско обележје у примеру (19) нема експресивност изворне 
речи, будући да изворни облик одреднице булшит има обележје вулгарног сленга, док у српском, 
приближно обележје има само последње преводно решење, тј. срање (уп. СРЈ), које је најмање 
блиско одредници по значењу. Преостала три примера такође имају сужено значење. Наиме, дејт 
(20) укључује само романтични састанак, импров (21) само уметнички наступ, а кик (22) учесни-
ке форума или спортског такмичења.  

Наставак излагања бави се жаргонским синонимима које илуструју следећи примери.   

(23) кулирати (неформ.) опуштати се, одмарати се (енгл. cool)
  ништа не радити;   

игнорисати 
(24) селфаћ (неформ.) селфи    (енгл. selfie / selfy)
(25) смајлић (неформ.) смајли    (енгл. smiley)
(26) шопинговати  куповати   (енгл. go shopping)
(27) трип (неформ.)  ЛСД    (енгл. trip)
(28) флешка (неформ.) флеш, мемористик, УСБ2 (енгл. USB flash drive)
(29) фрикуша (неформ.) чудакуша*, опичењакиња* (енгл. freak)

Слично претходно анализираним примерима, жаргонске одреднице имају ознаку ‛нефор-
мално’ изузев шопинговати (26). Међутим, жаргонско обележје многобројних одредница с на-
ставком -инг, према Бугарском (2021: 163), огледа у тежњи Србије „да се прикључи европским и 
светским токовима“. Додатни аргумент у корист овога тумачења јесте тај што англицизми с тим 
наставком све више постају основа за даље ширење деривационе парадигме у српском језику, 
мада мали број таквих облика има преводно решење које је неопходан услов за анализу у овом 
раду (уп. дампинговати, допинговати, митинговати, мобинговати, мониторинговати, пилин-
говати, рејтинговати, спаринговати, свинговати и трендинговати). 

Семантичка анализа примера у светлу општих језичко-стилских обележја жаргона (Бугар-
ски 2021: 20) показује да жаргонизми у СРНА имају следећа три обележја.

(а) Нова жаргонска значења створена метафоричким и метонимијским преносом незави-
сно од енглеског језика, услед чега такве одреднице стичу статус лажних парова насупрот извор-
ном значењу, нпр. кулирати (23) насупрот опуштати се, одмарати се и ништа не радити (при-
марно значење) и кулирати насупрот игнорисати (секундарно значење), те трип (27) насупрот 
ЛСД. Таква значења уједно су и експресивнија од превода, што потврђују и ранија истраживања 
(уп. Милић 2013: 193) која показују да је основни облик (кул) изведенице кулирати забележен и у 
књижевним делима. Сличан изражајни потенцијал има и метонимијски изведено значење одред-
нице трип (27) насупрот ЛСД (овде с односом радња – средство, при чему трип има жаргонско 
значење „ошамућеност и халуцинирање као последица узимања психоактивних супстанци, по-
себно ЛСД-а“ (уп. ВРСРИ), а ЛСД врсту дроге којом се то постиже. 

(б) Морфолошка флексибилност у смислу комбиновања енглеских и српских лексичких 
елемената, коју илуструју готово сви горњи примери, будући да су све одреднице изведене дода-
вањем српских суфикса на основу коју чини англицизам.  Међутим, морфолошку флексибилност 
оваквих јединица обично прати и изразита експресивност којом се бави следећи пасус. Поред 
тога, уочљиво је и позајмљивање скраћених жаргонских облика англицизама који већ постоје у 
пуном облику, мада пуни облици нису обавезно изворно енглеске речи, нпр. импров насупрот 
импровизација (21) (латинизам).

(в) Експресивност у функцији истицања фамилијарног и пејоративног значења одредни-
це насупрот преводном решењу које је обично раније позајмљени англицизам. Прво обележје 
илуструју примери селфаћ насупрот селфи (24), смајлић насупрот смајли (25) и флешка на-
супрот флеш, мемори стик и УСБ2 (28). Другу стилску нијансу ефектно истиче синонимијски 
пар фрикуша насупрот чудакуша (29), који, уједно, потврђује резултате ранијих истраживања 
у смислу сложености превођења неформалне лексике (уп. Adamska-Salaciak 2013: 341), будући 
да фрикуша нема понуђени превод, иако би се, системски, пододредница женског рода, изве-
дена од преведене одреднице мушког рода (фрик насупрот другом значењу чудак, особењак, 
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ексцентрик), могла превести изведеницом за женски род која би гласила чудакуша. Међутим, 
облик чудакуша нема адекватну утемељеност у употреби и има мању дозу пејоративности од 
одреднице, услед чега је делимично ублажено жаргонско значење суфикса -уша „одбојне и не-
моралне жене“ (уп. Бугарски 2021: 93). Уколико би се тежило ка што приближнијем преводу, то 
би била жаргонска реч опичењакиња која не испуњава услов учесталости употребе услед чега 
није укључена у лексички фонд СРНА. Оно што је карактеристично за овај суфикс јесте то да је 
број англицизама изведених њиме много већи. Међутим, код већине таквих одредница није пре-
веден основни облик именице мушког рода (нпр. инстаграмуша и kонтрол-фриkуша) или такве 
изведенице имају друго значење (уп. спонзор-агенс насупрот спонзоруша-пацијенс), услед чега 
нису предмет анализе у овом раду. С обзиром на утицај савремених технологија на свакодневни 
живот, могао би се очекивати пораст броја жаргонизама, будући да све чешћа употреба енглеских 
речи није мотивисана само помодарством, већ и прилагођавањем речнику тинејџера чији сва-
кодневни живот се наглашено ослања на савремене технологије (Недељковић 2011; Редли 2018). 

Уопштено, све горе наведене одреднице у категорији стилских синонима изузев једне (26), 
разликују се од превода по стилском обележју ‘неформално’ (одредница) насупрот ‘формално’ 
(превод), при чему категорија ‘неформално’ може имати допуну у смислу ситуационе примере-
ности наведеног значења, што утиче на прецизност дефиниције одреднице. Поред ове основне 
допуне дефиницији која се наводи у загради испред ње, стилски синоними се могу разликовати и 
по суженом значењу самог стилског обележја [(18), (19)] и/или значења одреднице у дефиници-
ји [(20), (21), (22)]. Иако сужење значења може бити појачано колокацијским ограничењем [(2), 
(11)], наведени примери показују да то претежно изостаје код стилски обележених одредница, 
што додатно потврђује чињеница да то обележје у целом Речнику има само одредница фул (де-
терминатив), која гради колокације с именицама ‛опрема’ и ‛стање’. Такође се запажа да се неке 
одреднице разликују од превода по експресивности, захваљујући преносу значења метафорич-
ким или метонимијским путем [(23), (27)]. Ово је посебно наглашено код суфиксације, нарочито 
оне хипокористичке која уноси нову семантичку нијансу у смислу истицања фамилијарног [(24), 
(25), (28)] и пејоративног значења (29), услед чега дефиницију неких изведеница није могуће 
системски извести од основног облика, нити је могуће пронаћи одговарајући превод, чак и ако он 
постоји за тај облик. 

3.2.3. Хипосиноними 
Под хипосинонимима подразумева се синонимијски пар или скуп у којем англицизам, овде 

одредница, „стоји насупрот постојећој домаћој или одомаћеној речи, али садржи додатна семан-
тичка обележја, која га чине значењски богатијим и прецизнијим“ (Прћић 2019: 148). Овај тип 
синонима добио је назив по смисаоном односу хипонимије „када најмање две лексеме деле сва 
заједничка ДгО, али се разликују по томе што једна, подређена (хипоним), садржи бар још једно 
обележје у односу на другу, надређену (хипероним)” (Прћић 2016: 56). Ранија истраживања по-
казују да су хипосиноними претежно одреднице с асоцијативним значењем, најчешће регистар-
ским, услед чега они често немају преводно решење (уп. Милић 2013: 191). У том случају превод 
хиперсинонима преузима улогу њиховог приближног синонима. Анализа овога корпуса показаће 
да је овај резултат само делимично тачан, као што илуструју примери у наставку.

(30) смартфон  паметни тел.   (енгл. smartphone)
   интелигентни тел. 

 ајфон   -  (енгл. iPhone)
 фаблет   -  (енгл. phablet od ph(one  
      t)ablet )

(31) хамбургер  хамбургер  (енгл. hamburger) 
 чизбургер  хамбургер са сиром,  (енгл. cheeseburger) 

  сирбургер    
 фишбургер  рибургер  (енгл. fishburger) 

Наведени примери укључују двa хиперсинонима (смартфон  и хамбургер), сваки с изве-
сним бројем хипосинонима. Повезаност хиперсинонима и хипосинонима одражава кључна реч у 
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дефиницији хипосинонима, претежно преводно решење хиперсинонима [паметни телефон (30) 
и хамбургер (31)]. Oстатак дефиниције хипосинонима јесу додатне импликације које их ближе 
одређују. Примера ради, одреднице ајфон и фаблет (30) деле исто денотативно значење („мо-
билни телефон који може да обавља многе функције компјутера, нарочито оне везане за приступ 
интернету и рад са апликацијама“), које подразумева кључна реч дефиниције оба хипонима (па-
метни телефон), при чему први има додатну импликацију „…с екраном на додир, који производи 
америчка фирма Епл (енг. Apple), а други „…који се по димензијама налази између типичног 
мобилног телефона и таблета“. Надаље, као што је већ речено, запажа се да хипосиноними у 
примеру (30) немају превод на српски језик, те да функцију приближног преводног решења има 
превод хиперсинонима (паметни телефон). Насупрот томе, сви хипосиноними у примеру (31) 
имају превод [дословно, хамбургер са сиром или калкирањем, сирбургер (енгл. cheeseburger) и 
рибургер (енгл. fishburger)], али не и хиперсиноним хамбургер који је одомаћена позајмљеница 
[англицизам (према ВРСРИ) односно германизам (према РСЈ)]. У овим случајевима, када хипо-
синоними имају преводно решење, одреднице ступају у двоструки синонимијски однос. Први је 
хипосинонимијски насупрот одредници, тј. хиперсинониму и његовом преводу, а други је насу-
прот сопственом преводу с којим успоставља однос преведених синонима. Иако би се, са стано-
вишта дигиталне револуције, могло очекивати да хипосиноними претежно спадају у домен ин-
формационих технологија, пример (31) то оспорава и указује на њихову заступљеност и у другим 
областима, при чему хипосинонимијске одреднице у тим областима чешће имају преводно реше-
ње, било да је у питању постојећа реч или накнадно створен превод. Ову претпоставку додатно 
потврђују два следећа примера који спадају у тематску област ‛слободно време’. Први је хипер-
синоним дејт (неформ.) (састанаk, спој, рандеву и рандес) насупрот хипосинонимима блајнд-
дејт и дабл-дејт који имају преводно решење (први, састанаk, спој, рандеву  и рандес и, други, 
састанаk учетворо и излазаk учетворо); други је хиперсиноним парти (неформ.) (журка, заба-
ва и пријем) насупрот хипосинонимима афтер-парти (неформ.), коктекл-парти, пижама-парти 
и пул-парти, при чему прва и трећа одредница немају превод, док друга и четврта имају (друга, 
коктел и, четврта, журка уз базен и забава уз базен). Будући да су хиперсиноними (дејт и пар-
ти) и један хипосиноним (афтер-парти) стилски обележени насупрот необележеним преводима 
хиперсинонима с истим значењем, могло би се рећи да они припадају инерцијским синонимима. 
Насупрот њима, припадајући хипосиноними, претежно нису стилски обележени, што указује на 
постојање појмовне празнине у нижој хијерархијској структури, мада не и лексичке.  Полазећи од 
тога да хипосиноними у тематској области ‛слободно време’ претежно имају преводно решење, 
могло би се тврдити да они у већем степену остварују двоструки синонимијски однос, тј. однос 
хипосинонимије и однос преведених синонима. 

За разлику од претходних категорија, код којих је денотативно значење исто, семантичка 
анализа хипосинонима показује да, код ове категорије синонима, денотативно значење хиперси-
нонима и хипосинонима није исто, услед чега они излазе из оквира дескриптивне синонимије и 
постају приближни синоними. Прецизније, заједнички именитељ свих одредница у хипонимиј-
ском скупу јесте значење хиперсинонима који уноси општи део значења у дефиницију хипосино-
нима, док је остатак дефиниције допуна денотативног значења по којем се хипосиноними разли-
кују, како међусобно тако и од хиперсинонима. Стога би се могло рећи да се утицај ове категорије 
синонима на дефиниције одредница претежно очитује у самим дефиницијама значења, будући да 
додатна семантичка обележја чине битан део значења који описује појам именован одредницом, 
те да овде, уопштено, изостају додаци дефиницији у смислу колокацијског ограничења и стил-
ског обележја. 

4. ЛАЖНИ ПАРОВИ

Значајан удео лажних парова у свим категоријама синонима био је аргумент за посебан 
осврт на њихов утицај на дефиниције одредница у СРНА. Притом, анализа у Одељку 3.2. показује 
да лажна парност није само последица семантичке адаптације англицизама  [(15), (16), (17), (23), 
(27)], већ и додавања значења постојећим српским речима [примери (6)-(11)]. Будући да је ова 
анализа једносмерна од одреднице ка преводу, под лажним паром подразумева се одредница, овде 
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англицизам, која се садржински или формално-садржински разликује од изворне речи (уп. Прћић 
2012: 217). У светлу наведеног тумачења, анализа корпуса биће другачија од оне која је приме-
њена у Одељку 3, будући да овде постоје два циља: први је контрастирање семантичког садржаја 
одредница и изворних речи и, други, диференцијална обележја одредница и преводних решења. 
Прегледности ради, излагање је подељено на три целине, у зависности од врсте адаптације.

(а) Примарна адаптација током које ретко настају садржински лажни парови, те би се 
могло рећи да је у питању површно тумачење значења енглеске речи, што потврђују следећи 
примери.    

(32) мобинг  злостављање на послу,  (енгл. mobbing)
    иживљавање на послу

(33) тинејџер  адолесцент, младић,    (енгл. teenager) 
   момак, омладинац

Анализа семантичког садржаја енглеске именице mobbing показује да она по свом значењу 
у британском енглеском језику, које би се могло довести у везу са значењем међународног англи-
цизма mobbing (уп. Görlach 2001), као и одреднице мобинг у СРНА, означава злостављање или 
иживљавање над запосленим, што би одговарало енглеској фразној именици work abuse. Слично 
тумачење  може се применити и на потпуно мотивисану енглеску композитну изведеницу тинеј-
џер, којом се именује особа од 13 до 19 година. Потенцијална преводна решења ове речи су изра-
зито контекстуално зависна, те се ни једно од њих не би могло употребити у свим контекстима у 
којима се јавља англицизам. Посматрајући диференцијална обележја одреднице и изворне речи, 
с једне стране, и одреднице и превода с друге, може се закључити да код претходних постоји се-
мантичко непоклапање, а код потоњих формално. 

(б) Секундарна адаптација током које долази до ширења значења, претежно метафорич-
ким и метонимијским путем, што потврђују сви следећи примери изузев (35), где је постојећем 
значењу само додато ново дијагностичко обележје. 

(34) искулирати смирити се, умирити се;  (енгл. cool)
   остати хладнокрван,
   остати смирен, остати миран 
(35) ранч  салаш      (енгл. ranch)
(36) старт  удварање, набацивање,   (енгл. start)

   освајање, салетање, мување, 
   спопадање, наваљивање
(37) тајмаут  предах, пауза, одмор   (енгл. timeout) 

С обзиром да је изузетак, анализа ће почети примером (35), где англицизам ранч, чији фор-
мални еквивалент у енглеском језику означава велику фарму у Северној Америци или Аустра-
лији на којој се узгајају говеда или другe врсте животиња (уп. https://www.lexico.com/definition/
ranch), семантички је упоредив са именицом салаш која значи „пољско имање ван села са кућом 
и економским зrрадама“ (уп. РСЈ), што би одговарало енглеској именици homestead. Истоветно 
дескриптивно и асоцијативно значење именица ранч и салаш наводи на закључак да англицизам 
и превод спадају у категорију инерцијских синонима. Остали примери илуструју пренесена зна-
чења реализована у српском, независно од изворног језика. Конкретно, одредница искулирати 
(34), с првим значењем „постати смиренији и мање узрујан“ и другим „хладнокрвно, смирено 
или мирно реаговати на нешто или некога“, била би семантички еквивалент енглеских фразних 
глагола calm down и react calmly. Притом, англицизам искулирати представља дериват свршеног 
аспекта глагола кулирати (такође лажног пара), који има два значења: примарно, неформално и 
сужено, опуштати се, одмарати се и ништа не радити (обично уз пиће и разговор) и секундарно 
игнорисати. Међутим, оба значења основног облика стилски су обележена док изведенице нису, 
што указује на постојање семантичке разлике коју додатно потврђују и саме дефиниције оба зна-

https://www.lexico.com/definition/ranch
https://www.lexico.com/definition/ranch
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чења двеју одредница. За разлику од овога примера, где и основа и изведеница спадају у лажне 
парове, лажна парност осталих одредница претежно је обележје изведеница (уп. гуглати према 
изгуглати, баговати према забаговати, шеровати према зашеровати и сл.). Надаље, метафорич-
но значење именице старт (36), пренесено из позајмљеног изворног домена спорта и машинских 
технологија у циљни домен друштва, приближно би одговарало неформалном фразном глаголу 
у америчком енглеском језику making time with (уп. Хлебец 2006), а не формалном еквивален-
ту start. Одредница се разликује и од превода (набацивање, освајање, салетање и сл.) пошто 
живописније изражава јачину емоције. Слично објашњење може се применити и на одредницу 
тајмаут (37) чији формални еквивалент у енглеском језику значи време за одмор или рекреацију 
после уобичајеног посла или учења (уп. https://www.lexico.com/definition/time_out), док преводи 
(предах, пауза и одмор) у функцији дефиниције одреднице значе предах после било какве актив-
ности, што би приближно одговарало семантичком садржају именице break. Притом, захваљују-
ћи истом когнитивном механизму, тајмаут, изворно позајмљени спортски термин, изражајнији је 
од постојећих речи превода, у смислу сугестивног ефекта на саговорника (уп. Радић-Бојанић и 
Силашки 2008: 153).      

(в) Терцијарна адаптација у којој долази до комбиновања енглеских и/или српских елеме-
ната, као што илуструју следећа два примера. 

(38) видео-спот спот, видео-клип,   (енгл. video + енгл. spot)
   клип, видео2

(39) пребукирати преоптеретити, претрпати   (срп. пре + енгл. book, од 
                                                                                        overbook)

Наведени примери одражавају типолошка обележја ове фазе адаптације и формално и са-
држински. Формално, англицизам видео-спот представља резултат слагања префиксоида ви-
део- (уп. Клајн 2002: 150) и позајмљенице спот, док је пребукирати начињен аналогијом према 
енглеском overbook додавањем српског префикса пре- на основу глагола букирати. Садржински, 
одреднице се разликују од формално упоредивих изворних облика, те би њихов превод на енгле-
ски одговарао именицама commercial (38) и overload (39). Насупрот различитом денотативном 
значењу англицизма и изворне речи, диференцијална обележја одреднице и превода тичу се само 
асоцијативног значења. Конкретно, одредница видео-спот (38) има исту дефиницију („кратак 
видео-филм, музичког, образовног, забавног, рекламног и сл. садржаја, често постављен на интер-
нет“) као преводна решења (спот, видео-клип и клип), која су такође одреднице у Речнику, при 
чему се одредница спот додатно разликује од осталих по колокацијама које гради с придевима 
‛музички’, ‛рекламни’ и ‛телевизијски’. Притом, значење именице спот у СРНА разликује се од 
раније позајмљеног значења „кратак филм снимљен као визуелна пратња за забавно-музичке (пе-
ване) тачке“ или “кратка телевизијска реклама“ (уп. РСЈ), услед чега додато значење представља 
садржинску иновацију постојећег облика. Код одреднице пребуkирати (39), друго значење (пре-
оптеретити и претрпати) изведено је метафоричким преносом независно од енглеског језика, бу-
дући да изворни облик overbook има само основно значење које одговара првом значењу у СРНА. 
Са становишта глобалне доминације енглеског језика, може се закључити да је англицизам изра-
жајнији од превода, што додатно потврђује и чињеница да је он забележен и у књижевним делима 
(уп. Милић 2012: 153). 

Уопштено, резултати ове анализе показују да је лажна парност најчешће последица шире-
ња значења англицизма независно од енглеског језика, при чему значење реализовано у српском 
језику у наведеним примерима [(изузев (32)] није последица утицаја фазе адаптације енглеске 
речи у међународни англицизам (уп. Görlach 2001). Суштински, то значи  да се значење позајмље-
не лексике временом удаљава од изворног, те да почетни однос синонимије може да прерасте у 
однос лажних парова (уп. Adamska Salaciak 2013: 349). Са становишта садржаја, ваља истаћи да 
се лажна парност очитује у самим дефиницијама одредница према подразумеваним дефиниција-
ма изворних енглеских облика, што може бити додатно наглашено колокацијама. Лажни парови 
могу се такође разликовати по изражајности, мада то не утиче на дефиницију. 

https://www.lexico.com/definition/time_out
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5. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Рад се бави синонимима у склопу микроструктуре СРНА с посебним акцентом на њиховој 
улози у дефиницијама одредница. Истраживање се темељи на корпусу од приближно 1600 одред-
ница које чине преведени англицизми. Корпус је анализиран по претходно дефинисаној типоло-
гији синонимијских односа одредница и њихових превода, која укључује три категорије. То су: 
преведени синоними, стилски синоними и хипосиноними, при чему прве две категорије спадају 
у дескриптивну синонимију а последња у приближну. С обзиром на значајан удео лажних парова, 
корпус је додатно анализиран са аспекта њиховог утицаја на дефиницију одредница. Резултати 
анализе показују да свака категорија, укључујући и лажне парове, даје допринос прецизности и 
изражајности тумачења значења, који се најчешће реализује као допунски део дефиниције, ређе 
као њена замена, и/или као њен додатак у смислу ситуационе примерености значења и колока-
цијског ограничења. Будући да само три одреднице од укупно 36 примера у овој анализи нала-
жу допуну дефиниције због колокацијског ограничења, односно 148 од укупно 1600 преведених 
англицизама у самом Речнику, те у светлу одређивања синонимије и колокабилности као две 
супротстављене силе у језику (уп. Готштајн 1986: 65), могло би се рећи да је, у овом корпусу, 
синонимија, која тежи ка што већој семантичкој диференцираности, однела превагу над колока-
билношћу која тежи да то ограничи. Квантиативно, допринос синонима дефиницији одреднице 
пропорционалан је семантичкој диференцираности синонимијског пара. То значи да слабије ди-
ференцирани синоними дају мањи допринос дефиницији одреднице, услед чега могу да је за-
мењују. Обрнуто, више диференцирани синоними имају већи утицај на дефиницију одреднице, 
захваљујући додатним семантичким обележјима у дескриптивном и асоцијативном значењу, која 
чине део саме дефиниције и/или је допуњују у смислу колокацијског и стилског обележја. Бу-
дући да се сви синонимијски парови који су овде описани разликују у мањем или већем обиму, 
поставља се питање да ли је уопште могуће пренети укупна семантичка обележја лексичких 
јединица из једног језика у други, што аргументовано потврђује да су преводи, у најбољем слу-
чају, само приближни синоними  (уп. Adamska-Salaciak 2013: 338). У ширем смислу речи, ваља 
такође нагласити да синоними у лексикографском опису у СРНА дају значајан допринос језичкој 
стандардизацији српскога језика, у смислу контролисаног прилива англицизама, будући да су 
семантички диференцирани од постојећих речи, чиме обогаћују лексички фонд и повећавају из-
ражајност српског језика.  
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THE ROLE OF SYNONYMS IN DEFINITIONS OF ENTRIES IN  
A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS 

Summary

The paper deals with synonyms as a part of the microstructure of A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms (Prćić 
et al. 2021), focusing on the analysis of synonymous relationships between entries, i. e. Anglicisms and their trans-
lations. The aim is to establish a typology of synonyms in the Dictionary and analyze the role of particular types 
of synonyms in definitions of entries. The analysis is based on the corpus of approximately 1600 translated entries. 
Based on earlier research and the corpus analysis, a typology of synonyms is defined, which includes three cat-
egories. Listed in order of progressive increment of semantic differentiation from descriptive synonymy towards 
near-synonymy, they are translated synonyms, stylistic synonyms, and hyposynonyms. The analysis also shows 
that the role of particular categories of synonyms in definitions of entries is proportional to the extent of semantic 
differentiation. Accordingly, less differentiated synonyms give a small contribution to the definition of an entry so 
that they sometimes replace it, whereas more differentiated ones account for a significant part of it owing to ad-
ditional semantic features in descriptive and associative meaning.
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Биљана Мишић Илић

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И ПЕДАГОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛ 
СРПСКОГ РЕЧНИКА НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА 

Рад разматра Српски речник новијих англицизама (Прћић, Дражић, Милић и др. 2021) из перспективе њего-
ве употребљивости и могућности коришћења у три области, које не морају бити нужно раздвојене. Поред 
уобичајене употребе речника у свакодневној пракси од стране оних који желе да провере значење и писање 
неке речи, у фокусу овог рада је и теоријски допринос и могућност коришћења овог речника у изучавањи-
ма енглеско-српских језичких контаката, лексиколошких и лексикографских испитивања нових елемената 
лексике српског језика, као и његов педагошки потенцијал у настави српског и енглеског језика на свим 
нивоима образовања а посебно на факултетима. 

Кључне речи: речник, новији англицизми, српски језик, теорија, настава језика

1. УВОД

Српски речник новијих англицизама (СРНА) појавио се двадесет година након првог издања 
тада авангардног а сада већ класичног, добро познатог дела Du yu speak anglosrpski? Речник нови-
јих англицизама (РНА) (Васић, Прћић, Нејгебауер: 2001/2018). Његов обим од око 4500 одредница 
знатно надмашује РНА који је имао нешто мање од 1000, што свакако одсликава значајан прилив 
англицизама у последњих 20 година. 

Овај рад је проистекао из тематске сесије посвећене теоријским, методолошким и практич-
ним аспектима рада на Речнику а која је одржана у склопу десете, јубиларне конференције Језици 
и културе у времену и простору. Ауторски тим је у седам радова (видети радове у овом тому 
Прћић, Дражић, Милић, Степанов и Ајџановић, Ајџановић и Ковачевић-Филиповић, Панић Кав-
гић, Шафер и др.) приказао комплетан рад на Речнику, почев од принципа његове организације и 
реализације, преко одабирања, прикупљања и сређивања корпусних јединица, па до формалне и 
садржинске обраде и типографског приказа одредница унутар макроструктуре, микроструктуре 
и медиоструктуре Речника. 

За разлику од њих, овај рад разматра употребљивост, могућности коришћења, теоријски 
допринос и научноистраживачки и педагошки потенцијал СРНА. Ауторка даје анализу из пер-
спективе не само једног од рецензената Речника, већ и из професионалног и личног угла једног 
специфичног корисника СРНА, који је универзитетски професор англистичке лингвистике и ис-
траживач у области англистике, са посебним интересовањима за контрастивне и контактне фено-
мене енглеског и српског језика. Након увода, рад је подељен на три главна сегмента – теоријски 
допринос и потенцијал за научна истраживања, педагошки потенцијал и могућности практичне 
употребе, после којих следе закључна разматрања.1  

1  Напомињемо да рад није приказ речника (видети Ахметспахић-Пељто 2021, Шафер 2022), нити претендује да да 
критичку евалутивну анализу на принципима научне критике речника на основу критеријума које предлажу Swanepoel 
(2008) и Nielsen (2009).



Биљана Мишић Илић

284

2. ТЕОРИЈСКИ ДОПРИНОС И ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА

2.1. Теоријски допринос СРНА огледа се примарно у лексикографији, лексикологији и контактној 
лингвистици. У области лексикографије, Речник је на високом нивоу савремене светске лексико-
графске теорије и праксе, садржински и графички иновативно обрађен на доследно системати-
чан, визуелно упечатљив и педантан начин. Оно што треба посебно истаћи јесте да је рађен према 
оригинално развијеном дескриптивном и презентационом моделу.   

Лексикографска обрада одредница (детаљно описана и образложена на почетку Речника 
и графички атрактивно представљена) изузетно је богата и даје податке о форми, функцији, са-
држини и међуодносима с другим речима. Ти подаци су: правописни облик; граматички облик 
– главни облици променљивих речи (именице, глаголи, придеви) и ознака врсте речи датог ан-
глицизма у српском језику; препоручени прилагођени изговорни облик; неприхватљив облик – 
писани, морфолошки или изговорни облик датог англицизма у српском; изворни облик – писани 
облик датог англицизма или његових елемената у енглеском; пример – пуна реченица у којој је 
илустровано типично понашање датог англицизма у српском језику, у аутентичном језичком кон-
тексту; устаљени спој – уобичајена трајна веза датог англицизма у српском језику с неком другом 
речју и изведена реч (настала од датог англицизма у српском језику). Посебно детаљно обрађено 
је значење одредница. Дата је јасна и разумљива дефиниција у целовитој реченици, а према по-
треби, у загради назначена је ситуациона примереност датог значења, док су код вишезначних 
одредница поједина значења и нумерисана. Иза дефиниције, према потреби, наведен је постојећи 
или новопредложени превод датог значења, који уједно представља његов приближни синоним.

На нивоу лексикологије теоријски допринос лежи у томе што је идентификована и описана 
нова лексика у српском језику, па представља речничку грађу која је свежа, актуелна и разновр-
сна. Највећи део Речника чини лексика која није обрађена у другим српским речницима.  Обрађе-
не речи и фраземе2 потврђене су у репрезентативном корпусу извора са интернета прикупљених 
током 2018. и 2019. године и представљају поуздан увид у употребу актуелног, живог, тематски и 
жанровски разноврсног језика, али и спонтаног писаног језика који је најприближнији говорном.  
Речник има и јак нормативни карактер јер су аутори навели препоруке за употребу обрађених 
англицизама.

2.2. На теоријском плану, СРНА је заснован на савременим постулатима контактне лингвистике, 
који су укратко изнети у уводном делу. На темељима ранијих истраживања неких од коаутора 
Речника, примарно Т. Прћића, дата је прецизна а свеобухватна дефиниција англицизама: ,,Под 
појмом ‘англицизам’ у СРНА се сматрају речи и њихови потенцијални делови, тј. афикси, који су 
из енглеског језика преузети у српски, достигли су бар делимичну интеграцију у његов систем, 
адаптацијом на нивоу изговора, писа ња, облика и значења, и спадају у општи, свакодневни, не-
терминолошки вока булар српског језика. (Прћић и др. 2021: 11). Оно што треба посебно истаћи, 
а што се некада у литератури занемарује (уп. Görlach 2003:1), јесте да англицизми нису само речи 
већ и афикси.  

2.3. Теоријска иновација је и дистинкција између англицизама и тзв. инглишизама (енг. englishism). 
Термин, још увек слабо познат и прихваћен у ширим лингвистичким круговима, увео је Прћић 
(2013: 45) а аутори Речника га користе да означе ,,речи и афиксе из енглеског језика, који се тек 
повремено или једнократно убацују у говор или писање на српском и стога нису, уопште или до-
2  Термин ‘фразема’ у овом раду користи се у смислу ширем него што се уобичајено у србистичкој литератури користe 
термини ‘фразеологизам’ и ‘фразема’ (уп. Штрбац 2018), а према опису и општој класификацији структурних типова 
фразеолошких јединица на основу њихове функције које дају Грaнже и Пако (Granger i Paquot 2008: 41-43). По њима, 
фразеолошки спектар чине три основна типа: референцијалне фраземе које исказују неки садржај, где спадају лексичке 
и граматичке колокације, идиоми, поређења, непроменљиви би- и три-номинали, сложенице и фразни глаголи; 
текстуалне фраземе, где спадају сложени предлози, субординатори и адвербијали; комуникативне фраземе експресивне 
вредности, где спадају формуле говорног чина и става, пословице, изреке, слогани и сл.
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вољно, интегрисани у систем српског језика (нпр. hello или standing ovation). Инглишиз ми имају 
статус стране речи, јер су то енглеске речи ‘на привременом раду’ у српском, док су англицизми 
стекли статус позајмљенице, тј. позајмљене речи, јер су то енглеске речи ‘стално запослене’ у 
српском“ (Прћић и др. 2021: 12). Аутори СРНА подвлаче јасну разлику између ове две категорије, 
па инглишизми, још увек у статусу страних речи, нису увршћени у СРНА. Међутим, нагласили 
бисмо, то никако не значи да и инглишизми нису веома присутни у употреби у савременом срп-
ском језику, или, прецизније, англосрпском (Прћић 2019, Васић, Прћић, Нејгебауер 2018). Међу 
инглишизмима, који имају значајну прагматичку функцију, истичу се различити дискурсни и 
прагматички маркери, као на пример by the way/btw, omg, pliz, sori, fuck/wtf.3

2.4. Осим два појма везана за поткатегорије англицизама, такође је разрађен и појам псеудоан-
глицизма, недовољно познат и обрађен у литератури на српском и о српском језику.  У страној 
англистичкој литератури постоје значајне студије о тзв. лажним англицизмима (false anglicisms), 
за које се користи и умеренији назив ’псеудоанглицизми’, а посебно су значајне студије и зборник 
К. Фуријасија и Х. Готлиба (Furiassi 2010; 2015, Furiassi i Gottlieb 2015, Gottlieb i Furiassi 2015). 
Фуријаси (Furiassi 2010: 34) дефинише лажни англицизам као ,,a word or idiom that is recognizably 
English in its form (spelling, pronunciation, morphology, or at least one of the three), but is accepted 
as an item in the vocabulary of the receptor language even though it does not exist or is used with a 
conspicuously different meaning in English”.  На сличан начин, аутори СРНА дају следећу дефини-
цију псеудоанглицизама: ,,речи настале у неком другом језику комбино вањем елемената из енгле-
ског или из енглеског и тог другог језика, али које у таквом облику и/или с таквим значењем не 
постоје у енгле ском, попут фолкер (од енгл. folk и енгл. -er), или голгетер (од срп. гол, енгл. goal, 
и енгл. (go-)getter) (Прћић и др. 2021: 13). 

2.5. Речнички материјал који је ушао у СРНА показује неке новине на разлицитим нивоима систе-
ма и употребе система српског језика. Истичемо неке од њих, које би могле бити предмет даљег 
истраживања:

 y Фраземе, односно сложенице типа именица (номинатив, премодификатор) + именица 
(управна реч, променљива по падежима у реченичном контексту), типа фитнес инструк-
тор, бестелер писац, физибилити студија нису карактеристичне за синтаксу српског је-
зика. У српском, уобичајена структура оваквих именичких сложеница/фразема/синтагми 
је именица (управна реч) + именица (генитив, постмодификатор) или именица (управна 
реч) + предлошко-падежна конструкција (постмодификатор), као нпр. инструктор фит-
неса, писац бестселера и студија изводљивости (или, потенцијално и неоправдано, *фи-
зибилитија). 

 y Продуктивност и богат деривациони потенцијал српских деривационих суфикса и њихов 
комбинаторни потенцијал са енглеском основом при секундарној адаптацији. На пример, 
од адаптираног англицизма фејсбук, изведено је још много речи, као што су именице које 
означавају мушког и женског вршиоца радње фејсбуковац и фејсбуковка, глаголи и од 
њих изведене глаголске именице фејсбуковати, фејсбучити, фејсбуковање и фејсбучење, 
као и придев фејсбучки. (Ауторка овог рада је чула и придев фејсбуковски, кога нема у 
СРНА). Занимљив је и пут адаптираног англицизма придева фенси, из кога је енглеским 
суфиксом за вршиоца радње -ер изведен псеудоанглицизам фенсер, на који је онда додат 
српски суфикс за женски род –ка па је настала фенсерка, као и још један суфикс, -ај, којим 
је добијена именица фенсерај.  

 y Деривациони потенцијал српских префикса, посебно оних који означавају вид, учеста-
лост и сличне категорије везане за глаголе, у комбинацији са глаголима-англицизмима, 
при секундарној адаптацији. Речник даје примере са ис-/иш-/из-: исхајповати, искешира-

3  Неки од ових маркера били су предмет посебних студија (Mišić Ilić 2020а, Мишић Илић 2020б, 2021б).
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ти, искулирати, ишчекирати, изгуглати;  са пре-: пребукирати;    са   про-: прогуглати, 
итд.

Када се ради о афиксима, посебно занимљиво теоријско питање, осим пописа онога што је заиста 
реализовано, јесте какве су комбинације, творбене и семантичке, теоријски могуће.   

 y Негативни префикс супротног значења ан- (од енгл. un-), у анфоловати, анфрендовати, 
анлајковати, уз основне облике френдовати/френдовање, фоловати, лајковати. Забе-
лежен је и негативни префикс дис- (енгл. dis-) у дислајковати, дисконектовати. За сада 
се не би могло рећи да су ан- и дис- продуктивни префикси у српском јер су искључиво 
у речима које као целе постоје у енглеском, па су и као такве постале адаптирани англи-
цизми у српском. Али, очигледно да суптилна семантичка разлика која постоји између 
дислајковања и анлајковања није промакла и није небитна ни српским говорницима који 
користе ове речи. Уз претходно истакнуто питање о српским афиксима и њиховом твор-
беном потенцијалу уз основу која је англицизам, још једно занимљиво теоријско питање 
а и практичан проблем који треба пратити јесте да ли је теоријски и практично могуће да 
ан- и дис- постану префикси и у српском, односно да ли би се могло десити да они почну 
да се комбинују са неким српским основама, или већ прихваћеним основама страног по-
рекла, какве не постоје у енглеском.  

2.6. Научноистраживачки потенцијал СРНА изузетно је велики првенствено због богате лексичке 
грађе и њене детаљне обраде. Она би се могла користити за истраживања примарно у следећим 
областима:

 y Контактна лингвистика, односно утицај енглеског језика на српски на различитим ни-
воима језичког система и његове употребе (изговор, ортографија, лексика, творба речи, 
колокације, фразеолошке јединице, синтакса, семантика, прагматика). Материјал у СРНА 
може понудити увиде о конкретној природи тих језичких контаката, на пример не само 
о адаптационим и творбеним процесима, већ и о специфичностима везаним за жанрове, 
регистре, културолошки утицај и сл. 

 y Шира контактна истраживања утицаја енглеског језика на српски у одређеним жанро-
вима, као и културолошки аспекти, на основу тематике нових англицизама. Евидентан 
је значајан број одредница из сфере ИТ, мултимедија, друштвених мрежа, као и забаве. 
Такође, отварају се могућности за проучавање културолошког утицаја популарне англо-
културе, кроз друштвене мреже и комуникацију на њима.

 y Лексикологија српског језика, али и контакно-контрастивна лексиколошка истраживања 
енглеског и српског.

 y Терминолошка истраживања. Иако СРНА не садржи терминологију и није терминолошки 
речник, свакако даје кохерентан и разуђен дескриптивни апарат који би се могао у потпу-
ности или мало прилагођен користити и у изради терминолошких речника. 

 y Културолошка, прагматичка и социолингвистичка истраживања, са фокусом на различите 
регистре, жанрове, медијуме и типове и групе корисника, са посебним освртом на разуме-
вање, конотације, ставове према коришћењу појединих (типова) англицизама и мотиваци-
ју за њихово коришћење. 

 y Контекстуализована корпусна истраживања англицизама. Уколико би специјални е-кор-
пус сакупљен за израду СРНА, који је жанровски и тематски врло разноврсан, био јавно 
доступан, омогућио би истраживања англицизама у контексту, како ужејезичком тако и 
ширем, дискурсном. 

2.7. Теоријски потенцијал СРНА огледа се и у томе што може, као и његов утицајни претходник 
РНА (Васић, Прћић, Нејгебауер 2018), инспирисати теоријска, методолошка и практична истра-
живања из лингвистике. Неки од могућих праваца и тема истраживања, који излазе из лексиколо-
шких и лексикографских оквира, могли би се бавити неким од следећих питања:
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 y Англицизми као синоними у српском. Након изузетно значајне монографије М. Милић 
(2013) на ову тему, ова тематика би се могла даље испитивати на новој грађи, али и тако 
што би се детаљније посматрао однос између постојећих домаћих речи и синонима англи-
цизама, при чему посебну пажњу треба посветити семантици у контексту и посматрати 
суптилне нијансе у значењу и употреби англицизма и српског синонима. Осим семантике, 
значајно је англицизме и њихове српске синониме посматрати прагматички, у конкрет-
ној употреби вођеној различитим мотивационим факторима, као и  социолингвистички, 
где би се коришћење конкретних англицизама уместо српске речи могло посматрати као 
индикатор одређених друштвених категорија и дихотомија (узраст, пол, урбаност, итд.). 
Пример једног оваквог истраживања је разлика у употреби англизима pliis и домаће речи 
kiitos у финском (Peterson i Waatowara 2014).

 y Дистинкција између англицизма и инглишизма. Док су први лексиколошки признати 
и чак лексикографски етаблирани, инглишизми, као страни елементи код којих процес 
адаптације систему српског језика није ни почео, искључени су као из лексиколошких 
студија тако и из СРНА. Као неко ко се бави англицизмима примарно из прагматичке те-
оријске перспективе (Мишић Илић 2019), сматрам да је важно и занимљиво проучавати 
и инглишизме и то из више разлога. Један се тиче њихове велике упадљивости у језичкој 
употреби, маркираности која одступа од уобичајеног и која носи одређене елементе зна-
чења који су везани за начин изражавања (manner), тзв. М-импликатуре (према Levinson 
2000).   

Осим тога, употреба инглишизама, чак и више него англицизама занимљива је за прагматичка и 
социолингвистичка истраживања мотивације и ставова говорника, јер инглишизми још и више од 
англицизама могу указивати на мотиве као што су престиж и помодност, или једноставна лењост 
да се нађе/употреби српска реч у контексту. Поготово када се ради о дискурсним маркерима, 
као што су на пример by the way, sori, pliz, или експлетивима fuck, wft, shit, они се могу кори-
стити као специјални ‘ублаживачи’ конкретног говорног чина који обележавају, или да допусте 
(енгл. licencing) одређене друштвене и језичке облике понашања, који не би били прихватљиви уз 
употребу изворних, српских прагматичких маркера (Мишић Илић 2020б; 2021а). У том смислу, 
овакви прагматички инглишизми могу се посматрати као делимични синоними са српским мар-
керима истих говорних чинова, али уз додатне елементе (прагматичког) значења. 

 y Псеудоанглицизми. На материјалу српског језика готово да није било ни помена о псеу-
доанглицизмима, мада, као што је већ речено, у европским круговима то је једна значајна 
тема како у лексикологији тако и у контактној лингвистици. На материјалу српског језика 
било би занимљиво да се псеудоанглицизми попишу а лексиколошки детаљније проуче и 
опишу. Псеудоанглицизми се могу сматрати и неологизмима у српском језику. 

 y Скривени англицизми. Иако као тип англицизама уопште нису ушли у СРНА, они пред-
стављају значајан, а недовољно примећен и истражен феномен у српском. Сем типоло-
шке дефиниције уз илустрације, о њима готово да нема помена у литератури на српском. 
Скривени англицизам је  ,,нека реч, синтагма или реченица српског језика која може да 
одражава норму и/или следи обичаје енглеског језика. У оваквим случајевима, значења и/
или употребе својствене облицима енглеског језика крију се у облицима српског језика, 
који се релативно брзо одо маћују” (Прћић 2019: 121). Осим на нивоу речи (преведених 
енглеских сложеница), скривени англицизми, како се истиче у дефиницији, нису само 
речи. Присутни и на нивоу фразема различите синтаксичке сложености, од именичких, 
ређе глаголских и придевских синтагми, до реченица, који представљају изреке и клишее. 
Ово представља широко поље за даља истраживања, а студије које су се детаљније бавиле 
овим феноменом истражиле су калкиране прагматичке англицизме са значењем дискур-
сних формула у јавној и приватној комуникацији (Мишић Илић и Лопичић 2011, Мишић 
Илић 2017). 
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 y Језичко позајмљивање на нивоу фразеологије. Овој релативно мало истраживаној тема-
тици у конткатнолингвистичким и лексиколошким истраживањима, а готово потпуно за-
немареној на нивоу лексикографије, вредело би посветити дужну пажњу. Фразеолошки 
англицизми у српском постоје у разним облицима, као адаптирани, хибридни, калкирани, 
али и као сирови, и као инглишизми. Занимљиви су не само из лексиколошке, већ и из 
културолошке перспективе. Једна од ретких студија која се овим бави је Мишић Илић 
(2022), која у фокусу има адаптиране/сирове фраземе must have/mast hev, all inclusive/
olinkluziv, хибридне doing business lista и калкиране фраземе стаклени плафон, (нигде) 
нема бесплатног ручка и (то) није моја шоља чаја.

 y Тематске области у које су разврстани англицизми у СРНА. Овакав приступ даје могућ-
ности за културолошка истраживања, базирана не само на семантици англицизама већ и 
односу речи и света у коме се користе. Евидентно је да англицизми примано денотирају 
конкретне материјалне ствари и савремене друштвене појаве и процесе, од којих за неке 
уопште нису постојали ни појмови ни речи у српском. Међутим, оно што је посебно зани-
мљиво када се ради о културолошком утицају енглеског на српски јесте да ли су објекти/
појмови/појаве/процеси/ денотирани англицизмима оно што представља заједничке од-
лике глобализованог света, па се могу сматрати интернационализмима, или представљају 
јачи културолошки англоамерички утицај (који такође представља једну од појава у гло-
бализованом свету).  Пример културолошки оријентисаног истраживања, на материјалу 
фразеолошких англицизама у немачком језику, може се видети у Fiedler 2017. 

3. ПЕДАГОШКИ  ПОТЕНЦИЈАЛ СРНА

Један од основних циљева и мотива ауторског тима СРНА био је да доследно нормативно 
уреде ову проблематику, на јасно дефинисаним критеријумима и са недвосмисленим норматив-
ним препорукама шта је прихватљиво и препоручено решење за употребу обрађених англициза-
ма. Управо у овом нормативном карактеру СРНА лежи и његов велики педагошки потенцијал за 
наставу српског али и енглеског као страног језика и развијање језичке културе, и специфичне 
контактне језичке културе. Појам је увео и разрадио Прћић, а под њим се подразмева ,,разрађена 
стандардолошка стратегија за ваљан приступ речима и именима из енглеског језика и њихову до-
следну употребу у српском, како би се описано ста ње, у коме доминира стихија и обиље насумич-
них варијација једног истог облика речи или имена, ублажило и довело у прихватљиве окви ре, а 
временом и отклонило” (Прћић 2019: 185). Прћић (2019: 189-191) даје и врло конкретне предлоге 
како би се садржаји контактне језичке културе могли уклопити у наставу српског и енглеског 
језика, а на тим основама може се сагледати и педагошки потенцијал СРНА.

У настави српског језика, на основу бројних података о 4500 обрађених англицизама, могу 
се обрађивати елементи језичке и опште културе,4 поготово они везане са савремене медијуме и 
жанрове комуникације. Иако је јасно да се комуникација на званичном и јавном нивоу по степену 
поштовања језичке норме и стилу разликује од приватне комуникације и комуникације на дру-
штвеним мрежама, није на одмет кроз наставу српског (а и сваку другу наставу) ширити свест о 
језичкој норми. То би укључило и процесе писања англицизама према норми, као и разумевање 
англицизама, у различитим сферама и тематском областима комуникације.  У средњој школи, по-
себно на језичким смеровима у гимназији, ови садржаји би могли бити уклопљени у (постојећу 
минималну) наставу језика (правописа, граматике, функционалне писмености), уз увођење твор-
бених аспеката и нових речи од речи и имена из енглеског језика, али и приликом обраде дела ан-
4  Под језичком и општом културом подразумевамо примарно практичне аспекте знања и понашања, за разлику од 
Прћића (2019: 185) који је дефинише као ,,нову примењенолингвистичку дисциплину, теоријско-методолошки 
утемељену на принципима савремене контактне и контрастивне лингвистике, данас можда већ обједињене у контактно-
контра стивну лингвистику, те језичког планирања као једног од огранака социолингвистике, и везана је за српски у 
контакту са страним јези цима, овде с нагласком на енглеском као одомаћеном страном језику”.
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глоамеричке књижевности. На студијским групама за српски језик, ову садржаји, посебно твор-
бени и правописни, требало би да нађу место у оспособљавању будућих наставника и лектора.

Када се ради о развијању контактне језичке културе, Прћић (2019: 189-190) сматра да на 
настави енглеског језика лежи још већи терет него на настави српског, ,,будући да је знатно већа 
одговорност на онима који преводе с енглеског језика (у било ком облику и на било који начин), 
јер управо они уводе и нове речи и нова имена у српски, те одређују како квантитет тако и квали-
тет њиховог преузимања”.  С тим у вези, у настави енглеског, у средњој школи, примери из СРНА 
би се могли контрастирати са оригиналним енглеским речима, а пажњу усмерити на изговор, пра-
вопис и граматичке принципе писања тих англицизама у српском, укључујући и њихову промену 
по падежима.  Слична тематика би се могла презентирати и вежбати и у настави енглеског језика 
струке на нефилолошким факултетима и департманима, где би додатно била укључена и стручна 
терминологија конкретне струке и научне области која се изучава. 

Међутим, неспорно је да посебна одговорност у енглеско-српским контактима лежи на 
професионалним англистима, професорима и преводиоцима, па би садржаји везани за контакт-
ну језичку културу примарно требало да нађу значајно место на студијама англистике. Теориј-
ско-практичне поставке на којима је прављен СРНА, а не само примери и обрада лексике у њему, 
могу послужити као основна правила за разумевање и примену процеса адаптације (фонолошке, 
графолошке, морфолошке) енглеске лексике у преводу на српски, као и развијање свести о срп-
ској норми при превођењу. У настави превођења би уз то могло да се разматра и питање семан-
тичке, функционалне и жанровске синонимије англицизама и њихових српских еквивалената, о 
чему СРНА даје обиље материјала и података.

Као посебну педагошки релеванту област, истакли бисмо педагошко-истраживачки по-
тенцијал СРНА. Вишедеценијска популарност истраживачке теме англицизама у српском али и 
шире контактнолингвистичке проблематике резултирала је бројним семинарским и мастерским 
радовима, као и магистарским и докторским тезама, у којима је обрађена употреба англицизама 
и њихова адаптација на свим нивоима, и у регистрима и терминологијама бројних домена, од 
рачунарства преко економије и медицине до моде и забаве. Сматрамо да има још места таквим и 
сличним истраживањима, посебно онима у мастерским радовима. У области србистике, посебно 
би била занимљива даља лексиколошка и творбено-морфолошка истраживања где би се разма-
трали конкретни англицизми-афикси и њихова продуктивност у српском, као што је то рађено за 
суфиксе -ер и -инг  у Штасни и Штрбац (2015) и Штрбац и Штасни (2014). 

 У области англистике, где је и рађен највећи број радова, поред оних сличним досадашњим, 
занимљива би била истраживања на новијим и другачијим корпусима који би више укључили го-
ворни језик, недовољно истражене типове англицизама као што су псеудоанглицизми, скривени 
и фразеолошки англицизми, као и нове типове дискурса као што су на пример цртани филмови 
или политички дискурс. Неке нове теме, већ поменуте у одељку 2.7, могле би бити и синонимија 
англицизама који постоје у више верзија (као адаптирани, сирови или преведени) и англицизама 
и српских речи, у различитим регистрима. Социолингвистичка и прагматичка истраживања о 
англицизмима су ретка, а могла би се више бавити говорницима и њиховим ставовима и мотива-
цијама везаним за употребу и разумевање англицизама, као на пример у Панић Кавгић (2006) и 
Стаменковић и Тасић (2020). 

4. ПРАКТИЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СРНА

Независно од научноистраживачког и педагошког потенцијала СРНА, оно што је најочи-
гледније и чему речници примарно и служе јесте коришћење у пракси. Када се ради о овом реч-
нику, он је намењен врло широком кругу корисника.  Онај најшири чине особе које би желеле 
да провере значење речи на које свакодневно наилазе у медијима, као и да провере исправност 
писања, изговора и значења англицизама, ако их сами користе. Уз јаку нормативну црту, СРНА 
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има и значајну експланаторну улогу, па даје податке о значењу појединих мање познатих назива 
и термина, нпр. у информационим технологијама, у модерним екстремним спортовима или у 
козметици, као и другим областима савременог живота и комуникације, којих најчешће нема у 
стандардним речницима српског. Како у приказу СРНА истиче Ахметспахић-Пељто (2021: 548), 
,,СРНА својим корисницама и корисницима, нарочито онима који долазе из нелингвистичких 
кругова, не нуди само информације о траженим одредницама, него настоји обогатити њихово 
знање о матерњем језику и развити свијест о томе да ли, када и како користити неки англицизам 
или, пак, тражити замјену за њега која је одавно присутна у матерњем језику.“

С друге стране, овај речник намењен је и језичким професионалцима, (преводиоци, лек-
тори, наставници и студенти енглеског и српског језика), као и онима који се баве јавном речју 
у медијима (новинари, спикери, стручњаци за медије, маркетинг итд.). Они, с једне стране, као 
и сви остали корисници речника, могу да провере правилност своје употребе англицизама, а  с 
друге, као специфични корисници који имају посебну улогу и посебну одговорност за развијање 
и очување језичке норме, да негују правилну употребу и тако утичу на развој језичке културе.

Напоменули бисмо да то што СРНА постоји и као штампана књига али и као електронско, 
лако доступно издање,5 може знатно допринети његовој широј дистрибуцији и доступности. С 
тим у вези, а у складу са сензибилитетом и преференцијама савремених корисника и све већим 
техничким могућностима мобилних телефона, можда би било добро размотрити и стварање вер-
зије СРНА за мобилне телефоне, као би био још ближи и доступнији корисницима.  

Међу могућности практичне примене СРНА могло би се уврстити и нешто што превазила-
зи личну и стручну употребу и што би се могло назвати практично-истраживачким потенцијалом, 
за разлику од примарно теоријског истраживачког потенцијала о коме је било речи у одељцима 
2.5, 2.6 и 2.7. Узорна, делимично иновативна и изузетно прецизна и доследна лексикографска 
процедура у свим фазама израде, као и сам СРНА као финални производ, могу подстаћи израду 
специјализованих и терминолошких речника мањег и средњег обима и послужити као методоло-
шки узор. То је већ био случај са РНА (Васић, Прћић, Нејгебауер 2001), чија је појава 2001. године 
инспирисала не само бројна истраживање већ и лексикографске подухвате како у изради општих 
тако и терминолошких речника.

Богата лексичка грађа садржана у СРНА, уз ангажовање одговарајућег малог тима ентузи-
јаста-лингвиста, могла би наћи своје место и на светском нивоу, тако што би се убацила у Глобал-
ну базу англицизама (Global Anglicism Database, GLAD). GLAD је угледна угледна међународна 
истраживачка група, која између осталог креира и стално дорађује и онлајн базу англицизама у 
бројним светским језицима6 (Peterson и др. 2018).  За сада у бази англицизама нема материјала за 
српски језик, мада има у бази истраживача и радова има наведених српских истраживача, укљу-
чујући и све коауторе-англисте СРНА.  Имајући у виду бројна и квалитетна истраживања српских 
англиста у области контактне лингвистике и англицизама, као и већ спреман и обрађен материјал 
садржан у СРНА, надамо се да ће ауторски тим инспирисати и организовати млађе истраживаче 
како би се и материјал из српског језика нашао у ГЛАД.

5. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

За разлику од научних радова и истраживања у којима су циљеви формулисани у оквиру 
самих истраживачких питања и истраживачког поступка, научно-стручна дела као што су речни-
ци и приручници, намењена за употребу ужег или ширег круга корисника, увек имају и примарно 
практичне циљеве, усмерене ка корисницима. Не можемо са сигурношћу знати какве су циљеве 

5  Бесплатно доступно на сајту Дигиталне библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду на: https://digitalna.ff.uns.
ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2
6  Сајт GLAD истраживачке групе као и база англицизама доступни су на: https://www.nhh.no/en/research-centres/global-
anglicism-database-network/

https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2
https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2
https://www.nhh.no/en/research-centres/global-anglicism-database-network/
https://www.nhh.no/en/research-centres/global-anglicism-database-network/
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имали на уму аутори СРНА, али може се претпоставити да су били вођени оним што је посту-
лирао Т. Прћић (2018: 143-144) рекапитулирајући бројне циљеве које је имао ауторски тим који 
је радио претходни речник, РНА. Антиципирајући израду Новог речника новијих англицизама 
(касније назван СРНА), Прћић (2018: 173) са дозом незадовољства каже: ,,Главни циљ РНА да се 
омогући ваљано разумевање и коришћење англицизама у српском језику није остварен до краја. 
НРНА био би рађен са истим овим главним циљем на уму.“

Како овај амбициозни али у реалности, управо због те амбициозности, прилично недости-
жан циљ представља нешто на шта ауторски тим не може утицати, то ни у ком случају не може 
умањити значај њиховог лексикографског подухвата. Потенцијал СРНА о коме је било речи у 
овом раду отвара могућности за остварење и неких других циљева и резултата.   Ту се пре свега 
мисли на даља теоријска истраживања у разним областима српско-енглеских језичких контаката 
и лексикологије српског језика, на његов педагошки потенцијал и на могућности коришћења у 
пракси и практичним примењенолингвистичким пројектима.

Имајући све речено у виду, сматрамо да ће се много од овог разноврсног потенцијала и 
реализовати, па ће у неком будућем осврту на СРНА оправдано моћи да се говори не само о по-
тенцијалу већ и о значају Српског речника новијих англицизама.
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THE RESEARCH AND PEDAGOGIC POTENTIAL
OF А SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

The article examines and discusses А Serbian Dictionary of Recent Anglicisms (SDRA) (Prćić, Dražić, Milić et 
al. 2021) from the perspective of how it can be used in different areas, which need not be distinct. Apart from the 
typical use of any dictionary in everyday practice, by the users who want to check the meaning and spelling of a 
particular word, this article focuses on the theoretical contributions of SDRA and how it can be used in various 
research areas such as the studies of all aspects of English-Serbian language contacts, as well as in lexicological 
and lexicographic explorations of recent additions to the Serbian lexis. Moreover, the article examines the peda-
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gogical potential of SDRA for the teaching of the Serbian language and English as a foreign language at various 
educational levels, and at the university level in particular. 
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KONSTRUKCIJA AKADEMSKOG IDENTITETA, GLAS I 
AUTORITET: AUTOETNOGRAFIJA JEDNE DELATNE 

ZAJEDNICE

Predmet ovog rada su osnovni koncepti akademskog sazrevanja sagledani kroz prizmu autoetnografskog pristupa 
problemu akademskog pisanja. Autorke u radu predstavljaju svoje lične odlomke iz dnevnika kao korpus nastao 
tokom učešća na međunarodnom projektu „AWAC: Academic Writing Across Continents“. Ovaj korpus poslužio 
je da se definišu narativi kroz koje se otkriva samopromišljanje osnovnih koncepata koji čine akademsko sazre-
vanje: konstrukcija identiteta, glas i autoritet. U centralnom delu rada autorke vrše autoetnografsku analizu kor-
pusa interpretirajući date narative i to tako što identifikuju reprezentaciju pomenutih osnovnih koncepata procesa 
akademskog sazrevanja u samom korpusu. Konačno, kroz diskusiju sprovedenog autoetnografskog istraživanja, 
autorke smeštaju pomenute narative u širi kontekst teorijskih istraživanja na ovu temu i povezuju ovo konkretno 
istraživanje sa drugim istraživanjima ove vrste. Veruje se da će takav pristup pružiti čitaocima i čitateljkama uvid 
u uobičajen tok procesa akademskog sazrevanja.

Ključne reči: delatna zajednica, autoetnografija, identitet, glas, autoritet

1. UVOD

Savremeni pristup pitanju akademske prakse sve više stavlja akcenat na transdisciplinarnu priro-
du ovog pitanja fokusirajući se na to da je akademska praksa zapravo praksa mreže pojedinaca i pojedin-
ki koji čine ovu zajednicu. Sve su češći projekti u kojima je glavni cilj umrežavanje akademskih grupa 
sa različitim kulturnim i geografskim pozadinama u neku vrstu specifičnih delatnih zajednica1 a u svrhu 
stvaranja plodne osnove za jednu vrstu metakomunikacije: komunikacije koja predstavlja učenje o tome 
kako da razgovaramo o procesu učenja u akademskom kontekstu (Filipović i dr., 2021: 9). Upravo takav 
je i projekat „AWAC: Academic Writing Across Continents“ u kome smo mi kao koautorke ovog rada 
učestvovale i na čijim rezultatima se i zasniva ovaj rad.

AWAC je bilateralni međunarodni projekat pokrenut kao saradnja između Filološkog fakulteta 
Univerziteta u Beogradu i Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Sao Paulu, koji se sprovodio od februara 
2015. godine do decembra 2018. godine. Predmet ovog projekta bilo je istraživanje procesa akademskog 
pisanja među doktorandima i doktorandkinjama na ova dva pomenuta fakulteta a u cilju osvešćivanja 
samog procesa akademskog sazrevanja. Dva zadatka koja su učesnici i učesnice ovog međunarodnog 
projekta imali bili su vođenje ličnog dnevnika akademskog pisanja i učestvovanje na Mudl forumu za 
diskusiju na temu procesa akademskog pisanja. Kao što će se kasnije u radu u navodima iz ovih dnevni-
ka videti, akademsko pisanje usmereno ka objavljivanju poima se kao veoma mučan put pun nepoznatih 
prepreka, usamljen proces tokom koga je svaka pomoć dobrodošla. Uprkos činjenici da ovaj proces 
„nikada...nije u potpunosti pod kontrolom onoga ko piše“ (Pearson Casanave & Vandrick, 2003: xiv), 
mi smo pokušale da racionalizujemo sopstveno akademsko sazrevanje kao proces konstrukcije svojih 
profesionalnih identiteta, koristeći iskustvo koje je dokumentovano u navodima iz dnevnika vođenih 
tokom učešća na AWAC projektu. Iako su individualne specifičnosti nedvosmisleno svojstvene procesu 

1  Pojam delatne zajednice će biti detaljno objašnjen u odeljku 2 u okviru razmatranja teorijsko-metodološke okosnice ovog 
rada.
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pisanja usmerenom ka objavljivanju, nadamo se da će ovaj rad omogućiti čitalačkoj publici uvid u ovaj 
često zastrašujući proces koji lako dovodi u pitanje naše identitete, glas i autoritet. Na ovakvom pristu-
pu i sa ovakvom idejom formirana je i hipoteza istraživanja koja glasi: formiranjem svojevrsne delatne 
zajednice stvara se plodno tle za konstrukciju narativa kroz koji će se samo-promišljanjem osnovnih 
koncepata koji čine akademsko sazrevanje - konstrukcije akademskog identiteta, glasa i autoriteta, pru-
žiti uvid u uobičajeni tok procesa akademskog sazrevanja. Ova hipoteza ispitana je autoetnografskim 
pristupom problemu akademskog pisanja kroz koji su autorke na korpusu dnevnika vođenih tokom 
učešća na AWAC projektu identifikovale upravo pomenute koncepte akademskog sazrevanja i kroz di-
skusiju sprovedene autoetnografske analize smestile date narative u širi kontekst teorijskih istraživanja 
na datu temu.

2. TEORIJSKO-METODOLOŠKI KONSTRUKTI

Kao što je gore navedenom hipotezom definisano, ovaj rad se bavi osnovnim konceptima aka-
demskog sazrevanja koji su nastali kao rezultat rada u okviru jedne delatne zajednice. Ovi koncepti 
su sagledani kroz prizmu autoetnografskog pristupa problemu akademskog pisanja. Samim tim, teo-
rijsko-metodološku okosnicu ovog rada čine upravo pojmovi delatne zajednice i autoetnografije kao 
metodološkog pristupa.

2.1. Autoetnografija

Kao što je u uvodnom delu već napomenuto, u okviru ovog rada predstavljamo navode iz ličnih 
dnevnika i sa Mudl foruma u vidu procesa samospoznaje, kao i neke vrste dijaloga sa samim sobom 
i između dve koautorke. Navodi su poslužili da potkrepe analizu teorijskih koncepata u okviru šireg 
konteksta teorijskih istraživanja na temu akademskog pisanja i pozicije i uloge autora i autorki u tom 
procesu. Ovakav pristup akademskoj analizi i pisanju je poznat kao autoetnografija.

Autoetnografija se kao metod razume, interpretira i primenjuje na različite načine (Chang, 2008; 
Ellis, Adams & Bochner, 2011; Maydell, 2010; McIlveen, 2008). Za potrebe ovog rada ćemo se poslu-
žiti definicijom koju je dala Hivon Čang u svom kapitalnom delu na ovu temu – Autoethnography as 
method. Ona kaže da su autoetnografija „priče autoetnografa i autoetnografkinja o kojima se promišlja, 
koje se analiziraju i interpretiraju u okviru šireg sociokulturnog konteksta“ (Chang, 2008: 46). Kako 
navode autori i autorke Kerolin Elis, Toni Adams i Artur Bohner (2011), autoetnografija kombinuje ka-
rakteristike autobiografije u smislu pisanja o sebi i etnografije u smislu analiziranja napisanog.  Navodi 
iz dnevnika koje kroz ovaj rad delimo sa čitateljima i čitateljkama su upravo oni koji su karakteristični 
kako za nas lično tako i za sam proces akademskog pisanja u širem sociokulturološkom kontekstu. Da-
kle, to je jedna vrsta narativa u kome je kombinovano samopromišljanje, interpretacija i analiza.  Cilj 
nam je bio da osvestimo mentalne procese kroz koje prolazimo tokom procesa akademskog pisanja. Kao 
takva, autoetnografija zapravo služi kao jedan metakognitivni alat, tj. metakognitivna praksa kroz koju 
ćemo probati da steknemo „znanje o znanju“ kako su to definisale Jelena Filipović i Ana Jovanović (Fi-
lipović & Jovanović, 2016: 1443). Fokusirajući se na razmišljanja o sopstvenom procesu akademskog 
pisanja koje je svaka od nas lično beležila tokom tog procesa, i komunicirajući o njima sa kolegama 
i koleginicama na projektu, zapravo smo u zabeleženom korpusu uspevale da identifikujemo osnovne 
koncepte procesa akademskog sazrevanja - konstrukciju akademskog identiteta, glas i autoritet. U tom 
smislu autoetnografija nam je poslužila i kao alat za kritičko razmišljanje pomoću koga smo „premostile 
tu razliku između sebe lično i drugih“ (Denshire, 2013: 1).
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2.2. Delatna zajednica

Krajem XX i početkom XXI veka teorije učenja doživljavaju skretanje sa kognitivne ka društve-
noj poziciji. Društvena teorija učenja je u velikoj meri uticala na to da se otvori jedno novo polje, a to 
je polje na kome se učenje posmatra kao društveni fenomen. Znanje se proizvodi i širi u interakciji u 
okviru grupe koju čine oni koji imaju zajednički interes u prevazilaženju određenih problema (Couros, 
2003: 4).

Jedan od najznačajnijih i najuticajnijih koncepata koji proizilazi iz istraživanja na polju Društve-
ne teorije učenja krajem XX i početkom XXI veka jeste koncept delatne zajednice. Kada je u pitanju 
definisanje koncepta delatne zajednice, različiti autori i autorke stavljaju u fokus različite aspekte ovog 
koncepta, pa samim tim i daju različite definicije (Couros, 2003; Cox, 2004; Hoadley, 2012). Čak se i 
autori i autorke iz čijeg istraživanja je proistekao ovaj termin slažu da „delatna zajednica nikada nije pre-
cizno definisana“ (Leave & Wenger, 1991: 42). Za potrebe ovog rada poslužićemo se definicijom upravo 
jednog od tvoraca ovog koncepta – Etijena Vengera. U svom kapitalnom delu Communities of practice: 
Learning, meaning, and identity (1998), Venger delatnu zajednicu definiše kao „grupu ljudi koji dele 
zainteresovanost ili strast ka nečemu čime se bave i uče kako to da rade bolje tokom svoje redovne 
interakcije“. Ovakav koncept se očigledno odlično uklapa u polje Društvene teorije učenja, shvatajući 
učenje kao primarno društveni fenomen smešten u kontekst našeg životnog iskustva i učestvovanja u 
društvenim procesima (Couros, 2003: 6). Takvo učestvovanje omogućava aktivnu razmenu ideja, čime 
se učenje pojedinca ili pojedinke javlja kao rezultat grupne interakcije (Kaye, 1992: 1). Ovim procesom 
dodatno se i potkrepljuje interes svakog pojedinca i pojedinke da bude deo te delatne zajednice.

Iako je sam Venger kontinuirano upozoravao na to da delatne zajednice nisu neophodno pozitivno 
okruženje koje pruža pomoć svojim pripadnicima i pripadnicama (Cox, 2004: 13), ona koja je nasta-
la tokom AWAC projekta pokazala se kao veoma prijateljsko okruženje za lični rast, razvoj i učenje. 
Upravo poimanje zajednice, tj. u ovom slučaju učešća u projektu kao nečega što rezultira i unutrašnjom 
komunikacijom sa samim sobom i komunikacijom sa ostalim članovima i članicama te zajednice, je ono 
što Društvena teorija učenja vidi kao legitiman način konstruisanja znanja u dinamičnom društvenom 
kontekstu. Kreiranje i unapređenje znanja kroz proces udruživanja i identifikovanja sa zajednicom defi-
niše se kao centralni fenomen u okviru delatne zajednice  (Hoadley, 2010: 291).

U jednom od svojih skorašnjih radova, Venger (2010) piše o istovremenom pripadanju različitim 
delatnim zajednicama. Moguće je stvoriti čitav pejsaž praksi kroz koje se identitet pojedinca ili pojedin-
ke definiše kao putanja, kao spona među višestrukim pripadanjima različitim zajednicama na različitim 
nivoima. Ovo zapravo znači da je identitet slika putanje kroz različite zajednice, iskustvo višestrukog 
pripadanja i kombinacija mnogobrojnih sastavnih elemenata kao što su aktivno učestvovanje, promi-
šljanje i poistovećivanje (Wenger, 2010: 5-6). Ovakvo poimanje delatnih zajednica stvara plodno tle za 
inovativne ideje, konstrukciju znanja i doprinos u procesu neprekidne interakcije među pripadnicima i 
pripadnicama jedne zajednice, ali i među različitim nivoima identiteta pojedinca ili pojedinke koji imaju 
višestruku pripadnost različitim zajednicama. Motivacija i inspiracija, pripadnost timu, osećaj zajed-
ništva - ovo su upravo glavne teme koje su obrađene u navodima iz dnevnika prikazanim u narednom 
odeljku ovog rada. Svi oni govore o interakciji među pojedincima i pojedinkama i o njihovoj unutrašnjoj 
interakciji sa samim sobom što rezultira osećajem pripadanja jednom timu, zajednici.

3. AUTOETNOGRAFSKA ANALIZA OSNOVNIH KONCEPTATA 
AKADEMSKOG SAZREVANJA: KONSTRUKCIJE AKADEMSKOG 
IDENTITETA, GLASA I AUTORITETA

Projekat AWAC je pokrenut sa idejom da grupiše učesnike i učesnice oko jednog zajedničkog in-
teresovanja i problema - akademskog pisanja namenjenog objavljivanju. Cilj projekta je bio istraživanje 
samog procesa akademskog pisanja koji se odvija među akademskim autorima i autorkama u različitim 
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geografskim i kulturnim kontekstima. Kroz procese vođenja dnevnika, redovnih sastanaka uživo i ko-
munikacije na društvenom forumu Mudl, učesnici i učesnice su međusobno razmenjivali lična iskustva 
koja se odnose na proces akademskog pisanja. Ovo je rezultiralo formiranjem jedne homogene grupe 
ljudi koji su radili zajedno na temi koja se ticala svih njih, kreirajući tako novo znanje kroz redovnu 
međusobnu interakciju. Ovako je formirana jedna delatna zajednica koja je omogućila svojim članovi-
ma i članicama individualnu korist od pripadnosti delatnoj zajednici i učešća u interakciji u okviru te 
zajednice. Na taj način je ova delatna zajednica postala medij kako za lično izražavanje tako i za lično 
sazrevanje i učenje baš na isti onaj način na koji „društveno i individualno konstruišu jedno drugo“ 
(Wenger, 1998: 1).

Kao što je u odeljku o teorijsko-metodološkoj okosnici rada već napomenuto, vođenje ličnog 
dnevnika akademskog pisanja i učestvovanje na Mudl forumu za diskusiju na temu procesa akademskog 
pisanja stvorili su korpus i čvrstu osnovu za autoetnografski pristup problemu akademskog sazrevanja. 
Ovaj pristup se ogleda kao prvo, u identifikovanju osnovnih koncepata procesa akademskog sazrevanja 
u samom korpusu i kao drugo, u njihovom smeštanju u šire kontekste teorijskih istraživanja na ovu 
temu. Odabrani navodi iz dnevnika akademskog pisanja dati su u okviru svakog od predstojećih podo-
deljaka kao reprezentativni primeri prethodnog teorijskog razmatranja ali i kao delovi korpusa na kome 
se to teorijsko razmatranje zasniva.

3.1. Konstrukcija akademskog identiteta

Akademsko pisanje usmereno ka objavljivanju se dugo smatralo potpuno bezličnim. Međutim, 
kao rezultat krucijalnih dokaza zasnovanih na istarživanjima u oblasti Društvene teorije učenja, koncept 
autorskog identiteta je danas centralni koncept oko koga se kreira razumevanje prirode akademskog 
diskursa. Ken Hajland (2002: 1092) navodi da je „akademsko pisanje, kao i svaki drugi oblik komuni-
kacije, identitetski čin“ jer je sadržaj koji se u u okviru tog pisanja prezentuje uvek neizostavno obli-
kovan načinom predstavljanja autora ili autorke. U okviru Društvene teorije učenja, koncept identiteta 
u akademskom pisanju često se vidi kao potreba za pripadanjem i priznavanjem (Norton, 1997), što se 
zasniva na verovanju da se identitet interpretira u okviru ličnih mreža društvenih odnosa. Ovakav stav 
znači da kao članovi određene društvene zajednice mi ne samo da prihvatamo njene diskurse i prakse 
kao svoje, nego takođe učestvujemo u procesu identifikacije sa svojom zajednicom.

Konstrukcija identiteta je takođe sastavni deo koncepta delatne zajednice  u okviru koga se ona 
posmatra kao rezultat procesa učenja. Etijen Venger, koji je zajedno sa koautorkom Džin Liv formulisao 
ovaj konstrukt, opisuje proces identifikacije kao „usklađivanje između društveno definisane kompe-
tencije i ličnog iskustva“ (Wenger, 2010: 181). Drugim rečima, svi mi smo društveni akteri i društvo 
je baza iz koje se konstruišu naši identiteti. Ulazak u akademsku zajednicu, na primer, rezultira time 
da naša iskustva bivaju aktivno formirana i oblikovana. Cilj ovog procesa je da se postigne pozitivna 
identifikacija sa zajednicom jer svako od nas mora biti odgovoran za uspostavljanje kompetencija same 
zajednice. Svako od nas mora da pronađe svoje mesto u zajednici i kroz ovaj proces stvaranja iskustva 
takođe da konstruiše sopstveni identitet.

Samopromišljanje na temu konstrukcije identiteta koje je prikazano kroz odabrane navode iz 
dnevnika otkriva činjenicu da je pitanje originalnosti ono što mladi autori i autorke doživljavaju kao 
posebno problematično. Lične nesigurnosti po pitanju toga da li će vrednost vlastitih istraživačkih ideja 
biti prepoznata od strane zajednice (Gordanin dnevnik, 30. mart 2017), sveprisutan osećaj odgovornosti 
kada se pristupi pisanju akademskog rada i istovremeni strah od gubitka „svog glasa među stotinama 
drugih“ (Aleksandrin dnevnik, 21. april 2016) govore nam da je pitanje originalnosti zapravo pitanje 
pozicioniranja sebe u okviru svoje akademske zajednice. Kada se pitamo kako da postignemo original-
nost, zapravo se pitamo: Ko sam ja? Kao mladi autori i autorke u akademskom pisanju često se osećamo 
ugroženim ugledom i uspehom dobro poznatih autora i autorki i njihovim akademskim radom. Gde 
mi stojimo u odnosu na njih? Dok aktivno učestvujemo u svim vidovima akademskog života, dok se 
borimo da pronađemo svoje mesto u toj zajednici, retko smo svesni neprestanih procesa sopstvene iden-
tifikacije sa tom zajednicom koji nas nepovratno menjaju (Aleksandrin dnevnik, 7. septembar 2016).
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Prikazani navodi iz dnevnika potvrđuju da „učenje nije samo usvajanje veština i informacija - ono 
je postajanje određene osobe“ (Wenger, 2010: 180). Oni takođe potvrđuju da su nam zadaci postavljeni 
u okviru AWAC projekta, u okviru kojih smo promišljali sopstvene procese pisanja, pomogli da posta-
nemo svesniji procesa konstrukcije sopstvenih identiteta.

„Kako da budem sigurna da je neka ideja zaista IDEJA...prava, originalna i dobra...i 
da će je i ostali članovi i članice akademske zajednice doživeti kao takvu?“

(Gordanin dnevnik, 30. mart 2017)
„Moj najveći problem u procesu pisanja naučnog rada jeste svest o odgovornosti koju 
na sebe preuzimam pišući „nešto“ što bi trebalo da predstavlja „naučni rad“. Kako 
uopšte biti originalan u 21.veku? To je nemoguća misija! Jedini način da prevaziđem 
sopstveni strah i nesigurnost je ovaj – trudim se da ne čitam previše radova drugih 
autora, pre nego što razvijem sopstvene ideje i uobličim sopstvene stavove u vezi sa 
predmetom istraživanja. Naravno, to nikad ne budu nekakve revolucionarne ideje i sta-
vovi, ali prija mi taj osećaj kada sama dođem do nekakvih zaključaka, ma koliko da su 
ti zaključci dobro poznati svima i već odavno opisani u literaturi.“

(Aleksandrin dnevnik, 21. april 2016)
„Ja nisam ona ista osoba koja sam bila pre nego što sam započela svoje doktorske 
studije...  čitanje, razmišljanje i promišljanje o različitim temama, pisanje radova, kao 
i novi ljudi koje sam upoznala, preoblikovali su me i promenili. Danas sam se setila 
izreke „ It`s not the destination, it`s the journey“. Sve ovo vreme bila sam toliko kon-
centrisana na svoj zamišljeni cilj – završiti istraživanje – da se uopšte nisam osvrtala 
unazad...ali sada, kada sam dostigla svoj cilj, mogu da zaključim da je to zaista bilo 
pravo putovanje! Prevazišla sam mnoge prepreke, nekoliko puta se i izgubila, pitala za 
pravac, tragala za pravim putem...i do cilja je stigla jedna nova, bolja verzija mene.“

(Aleksandrin dnevnik, 7. septembar 2016)

3.2. Glas i autoritet

Koncept autorskog identiteta u akademskom pisanju često se opisuje i kao sposobnost autora i 
autorki da konstruišu kredibilan individualan autoritet u svom radu (Hyland, 2002). Kada kao novi is-
traživači i istraživačice stupamo u određene delatne zajednice u okviru različitih disciplina, mi smo pre 
svega u obavezi da ovladamo njihovim specijalizovanim diskursima. Međutim, iako se naši identiteti 
kao akademskih autora i autorki formiraju kroz jezik naše akademske zajednice, to ne znači da bi tre-
balo da usvojimo nečiji tuđi identitet ili glas. Mi moramo da naučimo da govorimo kroz svoje tekstove 
svojim ličnim autoritetom. U tom smislu glas i autoritet predstavljaju ključne koncepte u procesu aka-
demskog sazrevanja. 

Predstavljanje jednog autora ili autorke svojoj akademskoj zajednici odvija se  kroz prihvatanje 
vrednosti i shvatanja određene akademske zajednice, ali istovremeno i kroz odabir određenih retoričkih 
i lingvističkih sredstava koje u pisanju pravi. Retorički izbori kao sredstvo za reprezentaciju autorskog 
identiteta predstavljaju predmet brojnih istraživanja (Hyland, 1999; Hyland, 2002; Ivanic, 1998; Ivanic 
& Weldon, 1999). Roz Ivanić (1998) razlikuje tri aspekta identiteta do čije interakcije dolazi u pisanju: 
„autobiografsko ja“ (formira ga životna priča autora ili autorke), „diskursno ja“ (predstavlja glas koji 
autor odnosno autorka projektuje u svoj tekst) i „autoritativno ja“ (stepen autoriteta uloženog u tekst). 
Ken Hajland (2002) smatra da odabirom određenih retoričkih i lingvističkih sredstava autori i autorke 
oblikuju i formiraju svoj retorički identitet, a da se najvidljivija manifestacija ovako društveno defi-
nisanog retoričkog identiteta postiže kroz upotrebu zamenice za prvo lice jednine i njenih prisvojnih 
oblika (Hyland, 2002: 1093). Nedavna istraživanja ukazuju na to da je upotreba ove zamenice ključna 
za formiranje značenja i kredibilnosti i da pomaže autorima i autorkama da uspostave odnos sa svojim 
čitaocima i čitateljkama (Hyland, 2002; Kuo, 1999; Tang & John, 1999).
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Odabrani navodi iz dnevnika potvrđuju ranije iznete teorijske stavove i zaključke istraživača 
istraživačica na temu glasa i autoriteta u akademskom pisanju. U oba navoda vidljiva je pojava i dis-
kursnog i autoritativnog „ja“, čije postojanje uočava Roz Ivanić (1998, 1999). U njima je jasno izražena 
borba za očuvanje glasa koji projektujemo kroz svoje tekstove, kao i stepen autoritativnosti uložene 
u sam tekst. Kao akademskim autorima, autorkama, istraživačicama i istraživačima važno nam je da 
se naš glas čuje i da bude prepoznat kao naš lični. Istovremeno, ta borba za pronalaženje i očuvanje 
sopstvenog glasa čini se da predstavlja neizostavni element u procesu izgradnje autorskog identiteta, 
bez koga nema ni istinskog akademskog sazrevanja. Takođe, u ovim navodima iz dnevnika vidimo da 
upotreba prvog lica jednine (Aleksandrin dnevnik, 5. februar 2018), kao i morfološki markiranog roda 
(Gordanin dnevnik, 27. mart 2016), predstavljaju moćna sredstva za izražavanje glasa i autoriteta. Na 
ovaj način mi, kao autorke/autori predstavljamo sebe čitalačkoj publici – ko smo mi, šta mislimo i kako 
bi naše izlaganje trebalo shvatiti. Međutim, ova potreba autora i autorki da sebe predstave na određeni 
način svojim čitaocima i čitateljkama ne predstavlja samo prostu potrebu da se ostavi jak utisak, već pre 
svega potrebu da se izvrši određeni uticaj.

Ono što predstavlja problem jeste to što nije sasvim jasno do koje mere autori i autorke u aka-
demskoj zajednici mogu ići u izražavanju sopstvenog glasa i autoriteta u akademskom pisanju. Učešće 
u AWAC projektu pokazalo se kao veoma korisno upravo u savladavanju ovakvih retoričkih dilema. 
Imali smo priliku i mogućnost da sve svoje intimne strahove i sumnje podelimo sa svojim kolegama i 
koleginicama, kao i da zajedno diskutujemo o različitim rešenjima sličnih problema. Vremenom je naše 
samopouzdanje u pogledu načina na koje možemo izraziti i ispoljiti sopstvene glasove i autoritete u 
akademskom pisanju raslo, a preispitivanje naših retoričkih izbora omogućilo nam je da uvidimo da su 
upravo ovi izbori neizostavni elementi u procesu akademskog sazrevanja.

„Danas sam dobila dve recenzije svog rada: obe pozitivne, ali zahtevaju značajnu pro-
menu perspektive od sociolingvističke ka psihološkoj. Jedan od recenzenata čak traži 
od mene da promenim rod u kome pišem – iz ženskog u muški – jer će tako biti neutral-
nije. Napisala sam mejl u kome sam se zahvalila recenzentu, ali i objasnila da nisam 
spremna na predložene promene. Da li sam napravila grešku? Mislim, nije lako uspeti 
u tome da ti rad bude objavljen u nekom časopisu...možda je trebalo da se složim sa 
zahtevima.“

(Gordanin dnevnik, 27. mart 2016)
„ Dobila sam dve pozitivne recenzije danas! Ali jedan od recenzenata traži od mene da 
promenim „Ja“ u „Mi“...Odlučila sam da prihvatim sugestiju, jer mi je zaista stalo da 
mi rad bude objavljen u tom časopisu i da bude objavljen što pre, ali nisam baš bila 
srećna zbog toga. Zašto bi tako nešto uopšte bilo važno? Nažalost, ponekad moramo 
da pravimo kompromise. Ali, s obzirom da je nekom ko radi recenziju mog rada lice 
u kome pišem od tolike važnosti, to samo znači da od sada to mora biti važno i meni. 
Mislim da ću od sada insistirati na „ja“.“

(Aleksandrin dnevnik, 5. februar 2018)

4. DISKUSIJA REZULATATA AUTOETNOGRAFSKE ANALIZE I SMEŠTANJE 
U ŠIRI KONTEKST NAUČNIH ISTRAŽIVANJA

Kao što je u uvodnom delu i u odeljku o teorijsko-metodološkoj okosnici rada napomenuto, istra-
živanje u okviru ovog rada se zasniva pre svega na formiranju jedne specifične delatne zajednice u okvi-
ru projekta AWAC koje je pružilo mogućnost učesnicima i učesnicama na projektu da vođenjem ličnih 
dnevnika i diskusijama na Mudl forumu stvore korpus za analizu. Analiza korpusa je izvršena metodom 
autoetnografije i to tako što je korpus upotrebljen i analiziran upravo onako kako Hivon Čang definiše 
ovaj postupak - kao „priče autoetnografa i autoetnografkinja o kojima se promišlja, koje se analiziraju i 
interpretiraju u okviru šireg sociokulturnog konteksta“ (Chang, 2008: 46).  Dakle, autorke rada su ana-
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lizirale i interpretirale nastali korpus tako što su u njemu identifikovale osnovne koncepte akademskog 
sazrevanja - konstrukciju akademskog identiteta, glas i autoritet, smeštajući upravo navedene odlomke 
iz ličnih dnevnika u širi kontekst teorijskih razmatranja na ovu temu.

Kako je analizom odlomaka iz dnevnika autorki zaključeno u prethodnom odeljku, konstrukcija 
identiteta je sastavni deo pripadanja jednoj delatnoj zajednici i aktivnog procesa učenja koji se odvija 
u okviru učestvovanja u aktivnostima te delatne zajednice. Ovakav rezultat analize u korelaciji je sa 
savremenim istraživanjima na temu konstrukcije identiteta koja govore u prilog tezi da pojedinci i po-
jedinke konstruišu višestruke identitete i da se „pregovaranje sopstvenog identiteta dešava upravo na 
presecima ovih višestrukih identiteta“ kako to definiše Suzan Džouns (Jones, 2009: 287) u svom radu 
„Constructing Identities at the Intersections: An Autoethnographic Exploration of Multiple Dimensions 
of Identity“. Pored toga, naučnici i naučnice koje se bave izučavanjem konstrukcije identiteta autora i 
autorki dolaze takođe do zaključaka koji su u skladu sa rezultatima analize u ovom radu. Naime, au-
torski identiteti su promenjivi i u konstantnom procesu konstrukcije i rekonstrukcije koji se dešavaju 
tokom samog procesa pisanja (Burgess, 2012: 223; Davud & Masumeh, 2011: 97). Koncepti glasa i 
autoritet u procesu konstrukcije identiteta takođe su predmet izučavanja mnogih autora i autorki koji se 
bave temom akademskog diskursa. Zaključci do kojih se u ovakvim istraživanjima dolazi u skladu su 
sa rezultatima analize u okviru ovog rada. Kako to u svom istraživanju definišu Pol Kej Matsuda i Kri-
stin Tardi „glas zaista igra važnu ulogu u akademskom pisanju i potrebno je dalje istražiti ovo pitanje u 
okviru konstrukcije identiteta“ (Matsuda & Tardy, 2006: 235). Upravo zbog toga Džon Flavrdju i Simon 
Ho Vang (Flowerdew & Ho Wang, 2015: 89) u svom preglednom radu na temu konstrukcije akadem-
skog identiteta „Identity in Academic Discourse“ pozivaju na upotrebu različitih metodoloških pristupa 
i različitih korpusa kako bi se došlo do što sveobuhvatnijih rezultata analize konstrukcije akademskih 
identiteta.

Pored toga što se po svojoj temi istraživanja ovaj rad uklapa u savremene tokove analize akadem-
skog diskursa, interesantno je da je i metodološki postupak autoetnografije upotrebljen u ovom radu 
upravo u fokusu istraživanja na polju sociolingvistike u zadnjim decenijama XX i prvim decenijama 
XXI veka. Naime, ne samo da već i neki gorepomenuti radovi koriste autoetnografiju kao metodološki 
postupak (Jones, 2009), nego se autoetnografija kao pristup naučnom istraživanju vidi kao metodologija 
koja može „da osvetli...i da dublje razumevanje“ kako sopstvenog tako i naučnog rada drugih autora i 
autorki (Hamdan, 2012: 585). Ranije spominjana autorka Hivon Čang ide korak dalje i sa svojim timom 
istraživača i istraživačica definiše metodološki pristup koji nazivaju saradnička autoetnografija (Colla-
borative Autoethnography) (Chang, Ngunjiri & Hernandez, 2013). U svom priručniku Collaborative 
Autoethnography ovi autori i autorke govore o značaju saradnje u procesu autoetnografije i mogućno-
stima koje takav pristup naučnom radu otvara. Kako je ovaj rad rađen u koautorstvu i kako kao korpus 
za analizu koristi lične dnevnike obe autorke, smatramo da smo se za jedan korak približile saradničkoj 
autoetnografiji. Upravo u ovakvom pristupu vidimo smer u kome bi se istraživanja na temu konstrukcije 
akademskog identiteta mogla kretati u budućnosti.

5. ZAKLJUČAK

Učešćem na međunarodnom projektu „AWAC: Academic Writing Across Continents“, formira-
na je svojevrsna delatna zajednica studenata i studentkinja doktorskih studija, čiji je zajednički interes 
bio definisanje procesa akademskog pisanja usmerenog ka objavljivanju. Autoetnografskim pristupom 
korpusu nastalom u toku učešća na projektu, vođenjem ličnih dnevnika pisanja i učešćem na forumu za 
diskusiju, identifikovani su osnovni koncepti akademskog sazrevanja: konstrukcija akademskog iden-
titeta, glas i autoritet. Kroz diskusiju izvršene autoetnografske analize korpusa definisani koncepti su 
smešteni u šire teorijske kontekste istraživanja u okviru ove oblasti.

Autoetnografski pristup omogućio je autorkama rada da u svojim ličnim zapisima u dnevnicima 
prepoznaju upravo navedene koncepte akademskog sazrevanja kao segmente sopstvenog procesa aka-
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demskog pisanja. Ovakav pristup temi akademskog pisanja pružio je mogućnost za ostvarivanje jedne 
vrste metakomunikacije odnosno komunikacije čija je svrha učenje o tome kako da svesno učestvujemo 
u procesu pisanja u akademskom kontekstu.

Grupa učesnika i učesnica u projektu formirala je delatnu zajednicu koja se pokazala kao poligon 
na kome se učenje odvija kroz interakciju. Ovim je postignuta pozitivna identifikacija članova i članica 
sa delatnom zajednicom. Upravo ovakav rezultat aktivnog učešća u praksama delatne zajednice je ono 
što Društvena teorija učenja vidi kao legitiman način konstruisanja znanja u dinamičnom društvenom 
kontekstu - kreiranje i unapređenje znanja kroz proces udruživanja i identifikovanja sa zajednicom. 
Samim tim, ovaj rad ukazuje na to da bi u eventualnim budućim istraživanjima trebalo pristupi temama 
i problemima iz oblasti akademskog pisanja upravo na osnovama Društvene teorije učenja koja komu-
nikaciju kako sa pripadnicima i pripadnicama iste delatne zajednice tako i sa samim sobom vidi kao 
najprikladniji način konstruisanja znanja u savremenom društvenom kontekstu. Smatramo da je najbolji 
način ilustracije ovih zaključaka da se prikažu upravo u navodima iz dnevnika, ujedno zaokružujući 
time autoetnografski pristup u ovom radu. 

„Razgovarala sam sa koleginicom juče. Zapravo, ona je pričala o problemima koje ima 
kada pokušava da organizuje svoje istraživanje. Ja sam slušala i pokušavala da joj dam 
neke konstruktivne savete. Kasnije sam shvatila da me je taj razgovor podstakao na 
razmišljanje o sopstvenom istraživanju. Dao mi je podstrek! Mi često nesvesno vučemo 
i guramo jedni druge napred!“

(Gordanin dnevnik, 9. mart 2017)
„Pisanje ovog dnevnika ne samo da nam je omogućilo introspektivni pogled na sop-
stveni način pisanja, već nam je takođe pružilo jedinstvenu priliku da se upoznamo sa 
intimnim strahovima, sumnjama i nesigurnostima drugih ljudi i da ih prepoznamo kao 
sopstvene, da međusobno razmenimo različita mišljenja i različita rešenja za probleme 
koje imamo i mi sami. Na neki način postali smo tim!“

(Aleksandrin dnevnik, 23. maj 2016)
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ACADEMIC IDENTITY CONSTRUCTION, VOICE AND AUTHORITY: AUTOETHNOGRAPHY OF A 
COMMUNITY OF PRACTICE

Summary

The paper deals with the basic concepts of academic maturation through the lense of autoethnographic approach to 
the process of academic writing. The authors present their own diary and forum entries as a corpus created during 
their participation in an international academic writing project AWAC: Academic Writing Across Continents. The 
corpus created a solid base to define narratives revealing self-reflexion on the basic concepts comprising the pro-
cess of academic maturation: identity construction, voice and authority. The central part of the paper gives the au-
thors’ autoethnographic analysis of the corpus through interpretation of the narratives in a process of self-reflexive 
identification of the mentioned concepts of academic maturation in the corpus itself. Finally, in the discussion of 
the analysis the authors position the narratives within a broader context of theoretical research of the mentioned 

https://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/223/190
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concepts. Such an approach is hoped to provide the readers with an insight into the common process of academic 
maturation.

Keywords: community of practice, autoethnograph, identity, voice, authority 
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EUPHEMISTIC LANGUAGE OF THE UK PRIME MINISTER AND 
POTUS

The article addresses the use of euphemisms in official briefings and statements given by the Prime Minister of 
the United Kingdom and the President of the United States of America (POTUS). It seeks to ascertain the extent 
to which these expressions are employed in this specific political discourse, as well as to demonstrate and explain 
specificities of their addressing the media by examining similarities and differences in euphemistic expressions, 
whose role is to substitute unpleasant and offensive ones. The study is based on sociolinguistic analysis of 81 
euphemisms identified in the statements given by the two political figures in both nations – 39 by the UK Prime 
Minister and 42 by POTUS. These linguistic units were further cross-checked against the language corpora COCA 
(Corpus of Contemporary American English) and BNC (British National Corpus) in order to confirm their use in 
everyday discourse. COCA and BNC confirm that the most of the identified euphemisms in the two politicians’ 
statements are used in everyday discourse.

Keywords: COCA, euphemism, political discourse, the President of the US, the Prime Minister of the UK

1. INTRODUCTION

Politicians are well-aware of the public criticism when it comes to the language they use. Their 
statements must be properly designed and finely calibrated for the intended audience, as well as acceptable 
and satisfactory to a diverse group of people with various social and cultural background. Politicians’ 
ability to know how to engage language, how to use words, and how to address and influence people, 
proves to be an effective and powerful means of leverage, and deliberate and systematic manipulation. 
Political discourse is typically ambiguous because politicians’ word choices frequently conceal reality, 
and they are aware that specific word selection can assist or hurt them. They attempt to stay away from 
sensitive and controversial topics, but they do have to confront the audience and defend their position. 
The possible alternative is to dodge and distort the reality by employing more appealing language or 
tell the truth. According to T. van Dijk (1998), political discourse is not only identified by its actors and 
authors, namely politicians, but also, from the interactional point of view of discourse analysis, with 
the various recipients in political communicative events, such as the public, the people, citizens, the 
“masses”, and other groups or categories.

Alan and Burridge (2006) state that the notion of taboos is related to facts and behaviours that are 
considered forbidden in a culture and society, things that are believed to be evil, ominous or offensive to 
supernatural forces, while Trudgill (2008) suggests that social values of a language community greatly 
influence the language itself, including taboo words. A language trend is, on the one hand, to keep the 
language in its traditional form, and on the other hand, to get rid of certain unwanted linguistic elements 
and to remain immune to the influence of other languages (Allan, Burridge, 2006). Allan and Burridge 
(1991) assert that euphemism is characterized by avoidance language and evasive expression; that is, 
speaker uses words as a protective shield against the anger or disapproval of other natural or supernatural 
beings. Rawson (1981) argues that by avoiding the awkward term, euphemism facilitates social discourse. 
He points out that these linguistic constructions are used in public discourse with the intention of being 
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“less” offensive or unpleasant, whether it is oral or written communication. Crystal (1987) considers 
euphemisms as the most common way of avoiding taboo expressions; their origin, use and connotation 
are considered to be a kind of generally metaphorical linguistic-communicative procedure. Cameron 
(1995) suggests that a sense of language values makes “verbal hygiene” part of everyone’s language 
competence, and the proponents of verbal hygiene enjoy debating words, correcting others in speech 
and writing, with the constant use of language literature, which results in the purification of language. 
Lutz (2000) describes the problem of double speech as a phenomenon of two-faced language, because 
it is a tool and weapon for those who want to fulfil a goal at the expense of others, to present the bad as 
good, negatively positive, unpleasantly pleasant or at least more tolerant. This is typical for the political 
discourse. Political euphemism is a tactic used to control information flow, bury controversies, and 
obscure the consequences of political deeds and activities.

This study was concerned with the discourse of two political figures in the United Kingdom and 
the United States. The purpose of the study was providing better insight into the euphemistic language 
of the Prime Minister of the UK and the President of the US (POTUS). It is assumed that the political 
discourse of both politicians is rich with euphemisms, and that they use these linguistic units to varying 
degrees. They require them in their statements given on a daily basis to soften difficult themes and 
deceive listeners or readers. The need to research this subject arises from the premise that having been 
amongst the most important political figures, not only in their countries, but also on a worldwide basis, 
they have been closely monitored with the planetary attention, especially by other politicians who 
change and adapt their own vocabulary accordingly. It is almost certain that this impact will manifest 
itself in a change in political discourse in terms of used terminology.

The investigation on euphemisation across various discourses (the language of the print media 
and animated films among others) continues with this study; the previous research of the author (2011, 
2014, 2016, 2021), which explored euphemisms in different media and registers, confirmed the use of 
euphemisms, and that the public discourse is subject to changes that occur in conjunction with overall 
social development, resulting in the creation of new euphemistic expressions. It is believed that the 
results of the current paper will confirm the use of euphemisms in the political discourse of the two 
politicians. 

2. RESEARCH METHODOLOGY

The methodological foundation of the study is based on a corpus analysis. It comprised two 
distinct corpora – 1) the statements of the actual Prime Minister of the UK, Boris Johnson, and the 
former President of the US, Donald Trump, and 2) The Corpus of Contemporary American English 
(COCA) and British National Corpus (BNC).

The primary goal of the study included sociolinguistic analysis of euphemisms recognised in 
the political discourse of the two leaders. The primary corpus for the research were 72 Boris Johnson’s 
public statements made between 30 December 2020 and 31 January 2021, and Donald Trump’s 59 public 
statements made between 30 December 2020 and 19 January 2021, which was his last working day as 
president. The statements of the two politicians were taken from the governments’ official Internet sites 
(available at https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street 
and https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases).

The secondary goal of the study was to compare and contrast some of the recognized euphemisms 
found in both candidates’ statements, that is, to evaluate the similarities and differences in politicians’ 
word choices. Consequently, in terms of the equivalence of the selected euphemisms, the data analysis 
chapter was divided into three groups: a) Full equivalence, where the politicians used exactly the same 
euphemistic expressions, b) Partial equivalence, where the politicians used slightly changed choice of 
words, and c) Zero equivalence, where a random selection of zero concurrence euphemisms given by 
the two politicians is provided. 

https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases
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The tertiary goal was to cross-check some of the selected euphemistic items against the secondary 
corpora – COCA and BNC, and to ascertain to what extent they are represented in real everyday language. 
They are the technology-based, genre-balanced corpora of American and British English that may 
provide an adequate source for comparison, comprising the genres of TV and film titles, spoken, fiction, 
popular magazines, newspapers, academic journal, and other texts with miscellaneous content. COCA 
consists of more than one billion words, while BNC comprises just under 100 million orthographic 
words.

The primary corpus contains 81 identified and analysed euphemisms, 39 in the UK corpus, and 42 
in the US corpus. Despite the fact that some of the expressions appeared in more than one statement (e.g. 
disease, pass/passing, loss of life, challenges, an unacceptable risk among others), we only provided 
one example for the analysis. 

The quantitative analysis was used to assess the distribution of euphemisms in the secondary 
corpus, while the qualitative analysis was utilised to analyse and interpret the research findings.

3. CASE STUDIES

The examples presented in this chapter are divided into three groups: a) Expressions that illustrate 
absolute equivalence of the euphemisms of the two politicians, b) Expressions that illustrate partial 
equivalence, and c) Random zero equivalence expressions that demonstrate the variety and vividness of 
the politicians’ euphemisation respectively.

a) Absolute equivalence. Full equivalence refers to the use of the identical euphemistic counterparts 
in the stated meaning of the two politicians’ utterances. The examples in this chapter will show a number 
of euphemisms used in the similar context. 

“No-one regrets these measures more bitterly than I do.”  (Johnson, 30 Dec 2020)
“All executive departments and agencies are directed to take all appropriate measures.” (Trump, 

4 Jan 2021)
In the previous sentences the politicians mention the term measures. In this case the word 

measures refers to the introduction of the set of decisions and orders given by the Government in order 
to mitigate the effects of the Covid-19 (Coronavirus disease 2019) pandemic, such as the Covid pass, the 
proof of double-vaccination, a recent negative test to enter night clubs, big sport matches and other large 
events cancellations, and, in some most affected areas, the weekend lockdown. According to Oxford 
English Dictionary (OED, online edition, available at https://www.lexico.com/), the word measure, as 
a noun, means “a plan or course of action taken to achieve a particular purpose”, and has a neutral 
meaning since measures can be positive or negative. Despite the fact that the word measure may be a 
neutral subordinate term, in this particular case it covers a set of a very negative and unfavourable steps 
which greatly affect human life. Consequently, it functions as a euphemisms. Similarly, in the following 
examples the politicians use the terms operation and additional steps, terms with neutral meaning, 
which are used to substitute unpopular actions. 

“To fight the disease, we are massively expanding our operations.” (Johnson, 30 Dec 2020)
“(…) as the FC Officer for operations in the affected areas.”  (Trump, 31 Dec 2021)
“We must take additional steps now to stop those strains from entering the country.” (Johnson, 

15 Jan 2021)
“I have issued an Executive Order declaring additional steps to be taken.” (Trump, 5 Jan 2021)
The impact of the pandemic and its consequences have been huge, and one of the key priorities 

has been to keep society functioning. These are extremely complex challenges for the population, 
which necessitate a great effort in behaviour and personal interaction. The expression great effort in 
the following examples presumes all the physical or mental activities, and all the necessary sacrifices 
needed to fight Covid-19 (or to rebuild someone’s country), which is for the most of the population 
overwhelming and struggling.

https://www.lexico.com/
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“The whole UK has been engaged in a great effort to fight Covid.” (Johnson, 4 Jan 2021)
“We launched a great effort to rebuild our country.”  (Trump, 19 Jan 2021)
Cambridge Dictionary (CD, online edition, available at https://dictionary.cambridge.org/) gives 

the definition of the term tough, along with other interpretations, as “difficult to do or to deal with”. 
In the sentences that follow, the term tough was used in different contexts. The phrase tough weeks 
and months refers to a difficult period ahead of them, and the meaning is similar to the meaning of the 
previous examples. Having in mind the fact that the future surrounding Covid-19 is uncertain, the only 
possible option is to literally fight the war against this disease in the coming period. The phrase tough 
penalties in the second sentence refers to the rigorous penalties (punishments) for the violent felony 
(stalking minors). In the case of stalking, depending on the prior felony convictions, the sentence may 
extend to a maximum sentence of life in prison, which is certainly much more than a ‘tough penalty’.

“There are tough weeks and months ahead.” (Johnson, 31 Dec 2020)
“I signed the COP Act to impose tough penalties on predators for stalking minors.” (Trump, 1 Jan 

2021)
The term crisis can carry different connotations. The Random House Dictionary of the English 

language, among other definitions, defines crisis as “a stage in a sequence of events at which the trend of 
all future events is determined; turning point”, which is a neutral definition. In the following sentences 
the word refers to a) the devastating consequences that Covid-19 pandemic has left on the economy 
of the UK (lost businesses and jobs, GDP decline, unprecedented recession, many projects stopped, 
lower income among other repercussions), and many lives lost, so it substitutes expected words such as 
catastrophe or disaster, and b) the catastrophic situation that has been going on at the southern border of 
the US, where many citizens of Mexico have been trying to enter the country illegally, which is “a threat 
to national security of the US”, as president Trump put it. 

“Plans to rebuild the economy after the crisis has passed.” (Johnson, 18 Jan 2021)
“And, to all those who grieve, we make this pledge: that when we have come through this crisis, 

we will come together as a nation to remember everyone we lost, and to honour the selfless heroism of 
all those on the front line who gave their lives to save others.” (Johnson, 26 Jan 2021)

“I declared national emergency (…) the ongoing border security and crisis at the southern border 
(…) continues to threaten our national security.” (Trump, 16 Jan 2021)

With regard to euphemisms about death, they can also be heard in the speeches of the politicians. 
Lost (to lose), tragic loss of life, passing (to past) and toll are some of the most common ones. Before 
their time is a not-so-common euphemism for dying which can be found in the following example.

“And a year in which we lost too many loved ones before their time.” (Johnson, 31 Dec 2020)
“With the passing of Sheldon Adelson, America lost a giant.” (Trump, 12 Jan 2021)
“When we look at the toll of this pandemic it must be measured not only in the tragic loss of life 

(…) (Johnson, 27 Jan 2021)
“We grieve for the loss of life and those injured (...)” (Trump, 7 Jan 2021)
The euphemisms offered in the previous part are typical of both politicians and they may be found 

in the discourse of other politicians. 
b) Partial equivalence. This refers to the euphemistic expressions that partially match, meaning 

that a pair of euphemisms given by the two politicians have at least the same core word of the euphemism. 
The following sentences contain comparable euphemistic pairings – offender and offenders with complex 
needs; the right treatment from mental health and long-lasting mental and physical aftereffects (and post-
traumatic stress disorder); health carers/care workers and health care professionals; to lift communities 
out of poverty and were lifted from poverty.

“The enhanced RECONNECT service supports offenders with complex needs to engage with and 
get the right treatment from mental health.” (Johnson, 20 Jan 2021)

“Even if the offender relents, many victims of stalking experience long-lasting mental and physical 
aftereffects, resulting in prolonged depression or post-traumatic stress disorder.” (Trump, 13 Jan 2021)

https://dictionary.cambridge.org/
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“That means vaccinating all residents in a care home for older adults and their health carers, all 
frontline health and social care workers, and everyone who is clinically extremely vulnerable.” (Johnson, 
4 Jan 2021)

“(...) to actively collaborate with health care professionals (…)” (Trump, 12 Jan 2021) 
“(…) things we can do to lift communities out of poverty.” (Johnson, 16 Jan 2021)
“…and millions were lifted from poverty in just a few short years.”  (Trump, 19 Jan 2021)
The last two sentences contain a pair of partially equivalent euphemisms health carers and health 

care professionals. The term clinically extremely vulnerable may be a replacement for a potentially 
very sick people. The following examples comprise similar partially equivalent pair decisive action 
and appropriate action, along with the equivalent expressions the great challenges and the greatest 
challenges.

“The G7 has long been the catalyst for decisive action to tackle the greatest challenges we face.” 
(Johnson, 2 Jan 2020)

“It directs the Secretary of Commerce to identify and take appropriate action against other 
software applications.” (Trump, 5 Jan 2021)

“What has always allowed America to prevail and triumph over the great challenges of the past 
(…)” (Trump, 19 January 2021)

The two politicians took various approaches to informing the public about the pandemic. While 
Johnson spoke extensively in each statement on the pandemic, the casualties, and the government’s 
efforts to avoid the disease and mitigate its effects, the pandemic was barely acknowledged by  Trump, 
claiming at times, without any evidence, that the coronavirus “affects virtually nobody“. For Johnson, 
briefing the population about it was the priority of every statement, but for Trump it was an avoidance 
strategy, which is euphemisation in and of itself. In the following examples the absolute (the most 
vulnerable) and partial (at highest risk/an unacceptable risk) equivalence are noticeable.

“Vaccinating the most vulnerable will protect those at highest risk from COVID-19.” (Johnson, 
4 Jan 2021)

“(…) recommendations for prioritization to focus on the most vulnerable to help scale vaccinations 
to available supply.” (Trump, 5 Jan 2021)

“(…) applications that may pose an unacceptable risk to the national security.” (Trump, 12 Jan 
2021)

c) Zero equivalence. The first part of this section contains some euphemisms uttered only by 
the UK Prime Minister. Johnson made many statements about the situation and their progress against 
Covid-19. Since most of the things said in his accounts concerned the disease, majority of the identified 
euphemisms were also related to the pandemic.

“Because with every jab that goes into our arms, we are tilting the odds against Covid and in 
favour of the British people.” (4 Jan 2021)

“And we know that we have a hard struggle still ahead of us for weeks and months.” (ibid)
“(...) buying precious time for medicine to provide the answers.” (31 Dec 2020)
“We are still in the tunnel of this pandemic (...) the tunnel has been shortened and we are moving 

faster through it.” (30 Dec 2020)
“The years of life lost, the family gatherings not attended and, for so many relatives, the missed 

chance even to say goodbye.” (26 Jan 2021)
Figurative language is used in the preceding examples. Johnson frequently employs this kind of 

language since it deviates from traditional order and meaning, and it helps in the communication and 
explanation of uncomfortable information regarding the disease. The explicit metaphorical expressions 
such as tilting odds, buying precious time, in the tunnel of (an issue), hard struggle are terms that have 
got new nuances and relevance with the pandemic even though they have been used in other challenging 
circumstances. 

“In England alone, the number of Covid patients in hospitals has increased.” (4 Jan 2021)
“And with many new positive cases since yesterday (…)” (15 Jan 2021)
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“The variant that was first identified in London and the South East – may be associated with a 
higher degree of mortality.” (22 Jan 2021)

The first two examples, the number of Covid patients has increased and many new positive cases, 
are associated with the huge number of newly infected people with the disease that proved to be lethal to 
approximately 3 percent of the patients. The term a higher degree of mortality in the previous example 
is more indirect, evasive and protective word for death. Despite the sadness of the circumstance, it 
is a delicate approach to deliver the news of death to the public and to provide solace. While denial 
must certainly lead to acceptance, a small amount of denial as a short-term coping tactic is not entirely 
harmful. Indirect language can be a useful tool for gradually dealing with one’s feelings, both cognitively 
and emotionally.

Several euphemisms appear in the last set of Johnson’s examples – the rate of transmission is 
so high, which implicitly means that many get infected and, unfortunately, some of them die; such 
pressure on NHS refers to the situation where local hospitals in the UK are full with infected patients; 
Covid-19 situation instead of Covid-19 disaster, or at least crisis; care home residents is the description 
of the elderly people who live in nursing homes; those at risk are the most endangered threaten by the 
pandemic since they are either old or already suffer from other serious diseases.

“The rate of transmission in these areas is so high, and there’s just such pressure on the local 
NHS. (30 Dec 2020)

“The Prime Minister will update leaders on the current COVID-19 situation. (ibid)
“Forty per cent of care home residents, we are steadily protecting those most at risk. (ibid)
The following is a selection of Donald Trump’s random euphemisms. As we stated earlier, 

Trump’s stance on Covid-19 was to avoid mentioning the current situation by all means. As a result, his 
euphemisms are generally tied to topics that his administration deals with on a daily basis. Nevertheless, 
the rare ones need to be mentioned.

“Seniors and individuals with co-morbidities who test positive (…)” (1 Jan 2021)
“Behaviours include unwanted contact (…)” (ibid)
“(…) resources necessary to alleviate the impacts of the emergency.” (5 Jan 2021)
“Melania and I mourn the passing of Sheldon Adelson, and send our heartfelt condolences to the 

family.” (12 January 2021)
Several euphemisms can be found in the first sentence – seniors, co-morbidities and who test 

positive. Seniors is an established term for the elderly, co-morbidities is an expression that refers to 
persons with simultaneous presence of two or more diseases or medical conditions, and who test positive 
is used for the people who are suffering from Covid-19. Unwanted contact stands for the first contact 
with an ill person after which they get infected. The passing is another usual term for death or dying.

The terms in the next sentences affected individuals and property losses are linked with the great 
material losses after the natural disasters that stroke the US in 2020 when a considerable number of 
people lost their home, and, as a consequence, had to temporary live in places with poor conditions. 

“The Federal funding is available to affected individuals in the counties.” (31 Dec 2020)
“Assistance can include grants for temporary housing and home repairs, low-cost loans to cover 

uninsured property losses.” (31 Dec 2020)
The following examples demonstrate his continual criticism of former President Barack Obama’s 

administration. The expressions an investigation, to unearth the crime, to haunt, administration’s 
misconduct belong to his characteristic and quite recognisable repertoire of words for accusation. 

“Congressman Nunes launched an investigation into the Obama-Biden administration’s 
misconduct during the 2016 election – and began to unearth the crime of the century.” (4 January 2021) 

“The 25th Amendment is of zero risk to me but will come back to haunt Joe Biden and his 
administration.” (ibid) 

Trump’s most insulting and violent language is often reserved for immigrants, especially to those 
who entered the country illegally. His public and behind-the-scenes remarks on them should not have 
place in any president’s vocabulary. Nevertheless, he is capable of using moderate expressions that are 



EUPHEMISTIC LANGUAGE OF THE UK PRIME MINISTER AND POTUS

313

not too offensive, such as crossings, illegal crossings, illegal entries, built the wall, those that broke the 
law, taking in people among others. The term crossings have dropped (nearly 80 percent) suggests that 
immigrants were stopped by force, and building the wall is not a construction and economic endeavour, 
but Trump’s horrible idea how to physically stop immigrants enter the country.

“In every region that we’ve built the wall, illegal crossings have plummeted.  In the Rio Grande 
Valley, crossings have dropped nearly 80 percent. In Yuma, Arizona, illegal entries have been slashed 
by 90 percent.” (7 Jan 2021)

“Those that broke the law should be prosecuted.” (7 January 2021)
“And we were taking in some people (…)” (12 January 2021)
The last set of president Trump’s random examples is attributed to one of the highly important 

issues in contemporary society – stalking individuals. According to the US Department of Justice 
(available at https://www.justice.gov/ovw/stalking), stalking is “a pattern of repeated and unwanted 
attention, harassment, contact, or any other course of conduct directed at a specific person that would 
cause a reasonable person to feel fear”. Nowadays, with the development of technology and Internet, 
cyber stalking poses a real danger by posting private information and sending illicit or suggestive 
messages. Trump, at one occasion, gave a definition of stalking which can be viewed as a euphemism.

“Millions of Americans are victims of stalking, a crime that restricts an individual’s ability to live 
a productive, peaceful, and fulfilling life.” (1 Jan 2021)

“Cyber stalkers post private information and send illicit or suggestive messages.” (ibid)
The euphemisms and their simplified explanations provided in this chapter aid in conjuring 

up a picture of the two politicians’ euphemistic language. The two politicians put an effort to avoid 
offense, marginalisation, insult or disadvantage to members of particular groups in society which is 
the characteristic of political correctness. Political correctness is generally recognized among these 
two politicians, resulting in the development of comparable terminology, despite the fact that the US 
President’s statements may be unbalanced at times.

4. SELECTED EUPHEMISMS IN LANGUAGE CORPORA COCA AND BNC

COCA and BNC were chosen to determine the frequency and distribution of some of the selected 
euphemisms in native discourse. Since we are dealing with the politicians coming from different 
countries, the US and the UK, we decided to use the two corpora in order to cover both varieties of 
English – British and American. For visual representation of the distribution of the selected euphemisms 
in COCA and BNC, the reader is referred to Table 1. 

Euphemism COCA 
(frequency)

BNC 
(frequency)

Crisis 67,266 5,643
Elderly 19,765 4,877
Misconduct 5,588 307
Offender 5,015 569
Older adults 2,705 10
The most vulnerable 2,412 106
Loss of life 1,330 113
Health care professionals 776 16
Greatest challenge 582 28
In the tunnel 556 80
Affected individuals 113 12

https://www.justice.gov/ovw/stalking
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Unacceptable risks 104 6
Zero risk 93 0
Property loss 70 2
Illegal crossings 16 0
Unwanted contact 14 0
Care home residents 12 2
Tilt the odds 8 0
Significant amount of pressure 3 0
Buying precious time 2 0
Illicit messages 1 0
Degree of mortality 1 0
Lift from poverty 1 0
Unearth the crime 0 0
Tunnel has been shortened 0 0

Table 1 The distribution of the selected euphemisms in COCA and BNC

We have randomly chosen 25 examples from the primary corpus to confirm their use in the secondary 
corpora. In terms of euphemism use in COCA, 23 euphemisms from the table have been found in this corpus. 
The findings show that the majority of these expressions, such as crisis (67,266 hits), elderly (19,765 hits), 
older adults (2,705 hits), misconduct (5,588 hits), offender (5,015 hits), the most vulnerable (2,412 hits), 
loss (of life) (1,330 hits), greatest challenge (582 hits), or in the tunnel (556 hits), are already established 
and well-known expressions, relatively frequent in all aspects of everyday language. On the other hand, 
some of the euphemistic expressions spoken by the two politicians are rarely used in everyday discourse, for 
example, tunnel has been shortened (0 hits), unearth the crime (0 hits), lift from poverty (1 match), degree of 
morality (1 match), illicit messages (1 match) among others. Even though they appear seldom in the corpus, 
or cannot be found at all, this does not mean that they are not used in everyday discourse. 

In terms of the most and least common euphemisms, their distribution in BNC is quite similar to 
the distribution in COCA. The most frequent expressions in this corpus are crisis (5,634 hits), elderly (4, 
877 hits), misconduct (307 hits), offender (567 hits), loss of life (113 hits), the most vulnerable (106 hits), 
and in the tunnel (80 hits), while the least frequent expressions are zero risk (0 hits), illegal crossings 
(0 hits), unwanted contact (0 hits), tilt the odds (0 hits), significant amount of pressure (0 hits), buying 
precious time (0 hits), illicit messages (0 hits), degree of morality (0 hits), lift from poverty (0 hits), 
unearth the crime (0 hits), and tunnel has been shortened (0 hits). 

It is worthwhile noting that despite having such a large number of terms that cover a variety of 
genres, COCA and BNC do not contain all of the words and established phrases used in English, and that 
is one disadvantage of the corpora. In addition, while studying euphemisms in the corpora, it is critical 
to analyse the context in which they are used. Nonetheless, analysing the context is nearly impossible 
when a euphemism is frequently used and a large number of hits is detected in COCA and BNC. This, 
however, refers only to the expressions which are vague and not clearly viewed as euphemisms, as they 
may have either positive or negative meaning. For example, the word crisis, with its 67,266 hits in 
COCA and 5,634 hits in BNC, as we stated earlier, may have positive or negative connotations attached 
to it.
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5. CONCLUSION

The purpose of the present paper was the assessment to which extent the first political figures in 
the UK and the USA, Boris Johnson and Donald Trump, use euphemisms in their official statements 
from Downing Street 10 and the White House. The primary goal of the study included sociolinguistic 
analysis of euphemisms recognised in the political discourse of the two leaders. 

The results obtained suggest that the hypothesis that the UK Prime Minister Boris Johnson and 
the President of the US Donal Trump both extensively employ euphemisms in their official statements 
has been confirmed, which is in line with the key trends in the use of euphemisms in the political 
discourse. There are a total of 81 euphemisms found and described in the corpus, with 39 of them said 
by the UK Prime Minister and 42 by the US President. As for the equivalency of the euphemisms in both 
politicians’ discourse, the results suggest that 20 identical euphemisms were identified in the statements 
of both leaders (e.g. operations, measures, stuff, additional steps, the passing among others), as well as 
16 expressions that partially match (e.g. decisive action/appropriate action, highest risk/unacceptable 
risk along with others).

Given that our findings are based on such a small time frame, 33 days for the UK Prime Minister 
and 21 days for POTUS (throughout the final days of his presidency), the conclusions drawn from such 
an analysis should be viewed with caution. It would be necessary to consider a longer period of time in 
order to obtain more precise data in terms of the frequency and diversity of euphemistic expressions. 
We assume that euphemisms would be more diverse and would cover a wider range of topics, since the 
period of this investigation was the apex of the Covid-19 pandemic; therefore a significant number of 
Johnson’s statements were linked only to it.

Despite the fact that the study focused on and was confined to the discourse of the most influential 
political individuals in the UK and the US, the findings, we believe, may be applied to other political 
institutions. Politicians, in general, employ similar rhetorical methods to avoid uncomfortable issues that 
may be harmful for them, one of which is the use of euphemisms. As public discourse’s lexicon evolves 
in tandem with larger socioeconomic advancement, new euphemistic terms emerge. Euphemism has 
been and will continue to be an occurrence in political discourse, particularly among professional and 
experienced politicians, and will continue to be an indivisible part of it. 
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EUFEMISTIČKI JEZIK PREMIJERA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I PREDSEDNIKA SJEDINJENIH 
AMERIČKIH DRŽAVA

Rezime

Ovaj rad se bavi problematikom upotrebe eufemizama u zvaničnim izjavama premijera Ujedinjenog Kraljevstva i 
predsednika SAD. Cilj je da se utvrdi činjenica u kojoj meri se ovakvi izrazi koriste u ovom specifičnom političkom 
diskursu, kao i da se prikažu i objasne karakteristike njihovog zvaničnog obraćanja medijima upoređivanjem 
sličnosti i razlika eufemizama čija je uloga da zamene neprijatne i uvredljive izraze. Istraživanje se zasniva 
na sociolingvističkoj analizi 80 eufemizama identifikovanih u izajvama pomenutih političara – 38 od strane 
premijera Ujedinjenog Kraljevstva i 42 od strane predsednika SAD. Ove lingvističke jedinice su dalje proverene 
u jezičkim korpusima COCA (Korpus savremenog američkog engleskog jezika) i BNC (Britanski nacionalni 
korpus) s namerom da se utvrdi njihova upotreba u svakodnevnom jeziku. COCA i BNC su potvrdili da se većina 
identifikovanih eufemizama u izjavama ovih političara koristi u svakodnevnom diskursu.
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CONVERSION IN ‘GAMER LANGUAGE’

This paper examines the word-formation process of conversion in the variety of English used by players of vide-
ogames. The corpus of this study consists of 186 sentences containing examples of terms unique to gamer language 
from forum discussions, social media posts and in game chat about three popular videogames: Overwatch, League of 
Legends, and The Elder Scrolls V: Skyrim. The approach used for analysis is the one outlined by Lieber (2005) which 
treats conversion as re-entering entries into the Lexicon. The most common types of conversion in gamer language 
are verb to noun and noun to verb conversion, and what is unique about gamer language is the conversion of verbal-
nexus compound nouns and multi word units. The metonymic relations underlining conversion are also analysed, 
with the most common being ’result for action’, ’instrument for action’ and ’action for result’. All the examples are 
found to be motivated by metonymy, which raises questions about its influence on word-formation in general.

Keywords: word-formation, morphology, metonymy, videogames

1. INTRODUCTION

The term gamer language is used in this paper to describe the English language jargon used 
by players of videogames. In sociolinguistics, jargon is defined as a register connected to a particular 
profession or activity … generally developed to facilitate communication within the group” and it in-
volves “special meanings for existing lexical items” and “new terms coined specifically for that regis-
ter” (Meecham and Rees-Miller 2001: 489). That this is indeed a special jargon separate from Standard 
English, and other jargons such as the one used on social networks, can be proved by examples such as 
(all examples are given in thier original form, grammar and spelling mistakes have not been corrected):

(1) if we dont feed early its gg
This sentence would probably be unintelligible to a native speaker of English who does not ha-

bitually play videogames, but any gamer familiar with online games would instantly understand that 
feed means “to give the opponent easy points, thus putting them into advantage”, early means “the first 
part of the game” and gg is short for “good game” which is commonly written at the end of a game, 
and would easily interpret the sentence as “If we don’t make too many mistakes at the beginning of the 
game, we will win quickly and easily.”

The reason for this unintelligibility is a large number of terms and expressions used in this jargon 
which are not present in Standard English, or have different meanings or connotations. It should be 
noted that these are not one-off constructions or occasionalisms, but are conventionalized fixed terms. 
Similarly to the scientific, technical or sports terminology, these expressions have become the standard 
terms when speaking about certain videogames, familiar to players from all over the world.

To the best of the author’s knowledge, gamer language has not been the target of serious linguistic 
research so far, and its characteristics have not been sufficiently described. Therefore, the following gen-
eralizations are not based on research data, but on the author’s own experience and impressions about 
gamer language.

One of the key characteristics of the gamer jargon is that it is incredibly economical. Since players 
try to spend as little time as possible texting their teammates, as the games are played in real time, they 
tend to shorten their messages as much as they can. There are two reasons for this. One is that while a 
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player is writing a message, they cannot perform any activities in the game, which wastes precious time. 
The other is that, often, the message needs to reach the other player as quickly as possible, in order for 
them to react in time. This results in a large number of abbreviations and acronyms, as well as simplified 
grammar, sacrificing rules for efficiency.

Another aspect of gamer language that is evident even after a preliminary examination is that it 
is highly metaphorical. Gamers regularly use metaphorical expressions, such as feed in example (1) in 
order to conceptualize abstract meta-game information. However, players do not invent new metaphori-
cal expressions, but use the same conventionalized phrases regularly. Common source domains include 
sports and warfare. Also, commonly borrowed words come from these domains, along with vocabulary 
associated with Internet language and social networks.

The reason why this paper uses the phrase “gamer language” instead of “gamer English” is that, 
even though this variety uses English as a base, it is used by players around the world. English is the de 
facto lingua franca of online gaming, rivalled only by Korean in the Far Eastern part of the world, due to 
the immense success of South Korean videogame players internationally. In online forums and in-game 
chat it is impossible to distinguish native English speakers from non-native ones, apart from grammar 
mistakes and spelling errors. In fact, English has become the only language in which gaming topics can 
be discussed. For instance, if a Serbian gamer was to translate example (1), they would most probably 
produce: “Ako ne fidamo erli, to je dži-dži.”, which indicates a hybrid language with English vocabulary 
and Serbian grammar. Not even major world languages such as French and German have managed to 
produce their own terms in this domain, borrowing from English instead. Therefore, it can be argued that 
every habitual gamer is a native speaker of gamer language, no matter their mother tongue.

2. METHODOLOGY

2.1. Corpus

For the purposes of this paper, the language used by players of three videogames have been ex-
amined: Overwatch, League of Legends and The Elder Scrolls V: Skyrim. The reason for their selection 
is that these rank among the most popular games worldwide, and they belong to different videogame 
genres. Additionally, the author is familiar with the vocabulary used by their players, which is the reason 
why some popular games, such as World of Warcraft or Fortnite, have been excluded from this study, 
due to the researcher lacking experience with them.

Overwatch is an example of a multiplayer first-person shooter (FPS). This game is set in the 
near future, with cartoonish graphics and a colourful set of characters, but a rather serious storyline. It 
is played in two opposing teams of six players. The game is hero based, which means that each player 
selects one of the 32 characters with different weapons and abilities. The objective of the game is not 
simply to eliminate the enemy team, but to accomplish several tasks, such as capturing or defending a 
location or escorting a convoy. In order to succeed the players need both skill and strategy, and good 
communication with their team. It is precisely the emphasis on team communication that makes it a 
good choice for the present study.  The game was released in 2015 by Blizzard Entertainment and has 
40 million players (Gough 2020).

League of Legends is classified as a MOBA – multiplayer online battle arena. This is a type of 
game where two teams of players controlling powerful characters compete against each other to influ-
ence the result of a battle fought by far less powerful, but far more numerous, computer-controlled char-
acters. The aim of the game is to improve your character as much as possible, by defeating opponents, 
in order to finally win the endless battle. The game is set in a medieval fantasy world with elements of 
steampunk fiction as well. The number of playable characters, called champions, has been regularly in-
creased since the release and has reached 148 warriors, mages and creatures of all shapes and sizes, each 
of them with unique weapons and abilities. The key to victory are good strategy and quick reactions to 
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opponent’s actions. Therefore, rapid communication among teammates is paramount. Since the game’s 
release in 2009 by Riot Games it has acquired 80 million players worldwide (Heimer 2019).

The biggest difference between these two games and The Elder Scrolls V: Skyrim is that Skyrim is 
a single player game. It is a role-playing game (RPG), which means that the player has the freedom to 
interact with the world of the game in their own manner. The popularity of the game is largely due to the 
massive open world, set in Nordic fantasy, in which the player can choose whether to fight bandits, hunt 
dragons, explore the wilderness, help the inhabitants of Skyrim, break into their houses and steal their 
riches, master the arts of blacksmithing and alchemy, study magic, get married and so on. The game has 
been released in 2011 by Bethesda Softworks, and has sold 20 million copies (Peckham 2014).

The examples of language used by Overwatch players have been collected from the official Over-
watch forum at https://us.forums.blizzard.com/en/overwatch/ and from the forum-like social network 
Reddit, specifically the subreddit r/overwatch. These are discussions about the game. Unfortunately, 
the actual in-game chat is not publicly available. Although there might be differences in the discourse 
between forum discussions and in-game chat since the discussions lack the sense of urgency present 
during a match, the vocabulary used is the same, and it should suffice for the present study. League of 
Legends does not have an official forum anymore, so examples have been collected from the subreddit 
r/leagueoflegends. In addition, examples of actual in-game chat are taken from the subreddit r/bestoftri-
bunal. Finally, the sources for examples concerning The Elder Scrolls V: Skyrim are the most popular 
Skyrim forum at https://skyrimforums.org/sf/ and the subreddit r/skyrim. The corpus consists of 186 sen-
tences containing examples of terms unique to gaming language. The sentences were chosen by means 
of selective excerption with the aim of being as illustrative as possible, on the basis of the researcher’s 
overall gaming language competences.

Although the three games use different vocabulary, it is the hypothesis of this paper that they share 
the same word-formation patterns, especially as regards conversion. However, there is a possibility that 
some differences might be present between the vocabulary concerning Skyrim and the other two games, 
since it is single player, and the vocabulary is used only to talk about the game, not actually within it.

2.2. Theoretical Considerations

Various theoretical perspectives have used different terms for the word-formation process exam-
ined in this study, the most common being ‘conversion’, ‘zero-derivation’ and ‘conceptual recategoriza-
tion’, and before proceeding to the analysis it is necessary to select which perspective would be the most 
suitable for the study.

The same linguistic phenomenon has been given various names, each highlighting different as-
pects of it. Katamba (1993: 56) defines conversion as forming a new word “without modifying the form 
of the input word that serves as the base”. In other words, it is a word-formation process in which the 
base does not receive any affixes, but is simply ‘converted’ into a different word class. In order to inter-
pret the meaning of words formed by conversion, one has to rely on context “because the exact meaning 
of novel items representing this category is often unpredictable outside their sentential and pragmatic 
context” (Szymanek 2005: 433).

Kastovsky, (as quoted by Lieber 2005: 419) on the other hand, termed this process ‘zero-deriva-
tion’ and explains it as “the addition of a phonologically null affix to a stem”. This means that a zero 
(unpronounced) suffix is added to a base, which acts as the word’s head, determining its word class, just 
as an ordinary suffix would. Therefore, this approach subsumes this process under affixation, applying 
the same rules to it. The problem with it is that it would be necessary to postulate several zero suffixes, 
for transforming verbs into nouns, nouns into verbs, adjectives into verbs, etc. Also, it does not explain 
the unpredictability of meaning of the words formed by this process.

A third interpretation of the same process comes from Štekauer (2005: 219-220): “the most strik-
ing feature of conversion is that it linguistically expresses the conceptual (onomasiological) recatego-

https://us.forums.blizzard.com/en/overwatch/
https://skyrimforums.org/sf/
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rization of extra-linguistic reality”. This means that a word undergoing conceptual recategorization 
changes the general conceptual category it belongs to: SUBSTANCE, ACTION, QUALITY or CIR-
CUMSTANCE (Štekauer 2005: 219). 

Very similar to this approach is Lieber’s. She uses the traditional term ‘conversion’, but defines it 
differently: “When nouns become verbs, they are simply reentered in the mental lexicon” (Lieber 2005: 
421). This process is more similar to coinage of new words than derivation, and “conversion pairs lead 
separate lives” (ibid). This approach might be used to account for the ambiguity of meaning of converted 
forms, which is rather frequent in gaming language, and that makes it the most suitable for the present 
study.

Finally, it would also be beneficial to introduce a cognitive perspective. Cognitive morphology 
often links conversion to metonymy, and one such paper is Schönefeld (2005). This approach postulates 
that all conversion is metonymically motivated and explains it as: “a primarily conceptual/semantic 
phenomenon with morpho-syntactic consequences: new senses of a lexical item are produced by se-
mantic transfer, by metonymy, with the new sense being associated with a differ-ent type of word-class” 
(Schönefeld 2005: 140). The paper also provides two classifications (Kövecses and Radden 1998 and 
Hansen et al. 1982) of metonymic relations involved in conversion. Not only would it be useful to see 
which metonymic relations underlie conversion in gamer language, this approach would also help in 
establishing a description of partial conversion.

The aim of this paper is to describe the process of conversion in gamer language, discover the 
specificities that separate it from Standard English, and to identify the most common metonymic rela-
tions that underlie conversion in gamer language.

3. RESULTS

Among the 186 sentences that were deemed to contain examples of expressions unique to gamer 
language, 61 examples of words formed by conversion were identified. The most prolific was verb to 
noun conversion with 35 examples, followed by noun to verb conversion with 23 examples. There were 
also two examples of adverb to verb conversion and only one of adjective to verb conversion.

3.1. Noun to verb conversion

The first type of conversion in gaming language that shall be examined is when nouns become 
verbs. This is often combined with a metaphoric or metonymic extension of vocabulary from other do-
mains. Here is an example from Overwatch (the target vocabulary is marked by italics):

(1) they nerfed anas nano charge rate, he’ll be getting blade faster than you get nano
The verb nerf originally came from the noun NERF which is the name of a popular American toy 

gun company. So, when gamers say that ‘the developers nerfed a character’ they imply that the character 
now uses a toy gun instead of a real one. Therefore, the correct interpretation is ‘the developers made 
the character weaker’. However, this verb is not limited to characters using guns, but also applies to all 
others or individual abilities. What proves that this is a verb, and not a noun, is that it is inflected for past 
tense as a regular verb. Here is another example, from Skyrim:

(2) Granted that Restoration will slow down the most as far as power-leveling goes using this 
method, but it’s still a somewhat fast way to level 4 schools of magic all at once.

Here, ‘to level X’ means ‘to increase the level of X’, or, in other words, ‘to improve X’. The in-
finitive form indicates that this word is a verb. In the following example, a League of Legends player 
borrows from the domain of fantasy:

(3) Is Riot just purposely trolling him at this point
The verb troll means ‘act like a troll’ in the sense ‘to purposely annoy someone’. Here it is in the 

form of the Present Progressive. Although the verb troll has now become used in a variety of different 
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jargons, to the best of the author’s knowledge, it originated in gamer language. It should be noted that 
these expressions formed by metaphoric extension are mostly not game specific. The verbs nerf, level 
and troll can be found in discussions of a wide variety of games.

Another common meaning of noun to verb conversion concerns using character abilities, such as 
in:

(4) These guys are just going to rely on Nanoblade to win, Ill grav them.
The verb grav is converted from the name of the ability grav (short for gravity strike). Therefore, 

‘to X’ means ‘to use the ability named X’. Since it appears after will it can only be a verb in reduced 
infinitive form. Here is a similar example from Skyrim, where Fus Ro Dah is what the character says 
when using an ability:

(5) Fus Ro Dah Frost trolls of mountains.
Here the verb is in imperative form, which is not inflected, but its verbal nature is obvious because 

it is followed by an object frost trolls.
The same applies to League of Legends, where ping is both the name of an ability that can be 

performed by a player, and the action of performing of the ability:
(6) fking pinged you 120-0 times
Once again, the verb is inflected for past tense as a regular verb. In fact, all converted verbs ex-

amined exhibit regular inflection, which supports Lieber’s claim that all novel verbs are regular (Lieber 
2009: 18-21).

One type of conversion that is unique to gamer language is the conversion of verbal-nexus com-
pound nouns (as classified by Scalise and Bisetto 2011) into verbs. Verbal-nexus compound nouns are 
those in which the relation between the head and the modifier is based on a syntactic relation, such as 
the verb-object relation. “[I]t is the presence of the verb that determines both the relation between the 
head and the non-head and the interpretation of the compound” (Scalise and Bisetto 2011: 31). One 
such compound is the noun headshot with the meaning ‘a shot in the head’. The underlying verb here is 
shoot and the relation between the head shot and the modifier head is that of a verb and a complement. 
In gamer language, it is possible to convert such a compound noun into a verb:

(7) You don’t see Soldier mains complaining about getting hammered down after pressing Q, or 
McCree/Reaper mains complaining about getting slept or headshotted because they lack ult 
mobility.

The verb headshot has the meaning ‘to shoot someone in the head’ and its interpretation relies on 
the underlying verbal relation of the converted noun. The verb in the example is in the passive form with 
a regular past participle.

Also, it is possible to convert multi-word complex compound nouns into verbs in gamer language:
(8) technically you can 1 shot combo any 200 hp target with it and only IF can stop that.
Although compound nouns such as headshot and one shot combo would be perfectly acceptable 

in Standard English, they could not be converted into verbs, whereas in gaming language this is rather 
frequent. This indicates that the process of conversion is much more flexible in gamer language than it 
is in Standard English.

3.2. Verb to noun conversion

(9) The opposite direction of conversion, from verbs into nouns, is even more frequent. One 
common phenomenon is that the result of an action is named by converting the action verb. Here is an 
example from Overwatch:

They literally used 3 stuns and a sigma ult just to kill him.
The verb stun does not have exactly the same meaning as in Standard English, it means ‘to in-

capacitate someone for a short period of time’. Therefore, stun as a noun means either ‘an ability that 
incapacitates someone for a short period of time’ or ‘incapacitation of someone for a short period of 
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time’. It is evident that this is a noun, and not a verb, since it is inflected for plural. Similarly the noun 
ban is the result of the verb ban, as in the example from League of Legends:

(10) Is that the yellow thing I see in my team’s bans every urf game?
In Standard English the noun ban has roughly the meaning ‘the action of prohibiting something’ 

such as a ban on smoking, but in gamer language ban means ‘a character that has been prohibited from 
playing’. Once again, the noun exhibits regular plural.

Also, in this example from Skyrim, the noun summon refers to the entity that appears in the game 
after performing the action summon.

(11) casting a summon and a bound weapon everytime a enemy spots you will get you fast levels, 
almost automatic level everytime you do so till about 40 or 50 i think.

The use with the indefinite article indicates that the word is a noun.
The names of abilities and actions are very often converted verbs. In this example, both laugh and 

recall are used as nouns:
(12) Was spamming laugh, flash, healing on cool-down, not attacking enemy champions only did 

3k damage to champions, 6k total damage, and spammed recall the entire game in front of enemies till 
death.

Although these words have not been inflected, it is evident that they are nouns because they are 
used as objects after the verb spam.

Additionally, phrasal verbs can also be converted into nouns, as in the following example:
(13) If you cant win the follow up because your team dumped 3 ults last fight for no reason, that 

isnt cause to say nanoblade is the issue.
Here, follow up means ‘a smaller fight that breaks out after a larger fight is finished’. Once again, 

the use of the article indicates its nominal nature. Although nouns converted from phrasal verbs also ex-
ist in Standard English, they are usually written with a hyphen, which is not the case in gamer language. 
However, this has no effect on pronunciation, as they are pronounced in the same way as in Standard 
English.

4. DISCUSSION

In cognitive linguistics, metonymy is defined as “a cognitive process in which one conceptual 
entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, the target, within the same con-
ceptual domain” (Kövecses 2010: 324). In other words, an entity is conceptualized using another entity 
related to it. When applied to word-formation, a word is named by derivation from a word with a related 
meaning (Radden and Kövecses 1999 as cited in Schönefeld 2005: 143). Words and expressions formed 
by this process are said to be metonymically motivated. Some cognitive linguists claim that conver-
sion is always metonymically motivated: “the phenomenon of unmarked change of word-class can be 
characterized as a particular metonymic mapping, with the resultant expressions showing a syntactic be-
haviour which differs from that of the original expression to variable degrees” (Schönefeld 2005: 153).

In gamer language, this view can be confirmed by analysing words such as tank. In Standard Eng-
lish the noun tank can be defined as ‘a military vehicle that can withstand a lot of damage and protect 
the infantry’. In gamer language it has been converted into a verb tank with the meaning ‘to withstand a 
lot of damage and protect one’s teammates’. Furthermore, this verb has been converted into a noun tank 
again, with the meaning ‘a character who can withstand a lot of damage and protect one’s teammates’, 
as exemplified in:

(15) And dont ever tell me you dont have at least one of those tanks on your team at a given time, 
if not 2 considering Rein Zarya is still most popular by far, and when it isnt Rein Zarya its like Sigma 
Zarya, or Sigma Hog.

Converting a word that is already formed by conversion is not the norm in Standard English, and 
yet this double conversion is quite common in gamer language. The noun tank can be further extended 
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to include meanings such as ‘the role of a team member who can withstand a lot of damage and protect 
one’s teammates’ or ‘the player playing a character who can withstand a lot of damage and protect one’s 
teammates’, but these should not be considered cases of conversion, as neither the word class nor any 
grammatical categories of the word are changed. Rather, these represent more traditional cases of me-
tonymy.

A similar case is the verb bait. The noun bait in Standard English (in its metaphorical sense) 
means ‘an object used to lure someone into doing something’. In gamer language this noun has been 
converted into a verb meaning ‘to lure someone into doing something’, like in the example:

(16) Didn’t bait ANY cc abilities.
Another clear example of metonymy is the verb rage meaning ‘act aggressively toward other 

players’ converted from the noun rage meaning ‘an emotion which makes one act aggressively towards 
others’, as in:

(17) How to nor rage in competitive?
Finally, the name of a location can be converted into a verb with the meaning ‘to spend time at 

the location’, as is the case of the verb jungle. However, this verb can then be converted back into a 
noun with the meaning ‘a person who spends time at the location’ (although the noun jungler is more 
common), such as in:

(18) jugnel went afk
To illustrate that conversion in gamer language is metonymically motivated, all the examples in 

this paper shall be sorted according to the classification made by Hansen et al (cited by Schönefeld 2005: 
158).

As regards denominal conversion (turning nouns into verbs) the most frequent types are 1., 3. and  
4. in which the vehicle is a person, object and abstract noun, respectively.

Denominal type 1. a) is the relation ‘agent for action’ and encompasses examples such as troll in 
(4).

Denominal type 3. a) is the relation ‘property of object for action’ and encompasses examples 
such as tank and bait in (16).

Denominal type 3. b) is the relation ‘result for action’ and encompasses examples such as nerf 
in (2) and level in (3). Another example that belongs in this group is headshoot in (8) as it can be para-
phrased as ‘to achieve a headshot’. Examples such as Fus Ro Dah in (6) could also be classified here, as 
the name of the ability is the sound that is produced by the ability, which is technically its result, albeit 
not the main one.

Denominal type 3. f) is the relation ‘instrument for action’ and encompasses examples such as 
grav in (5), ping in (7) and 1 shot combo in  (9).

Denominal type 3. g) is the relation ‘location for action’ and encompasses examples such as jun-
gle.

Denominal type 4. b) is the relation ‘emotion for process’ and encompasses examples such as 
rage in (17).

When it comes to deverbal conversion (turning verbs into nouns) the most frequent type is 1. with 
a simple verb acting as a vehicle, and there are a few cases of type 2. where the vehicle is a particle verb.

Deverbal type 1. a) is the relation ‘action for result’ in the sense ‘discrete action of the verb’ and 
encompasses examples such as stun in (10), laugh and recall in (13).

Deverbal type 1. b) is the relation ‘process for state’ and encompasses examples such as laugh and 
recall in (13) and other names of abilities converted from verbs.

Deverbal type 1. c) is the relation ‘action for result’ in the sense ‘someone or something that has 
been V-ed’ and encompasses examples such as ban in (11).

Deverbal type 1. f) is the relation ‘action for agent’ and encompasses examples such as tank in 
(15) and jungle in (18).

Deverbal type 1. g) is the relation ‘action for patient’ and encompasses examples such as summon 
in (12).
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Deverbal type 2. a) is the relation ‘action for result’ with particle verbs and encompasses exam-
ples such as follow up in (14).

5. CONCLUSION

In summary, gamer language is an English language jargon with a specific vocabulary and word-
formation processes, where, in terms of word-formation, conversion plays a major role. Overall, the 
approach to conversion that proved the most useful for describing gamer language is the one proposed 
by Lieber, since the others cannot be used to explain the differences in meaning between words formed 
by conversion. Conversion in gamer language truly is re-entering entries into the Lexicon, very akin to 
coining new words. Verb to noun conversion is the most frequent in gamer language, and it most com-
monly occurs when names and results of abilities are named after actions. As regards noun to verb con-
version, it is most commonly connected to actions of using character abilities, metaphorical extension 
is often employed, and sometimes leads to the process of conversion of verbal-nexus compound nouns 
and multi-word nominal compounds. 

All conversion in gamer language has been proven to be motivated by metonymy. The most com-
mon metonymic relationships that underlie conversion in gamer language are ‘result for action’, ‘instru-
ment for action’ and ‘action for result’. What is unique to gamer language is double conversion, which 
is motivated by metonymy.

The results of this study are based on a small corpus containing examples from only three popular 
videogames. In order to confirm these results, it would be beneficial to perform studies on other vide-
ogames of different genres. Additionally, while studying the corpus, other phenomena unique to gamer 
language have been noticed, such as the large number of abbreviations and acronyms, multi word nomi-
nal compounds with abbreviations or numerals as modifier or head, and a vast array of metaphorical 
expressions. Separate studies may be conducted to describe these processes.

However, the most promising area of study touched upon by this paper is the influence of meton-
ymy on word-formation. Since all conversion in gamer language is metonymically motivated, does the 
same hold true for conversion in Standard English? If conversion is so heavily affected by metonymy, 
what are its effects on other, more central, word-formation processes such as derivation or compound-
ing? Can all word-formation be a manifestation of metonymic relationships?
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КОНВЕРЗИЈА У „ГЕЈМЕРСКОМ ЈЕЗИКУ”

Резиме

Овај рад проучава процес творбе речи конверзију у жаргону енглеског језика који користе играчи видео 
игара. Корпус ове студије састоји се од 186 реченица које садрже примере термина јединствених за гејмер-
ски језик из дискусија на форумима, друштвеним мрежама и унутар игара о три популарне видео игре: 
Overwatch, League of Legends, и The Elder Scrolls V: Skyrim. Приступ који се користи при анализи је онај који 
је описан у раду Либерове (Lieber 2005) који конверзију тумачи као поновно уношење ставки у Лесикон. 
Најчешће врсте конверзије у гејмерском језику су конверзија из глагола у именицу и конверзија из имени-
це у глагол, а оно што је јединствено код гејмерског језика је конверзија сложених именица са глаголском 
основом и јединица од више речи. Сви облици добијени конверзијом имају правилну флексију. Метони-
мијски односи који су основ за конверзију су такође анализирани, а најчешћи су „резултат за радњу”, „ин-
струмент за радњу” и „радња за резултат”. За све примере је показано да су мотивисани метонимијом, што 
повлачи питања о њеном утицају на твробу речи уопште.

Кључне речи: творба речи, морфологија, метонимијa, компјутерске игрице
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L’ACQUISIZIONE DELL’ABILITÀ PRAGMATICA NELL’ETÀ 
PRESCOLARE: ANALISI DEI MARCATORI LINGUISTICI DI 

CORTESIA IN SERBO E IN ITALIANO

In questo articolo ci occuperemo dell’impiego di marcatori linguistici di cortesia in serbo e in italiano. Il corpus 
analizzato consiste nella produzione spontanea di bambini in età prescolare. L’analisi si basa principalmente sul 
modello tradizionale di cortesia stabilito da Penelope Brown e Stephen Levinson (1987) e sul concetto di faccia nella 
comunicazione interpersonale. Dopo il modello teorico presentato che è stato applicato nell’analisi, si è proseguito 
con l’analisi qualitativa di parti selezionate del corpus. Le ipotesi principali sono che i genitori svolgano un ruolo 
attivo nello sviluppo delle norme di cortesia, che i bambini non producano gli stessi marcatori come gli adulti e che il 
contesto culturale in cui i bambini crescono abbia un ruolo nell’adozione della cortesia. La ricerca attuale mostra che 
i bambini di età inferiore ai tre anni adottano le norme linguistiche dai loro genitori, che capiscono i marcatori usati 
dagli adulti, che non usano tutti i marcatori linguistici di cortesia come gli adulti e che non sono sempre indipendenti. 
L’aspetto interculturale della diversità nelle due culture rimane non confermato e richiede ulteriori ricerche.

Parole chiave: sviluppo della cortesia, età prescolare, marcatori di cortesia, atti linguistici, strategie di mitigazione

1. ADOZIONE PRECOCE DI COMPETENZE PRAGMATICHE E DI FORME DI 
CORTESIA

Secondo Escandell Vidal (1996: 139), la cortesia può essere definita come una “strategia per man-
tenere buoni legami sociali” e può essere intesa come un insieme di norme sociali determinate da ciascu-
na società e che regolano il comportamento appropriato dei suoi membri vietando determinate forme di 
comportamento, e favorizzandone altre: ciò che è conforme alle norme è considerato cortese e ciò che 
non lo è, viene penalizzato come scortese” (Escandell Vidal 1996: 136). Da questa stessa definizione, 
è facile notare che la cortesia è un fenomeno che abbraccia contesti sia linguistici che extralinguistici. 

Ricerche precedenti sull’acquisizione della prima e della seconda lingua hanno dimostrato che la 
comprensione di una lingua va oltre la semplice comprensione del vocabolario e delle regole gramma-
ticali di una lingua piuttosto che includere la comprensione del contesto, della cultura o del significato 
trasmesso (es. Budwig 2014; Cameron-Faulkner 2014; Grassman 2014; Hoicka 2014; Chini e Bosisio 
2018: 163). Per questo è necessario che i bambini adottino competenze pragmatiche, che includono la 
cortesia come applicazione pratica dei fenomeni linguistici, per poter comunicare efficacemente e sta-
bilire un collegamento tra il significato semantico e pragmatico delle affermazioni. Nippold, Leonard e 
Anastopoulos (1982) sostengono che le forme di cortesia vengono utilizzate pensando all’interlocutore, 
e non a se stessi, e che è quindi logico che i bambini inizino ad adottare forme di cortesia quando co-
minciano a scoprire la consapevolezza dell’altrui e l’empatia. Alcune ricerche precedenti, basate sulla 
teoria della mente1 (si veda, ad esempio, Wimmer e Perner 1983; Baron-Cohen, Leslie e Frith 1985), 

1 La teoria della mente (ing. theory of mind) un concetto che spiega come i bambini diventino gradualmente consapevoli che le 
altre persone sono esseri che pensano, hanno le proprie convinzioni, desideri, emozioni e intenzioni e le cui azioni e interazioni 
possono essere interpretate e spiegate tenendo conto di questi stati mentali (Wilde Astington e Baird, 2005: 3).
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concludono che i bambini sono egoisti e non hanno la capacità di comprendere un punto di vista diverso 
dal proprio fino all’età di quattro o cinque anni, e quindi hanno difficoltà ad acquisire abilità pragmati-
che. Tuttavia, ricerche recenti confutano questa teoria e mostrano che i bambini sin dalla tenera età sono 
in grado di pensare in modi complessi al mondo che li circonda e raggiungere interazioni sociali, e che 
questa capacità continua a svilupparsi e migliorare durante l’infanzia (es. Tomasello et al. 2005; Baillar-
geon, Scott e Bian 2016; Grigoroglou e Papafragou 2017). Per quanto riguarda i marcatori di cortesia, 
i bambini imparano in media a usare forme di cortesia indirette all’età di quattro o cinque anni, mentre 
fin dalla tenera età sono esposti a marcatori di cortesia lessicali come grazie o per favore (Hübscher et 
al. 2019). È solo dall’età di sette anni che i bambini sono in grado di adottare pienamente le strutture 
sintattiche necessarie per mitigare gli atti linguistici e utilizzare un’intonazione che può essere conside-
rata cortese2 (Hübscher et al. 2019, secondo Bates 1976). Inoltre, i bambini di età inferiore ai cinque o 
sei anni non percepiscono l’uso della forma formale “Lei/voi” come più cortese del “tu’’ (Bates 1976). 
A differenza del processo di acquisizione della fonetica, della morfologia o della sintassi della lingua 
materna, i genitori svolgono un ruolo attivo nell’acquisizione delle capacità pragmatiche da parte dei 
bambini poiché correggono i bambini o li guidano verso comportamenti socialmente desiderabili anche 
a costo della veridicità (Gleason, Perlmann e Greif 1984)3.

2. QUADRO METODOLOGICO E TEORICO DELLA RICERCA

La ricerca sulla cortesia ha in gran parte preso forma in relazione alla ricerca sugli atti linguistici, 
di cui hanno scritto per la prima volta Austin (1962) e il suo allievo Searle (1969, 1976). Applichiamo 
la teoria degli atti linguistici nella ricerca della cortesia perché divide logicamente il discorso in diversi 
gruppi di espressioni performative, e di conseguenza è facile classificarle in quelle che sono più e meno 
cortesi. Brown e Levinson (1987), la cui teoria prendiamo come quadro teorico di base della ricerca, 
sono sulle stesse tracce e classificano gli atti linguistici a seconda che minaccino intrinsecamente la fac-
cia4 dell’interlocutore. Se la minacciano, non sono cortesi; se non la minacciano, lo sono. 

La domanda che si può porre riguardo all’adozione di norme di cortesia è se sia possibile conside-
rare i concetti astratti elaborati da Brown e Levinson (1987) nel contesto del discorso dei bambini. Snow 
et al. (1990) in uno studio sulla relazione tra faccia e linguaggio diretto verso i bambini trovano che i 
genitori prestano attenzione alle esigenze della faccia negativa del bambino quando rivolgono richieste 
lusingando, lodando o incoraggiando i bambini. Rivolgendosi ai bambini in questo modo, i genitori li 
preparano effettivamente alla comunicazione in un mondo al di fuori del contesto familiare e insegnano 
loro concetti astratti. Tuttavia, proprio perché si tratta di sistemi complessi e astratti che richiedono una 
conoscenza più approfondita delle regole (non scritte) sociologiche e quelle grammaticali, è chiaro che 
non si mostrano le stesse aspettative dai bambini.

2.1. Mitigazione linguistica degli atti linguistici

Al grado di cortesia dell’atto linguistico è collegata anche la sua immediatezza. Secondo il model-
lo tradizionale (Brown e Levinson, 1987: 132-145; Leech 1989: 108), più l’atto linguistico è indiretto, 
più è cortese.5 Al fine di raggiungere l’appropriato grado di immediatezza, i locutori utilizzano strategie 

2  Sull’adozione di forme indirette di cortesia, si veda Garvey (1975), Ervin-Tripp (1977), Bates e Silvern (1977).
3  Per ulteriori informazioni sull’influenza dei genitori sull’adozione di norme di cortesia, vedere Gleason e Weintraub (1976), 
Greif e Gleason (1980), Kádár e Haugh (2013). Per l’impatto del genere sulla cortesia precoce, consultare Ladegaard (2004).
4  Faccia (ing. face) è un termine che Brown e Levison prendono in prestito da Goffman (1982: 5) e lo dividono in faccia 
positiva e quella negativa. La faccia positiva rappresenta la propria immagine di se stessi, mentre la faccia negativa si riferisce 
al desiderio di un individuo che gli altri non gli impongano la propria volontà (Brown e Levinson, 1987: 61). Per ulteriori in-
formazioni su questo concetto, consultare Brown e Levinson (1987).
5  L’idea del modello tradizionale secondo cui l’indiretto implica cortesia è spesso oggetto di critiche soprattutto nelle teorie 
postmoderne della cortesia (si veda Watts 2003, Terkourafi, 2015).
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appropriate la cui presenza nell’enunciato può essere nominata marcatori di cortesia. In realtà, queste 
sono tutte le strategie a disposizione dell’interlocutore al fine di ridurre al minimo un potenziale insulto 
potenziale sia del lato positivo che negativo della faccia dell’interlocutore. Brown e Levinson (1987: 
101-227), House e Kasper (1981) e Blum-Kulka ed Elite (1985) individuano una serie di strategie so-
ciologiche e linguistiche che diminusicono l’immediatezza dell’atto linguistico e conseguentemente la 
cortesia, mentre il loro selezionamento dipende dall’atto linguistico stesso. Tra i marcatori linguistici più 
comuni di mitigazione degli atti linguistici troviamo:

- Enunciati preparatori (ing. preparators): forniscono la base per la richiesta e la presentano;
- Disarmanti (ing. disarmers): danno le ragioni per cui la richiesta non può o non deve essere 

respinta;
- Giustificatori (ing. grounders): forniscono spiegazioni per quale motivo la richiesta è motivata 

e non rappresenta un carico per l’interlocutore;
- Aumentatori dell’intensità (ing. upgraders) e minimizzatori dell’intensità (ing. downgraders): 

espressioni lessicali che servono a rafforzare o ammorbidire l’impressione delle espressioni;
- Segnalatori (ing. alerters): servono ad attirare l’attenzione dell’interlocutore. Possono essere 

usati nomi, onorifici o frasi fatte.

2.2. Marcatori linguistici di cortesia in italiano e in serbo

I marcatori linguistici di cortesia più comuni, secondo Bertucelli Papi (2010), in italiano sono:
- Allocutivi - lo standard della lingua italiana moderna conosce tre pronomi allocativi: tu, voi e 

Lei (una forma usata per esprimere cortesia e distanza sociale);
- Verbi - condizionale, congiuntivo e imperfetto possono svolgere un ruolo attenuante e ammor-

bidire l’impressione creata dalle richieste;
- Derivati   - diminutivi, baby talk, aumentativi, ipocoristici possono svolgere il ruolo di ridurre 

la distanza sociale e psicologica tra i parlanti e quindi possono creare una relazione positiva tra 
loro.

- Formule convenzionali - saluti (da altamente formali a neutri a colloquiali), ringraziamenti, 
presentazioni e scuse.

Secondo Milosavljević (2007: 21), la lingua serba non conosce la categoria della cortesia nel 
suo sistema grammaticale, tuttavia mostra mezzi linguistici, cioè forme, con cui si esprime la cortesia. 
Queste sono le seguenti forme:

- Forme di saluti, appelli, scuse, ringraziamenti, congratulazioni, richieste
- Atti linguistici di scuse, ringraziamenti, congratulazioni e condoglianze (Milosavljević, 2007: 

11)
- Forme performative, forme di scuse
- Grado di discorso formale, mezzo di comunicazione, gravità del reato

Tra le forme generalmente cortesi in lingua serba, si possono aggiungere quelle individuate da 
Mijajlović (2017) e si tratta del pronome vi (it. voi) come forma di cortesia e delle etichette che mostrano 
rispetto nella comunicazione ufficiale: gospođa (it. signora), gospodin (it. signore), svetost (it. santità) 
e simili.

3. CORPUS

Il corpus che abbiamo analizzato in questa ricerca è costituito da due studi longitudinali condotti 
su bambini in età prescolare. Il corpus è stato tratto dalla banca dati CHILDES dei discorsi dei bambini, 
ovvero per il serbo dal corpus SCECL (Anđelković, Ševa, Moskovljević, 2001) che monitora otto bam-
bini che vanno da uno e mezzo a quattro anni, e per l’italiano dal corpus Calambrone (Cipriani et al., 
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1989) in cui sono stati seguiti sei bambini di età compresa tra uno e mezzo e tre. Non è aspettato che i 
bambini utilizzino strutture sintattiche per mitigare gli atti linguistici, tuttavia è aspettato che li capisca-
no. Inoltre, è aspettato che i bambini abbiano adottato l’aspetto sociale della cortesia, ma ci aspettiamo 
che usino marcatori lessicali di cortesia.

4. ANALISI DEL CORPUS

Analizzando il corpus, siamo giunti alla conclusione che il discorso dei bambini manifesta atti 
linguistici di richiedere, di salutare e di rifiutare; performativi semantici e forme di appelli di cortesia. 
Di conseguenza, questi elementi nel proseguimento dell’articolo verranno presentati attraverso esempi 
di passaggi rappresentativi dal corpus. Nell’analisi qualitativa dei brani, prendiamo in considerazione la 
produzione linguistica dei bambini e la produzione degli adulti che li circondano, cioè il modo in cui gli 
adulti parlano in presenza dei bambini e se li indirizzino a comportamenti socialmente desiderabili. Gli 
esempi analizzati sono estrapolati dal periodo durante il quale i bambini avevano dai due ai due anni e 
mezzo.

4.1. Atto linguistico di richiedere

Per quanto riguarda i marcatori di cortesia, forse il modo più facile per notarli è proprio nelle 
richieste che hanno una struttura specifica e l’interlocutore ha a sua disposizione una moltitudine di stra-
tegie che possono rendere la richiesta più o meno cortese. Dal corpus risulta chiaro che i bambini non 
prestano attenzione all’immagine negativa dei loro interlocutori perché di solito usano imperativi diretti 
senza l’uso di strategie di mitigazione. Dopotutto, questo è prevedibile perché i bambini nell’età osser-
vata non hanno ancora adottato il concetto astratto di autocoscienza. L’osserviamo nei seguenti esempi:

(1)  Guardano le fotografie6

         CHI: dammeni [: dammeli].

(2) CHI: dammi mamma /…/ qua mamma dammi !
                  int: tono insistente  

È simile nel corpus della lingua serba l’atto delle richieste realizzano usando gli imperativi:

(3)  CHI: zatori [/] zatori [: zatvori].
                   gls:  zatvori7

(4) act:prilazi TAJ i pokušava da mu uzme slatkiš iz ruke
         TAJ: pa šta ćemo onda?
          CHI: tvoi [: otvori].8

(5) CHI: tata daj mi sokića!
          gls: daj mi mama
           MAJ: tišina [x 2], nemoj galamiti.9

6  La trascrizione è stata presa dal materiale disponibile e modificata per motivi di necessità per l’aspetto estetico dell’articolo.
7  cudi [/] cudi [: chiudi]
8  Si avvicina a TAJ e cerca di prendergli il dolcetto dalla mano/E quindi, che facciamo?/Api [: apri].
9  Papà, dammi del succhetto!/dammi mamma/silenzio [x2], non gridare.
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Sia in serbo che in italiano, la mancanza di strategie di mitigazione sintattica nel linguaggio dei bam-
bini può essere spiegata dal grado di sviluppo del linguaggio dei bambini, ovvero che il grado del loro 
sviluppo sintattico, morfologico e lessicale nell’età in cui vengono osservati non è ancora al livello di 
un locutore pienamente competente. Tuttavia, anche quando i bambini si esprimono in un modo che 
verrebbe etichettato come scortese per locutori competenti, dalle risposte degli adulti si può arrivare 
a conclusioni che sia non reagiscano negativamente che cerchino di insegnare al bambino le norme di 
comportamento cortese. Da entrambe le reazioni, si può concludere che gli adulti non hanno le stesse 
aspettative dai bambini come dagli adulti e che ai bambini si perdonano più facilmente gli errori socio-
linguistici perché i bambini sono nel processo dell’apprendimento di un comportamento socialmente 
appropriato. Ci si può aspettare che i bambini imparino a usare strategie di mitigazione sia sintattiche 
che lessicali perché gli adulti nell’ambiente le usano quando si rivolgono ai bambini. Se confrontiamo 
il modo in cui un bambino modella le richieste con il linguaggio degli adulti, noteremo che il tono di 
comando, anche quando viene usato un imperativo, è indebolito con i mitigatori.

(6)  INV: che bei sandalini !
 MOT: digli un po’ chi te li ha portati !
           CHI:  nonno .

(7)  (Gioca con una cucina giocattolo)
            CHI: accendi il gas mamma .
            MOT: accendi accendilo un po’ .
 

(8)  MOT: (.) dove è andato ?
            MOT: chiamalo !
            MOT: (.) senti un po’ se ti risponde (.) ?
           MOT: (.) non lo chiami Luca ?
           CHI: 0 .

Negli esempi (6) e (7), un po’ funziona come un attenuatore di intensità lessicale che serve a mi-
nimizzare l’imposizione al parlante implicando che il seguente requisito non è grande e non costituirà 
una grande imposizione all’interlocutore. Nell’esempio (8) la madre usa la frase senti un po’ per attirare 
l’attenzione del bambino e introdurre la richiesta che segue. La seguente richiesta è sintatticamente mi-
tigata dalla negazione di non lo chiami?

Come hanno confermato anche precedenti ricerche (Snow et al., 1990), i genitori prestano atten-
zione alla faccia sia positiva che negativa del bambino nella comunicazione. Sebbene anche nel serbo gli 
adulti utilizzino gli imperativi diretti nella comunicazione con i bambini, le loro richieste sono mitigate 
nei seguenti modi:

(9)  DAR: da igramo još jednu drugu igru.
            DAR: oćeš da mi pokažeš, da mi daš da igramo drugu igru.
            CHI: +< nema.10

(10)  ANO: Dano, oćeš da mi daš, jel možeš da mi daš začas te dve lutke?
                    act: ostavlja lopte na pod i uzima DAC lutke
           /…/
          ANO: evo.
           act: stavlja lutke na zemlju pored lopti
          ANO: oćeš da mi dodaš veliku lutku?
          CHI: 0.11

10  giochiamo a un altro gioco/vuoi farmelo vedere, lasciarmi giocare un altro gioco./non c’è.
11  Dana, vuoi darmi, puoi darmi per un po’ quelle due bambole?/Posa la palla per terra e prende le DAC bambole/ecco./Mette 
le bambole per terra accanto alla palla/mi passi la palla grande?/0.
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(11)   ANO: pazi samo, nije uključena olovka!
             CHI: 0.12

(12)   DAR: jel možeš ti to da mi složiš?
             DAR: pogledaj dobro šta ima tu, pa lepo složi, ajde.
             CHI: xxx@a.13

Začas (it. un po’), nell’esempio (10), e lepo (it. bello, ma anche cortese), nell’esempio (12), fun-
zionano come vezzeggiativi il   cui ruolo è quello di mostrare un’eccessiva fiducia nella capacità dell’in-
terlocutore di eseguire una richiesta. Nei casi di oćeš da mi daš (it. vuoi darmi) o jel možeš ti to da mi 
složiš (it. puoi farmelo tu questo?) la richiesta viene prima di tutto sintatticamente mitigata in modo da 
essere impostata indirettamente, ossia in forma interrogativa. Inoltre, con l’uso del verbo moći (it. pote-
re), nell’esempio (12) viene mostrato che l’interlocutore non si aspetta che il bambino debba necessaria-
mente essere in grado di compiere l’azione. In aggiunta, con le domande di prontezza oćeš da mi daš (it. 
mi dai) i oćeš da mi dodaš (it. mi passi) (10), l’interlocutore è indirettamente incoraggiato a fare ciò che 
desidera (Milosavljević, 2007: 39). Anche il modo in cui gli adulti usano i mitigatori nella comunicazio-
ne con i bambini è importante perché ci indica il fatto che i bambini comprendono le richieste indirette 
anche se ancora non le usano indipendentemente.

Eppure, anche se di rado, capita che il bambino mitighi la richiesta, il che significa che conosce 
ovviamente le norme della cortesia. Nell’esempio (13) il bambino formula una richiesta sotto forma di 
domanda. 
 

(13)   CHI: no , pecché [: perché] dammi quetto [: questo] !
                    /…/
                    CHI me lo dai quetto [: questo] ?

In questo esempio, il bambino ha mitigato la sua richiesta utilizzando domande ed espressioni di 
prontezza che è molto simile al serbo hoćeš li (it. lo vuoi) e rafforza la prontezza dell’ascoltatore di agire 
in conformità con la richiesta.
 Nel corpus in serbo, potremmo anche notare che il bambino sa come mitigare una richiesta:

(14)  CHI: daj sad pišemo!14

Nell’esempio (14) il bambino usa daj (it. dai, vai) come forma di incoraggiamento e quindi rende 
la richiesta più indiretta dell’imperativo indipendente.

4.2. Atto linguistico di saluto

Sulla base del quadro teorico della cortesia in ambedue le lingue, abbiamo avuto modo di mostra-
re che le formule di saluto sono una parte comune del comportamento linguistico di cortesia. L’esempio 
seguente, (15), è importante per due ragioni: sottolinea l’importanza dei saluti come una sorta di formula 
che mostra cortesia e indica anche i genitori che istruiscono i propri figli sulle norme di comportamento 
socialmente accettabile attraverso il gioco: 

(15)  NAD: oće tata da upozna?
 NAD: zdravo, ja sam tata.
            TAJ: zdravo, medo.

12  solo fai attenzione, la penna non è aperta!/0.
13  puoi farmelo tu questo?/guarda bene cosa c’è lì, e poi fallo bene, dai./xxx@a.
14  dai, adesso scriviamo!
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NAD: aha!
TAJ: mali medo, lepi.
act: upoznaje se sa medom
MAJ: ajde Dano, sad se pitaj sa medom.
TAJ: evo i Dragana da se pita, zdravo.
act: diže lutku Draganu i upoznaje je sa medom
MAJ: +< ajde.
NAD: zdravo.
NAD: oćeš ti?
act:  pruža DAC medu
CHI: 0.
gpx: odmahuje odrično glavom
NAD: nećeš, kaži.
MAJ: idi, pitaj se sa medom, Nano.
CHI: ne!15

 

In questo scambio, il padre interviene due volte per incoraggiarla a salutare l’orsacchiotto, anche 
se la bambina lo rifiuta. Tuttavia, è chiaro che il padre, da adulto, tiene al fatto che il bambino impari le 
norme del comportamento di cortesia. Sebbene i genitori insegnino al bambino a salutare, dal corpus è 
anche chiaro che i bambini usano i saluti in modo indipendente. Ciò si può notare negli esempi (16) in 
cui il bambino usa di propria iniziativa il saluto meno formale ciao, e nell’esempio (17) in cui il bambino 
giocando risponde al telefono usando il saluto pronto. 

(16)  OBS: arrivederci , buonasera .
            add: FAT
           CHI: ciao !
           act:saluta FAT con la mano

(17)   CHI: e tè [: te] ma telèfo [: telefono] +/.
             MOT: telefono ?
             CHI: panta [: pronto] Patia [: Mattia] ?

Tuttavia, capita anche che il bambino non usi il saluto anche se gli adulti intorno a lui lo incitino 
ad usarlo. Tale situazione è nell’esempio (18):

(18)  BAB: došla ti teta!
           add: DAC
          BAB: dobar dan!
                                     /…/
  SVI: dobar dan!
         add: BAB
          CHI: 0.16

Anche se gli adulti nei dintorni danno il dobar dan (it. buongiorno) con un saluto formale, il bam-
bino non ricambia il saluto. Ciononostante, la mancanza di saluti da parte del bambino non disturba gli 

15  vuole il papà conoscere?/salve, orsacchiotto./aah!/piccolo orsacchiotto, carino./si conosce con  l’orsacchiotto/dai, Dana, 
saluta adesso l’orsacchiotto./ecco, anche Dragana ci parla, ciao./alza la bambola Dragana e la presenta all’orsacchiotto/dai./
Ciao./vuoi tu?/porge l’orsacchiotto DAC/scuote la testa in segno di diniego/non vuoi, dì./vai, saluta l’orsacchiotto, Nana/no!
16  ti è arrivata la signoretta!/DAC/buongiorno!/ buongiorno!/BAB/——
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adulti, e da ciò si può concludere che non hanno le stesse aspettative da bambini come anche da parlanti 
con competenze linguistiche pienamente sviluppate.

4.3. Rifiuto

È già stato elaborato nella parte teorica che presteremo attenzione al modo in cui gli adulti trat-
tano le necessità della faccia del bambino, ma anche al fatto che i bambini di età inferiore ai due anni e 
mezzo prestino attenzione alla faccia degli adulti che li circondano. I bambini, quando vogliono rifiutare 
una richiesta o un’istanza, non mitigano le loro risposte e mostrano così di non prestare attenzione alla 
faccia positiva dell’interlocutore. Nell’esempio (19), il bambino rifiuta di mostrare il giocattolo alla zia 
rispondendo alla sua richiesta solo con un no, senza alcun tentativo di mitigare l’atto verbale di rifiuto, 
come probabilmente farebbe un parlante pienamente competente. È simile nell’esempio (20) in cui una 
ragazzina risponde alla domanda della madre se è interessata a qualcosa (Questo ti interessa?), sempre 
senza attenuazioni solo con il no.

(19)  sit: gli operatori posizionano la telecamera e parlano fra loro DIA
 stacca il cavallo dal calesse guarda alternativamente cavallo e
 calesse poi porge il calesse a AUN
 AUN: grazie xxx fallo vedere alla tata .
 CHI: no .

(20)  MOT: questo ti interessa ?
                          CHI: no .

È evidente dal materiale in lingua serba che i bambini non prestano attenzione alla faccia dell’in-
terlocutore perché attraverso l’esempio (21) notiamo che il bambino risponde ancora una volta con ne 
(it. no) o non risponde affatto alla richiesta:

(21)  MAJ: pa daj im, po jednu.
 TAJ: pa dobro da im damo.
 CHI: ne.
 MAJ: a zašto?
 MAJ: pa oni vole bombone, pa baš vole bombone.
 DAR: oćeš da mi daš?
 MAJ: daj im jednu.
 DAR: je li?
 TAJ: pa daj Gigi jednu, ajde.
 CHI: 0.17

Trattandosi di bambini di età inferiore ai quattro anni, non ci si aspetta nemmeno che sappiano 
utilizzare forme complesse di mitigazione per esprimere un rifiuto in modo più cortese. Ovviamente, 
gli adulti nelle vicinanze sono consapevoli che i bambini, a causa della loro età, non sono in grado di 
utilizzare forme complesse e che non hanno adottato il concetto sociale di preservare il volto del loro 
interlocutore.

17  e dagliene una a testa./d’accordo, gliele diamo./no./ma perché?/perché loro amano le caramelle, ma proprio amano le cara-
melle./vuoi darmi?/dagliene una./ah sì?/e dagliene a Gigo una, dai./0
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4.4. Performativi semantici e affermazioni performative

In questa sezione, analizziamo l’uso dei performativi semantici grazie e prego e dell’affermazione 
performativa per favore (ti/La prego). 

Con l’atto linguistico di ringraziamento viene riconosciuto il merito dell’interlocutore per la si-
tuazione creata (Milosavljević, 2007: 103). Questo atto linguistico è spesso realizzato con performativi 
semantici come hvala in serbo e grazie in italiano. Nel corpus si può notare una delle caratteristiche 
primarie dell’adozione di cortesia, ovvero che i genitori influenzano l’adozione di formule tipiche con 
le quali si esprime la cortesia. Nell’esempio (22), la madre incita apertamente la figlia di rispondere con 
grazie al ricercatore che le ha porto l’oggetto. È simile nell’esempio (23) in cui la madre reagisce alla 
mancanza del performativo hvala (it grazie):

(22)  %act: prende l’oggetto che le porge INV
 MOT: grazie , non gli dici grazie ?
 CHI: grazie .
 par: sottovoce
 MOT: più forte , sennò non ti sente .

(23)   act: daje medi bombonu
  TAJ: tako, daj medi.
  NAD: joj, hvala ti.
  MAJ: hvala, vidi:.
  TAJ: nisi rekla izvoli.
  NAD: +< xxx@a.
  TAJ: kaži izvoli!
  NAD: hvala (.) hvala.18

Tuttavia, dall’esempio (24) è chiaro che il bambino sa usare hvala (it. grazie) autonomamente, 
senza intervento di un adulto:

(24)  act: podiže neku plavu salvetu sa poda i daje je DAC
  CHI: fala [: hvala].
  act: baca olovku na pod i uzima salvetu od DAR
  DAR: molim.19

Come caso particolare, all’interno dell’atto linguistico del ringraziamento presteremo attenzione 
al dare complimenti. Sebbene i genitori abbiano messo a conoscenza i bambini del fatto che dovrebbero 
ringraziare, essi non rispondono ai complimenti di propria iniziativa nel momento in cui un competente 
parlante adulto li ringrazia e con ciò non tutelano la faccia dell’interlocutore, il che neanche ci si aspetta 
da un bambino dell’età di due anni e mezzo. Si tratta degli esempi (25), (26) e (27):

(25)  INV: fortissima come Braccio di Ferro sei ?
  CHI: 0.

(26)   ANO: bravo Dano!
       CHI: 0.20

(27)  MAJ: o kako si to lepo napravila.
 CHI: 0.

18  dà la caramella all’orsacchiotto/ecco, così, dai all’orsacchiotto./ohh, ti ringrazio./grazie, guarda:/non hai detto prego./+< 
xxx@a./dì prego!/grazie (.) grazie.
19  alza una salvietta blu dal pavimento e la dà a DAC/gazie [: grazie].butta la penna per terra e prende la salvietta da DAR/
prego.
20  brava Dana!/0.
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 act: spusti se sa stolice i odnese tablu DAR
 MAJ: eto vidiš, Dano.
 DAR: bravo!
 DAR: jao:!
 MAJ: Dana počela da radi.
 CHI: 0.21

Si noti inoltre che nell’esempio (28) il bambino non utilizza il performativo semantico izvoli (it. 
tenga, prego) che protegge la faccia negativa dell’interlocutore sottintendendo che non gli viene imposta 
la volontà dell’interlocutore. 

(28)  TAJ: evo tamo, nosi mami boda [: bombona], ajde (.) ponesi boda [: bombona]!
  act: daje kesicu bombona DAC
  CHI: 0.22

Infine, enfatizzeremo l’uso dei performativi di dichiarazione molim te/Vas (it. per favore) e per 
favore:

(29)  INV:  l’ aquila ? 
 CHI: &-um@i !
 CHI: quetta [: questa] è l’ aquila , pe(r) ffavore [: favore] !

(30)  MAJ:  bato, molim te daj mi čiku.
   com: govori u NIK ime
          CHI: mojim [: molim] te, daj mi ći:ku [: čiku].
          gls: molim te daj mi čiku23

Nel contesto di entrambi gli esempi, (29) in italiano e (30) in serbo, i bambini utilizzano con suc-
cesso le affermazioni performative molim te (it. per favore) e per favore nel gioco di propria iniziativa, 
che funzionano da mitigatori della natura imperativa della richiesta. 

4.5. Forma di cortesia (dare del Lei/voi)

Se l’uso della forma di cortesia (dare del Lei/voi) si considera cortese sia in serbo che in italiano, 
è evidente dal materiale di ambedue le lingue che i bambini non danno del Lei ai ricercatori: 

(31)  OBS: <non piangere> [<] , diglielo al bimbo.
  CHI: dammi .
 CHI: dacce [: grazie] [>] .

(32)  NAT: oćeš ovo?
  act: izvuče malo još neku svesku iza one koju DAC hoće da izvuče
  CHI: to, ovo.
  act: pokušava da izvadi svesku iz pregrade

21  oh, come lo hai fatto bene./scende dalla sedia e porta la lavagna a DAR/ecco, vedi Dana./brava!/ohh!/Dana si è data da 
fare./0.
22  ecco lì, porta le  caameje [: caramelle] alla mamma, dai, porta le caameje [: caramelle]!/porge il sacchetto di caramelle a 
DAC/0.
23 fratellino, per favore, dammi l’omino./lo dice in nome di NIK/pe(r) favore [: favore], dammi l’omino./per favore, dammi 
l’omino.
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  CHI: ta ti je vo?24

Nell’esempio (31), il bambino si rivolge all’esaminatore e lo fa dandogli del tu e non attenua la 
richiesta utilizzando l’imperativo diretto dammi. Mentre in serbo, nell’esempio (32), chiede ‘ta ti je 
ovo? (it. che cosa ti è questo?). Trattandosi di bambini che si rivolgono a estranei, adulti e maggiori di 
loro, le norme di cortesia in entrambe le lingue richiederebbero l’uso della forma di cortesia da parte di 
una persona più giovane. Tuttavia, i bambini sono ancora in una fase in cui non percepiscono il Lei/voi 
come cortese (Rondal 2006: 104). 

5. CONCLUSIONE

L’obiettivo di questa ricerca era verificare quali marcatori di cortesia sono stati adottati dai bambi-
ni in serbo e italiano fino all’età di tre anni, e ci siamo concentrati sul ruolo dei genitori nell’adozione di 
marcatori di cortesia, sulle aspettative che abbiamo nei confronti dei bambini durante la comunicazione 
e nel contesto culturale in cui i bambini crescono. La ricerca implica che i bambini di età compresa tra 
due e due anni e mezzo dimostrino di essere in procinto di adottare norme e indicatori di cortesia, ma li 
viene impedito di sviluppare una gamma completa di strategie di cortesia a causa di abilità sintattiche e 
lessicali insufficientemente sviluppate. 

È stato confermato il presupposto che i genitori influenzino l’adozione di forme performative 
come i saluti e i ringraziamenti. È stato inoltre dimostrato che i bambini non percepiscono la forma di 
cortesia come una forma di cortesia. Ciononostante, i bambini il più delle volte non comunicano uti-
lizzando addolcitori lessicali e sintattici complessi, il che può essere spiegato dalla complessità delle 
forme necessarie per mitigare una frase in quel dato modo. Tuttavia, dal contesto della conversazione, 
è chiaro che i bambini, sebbene non li utilizzino, comprendono marcatori complessi di cortesia come le 
richieste indirette perché gli adulti nel loro ambiente li usano nella comunicazione con i bambini. Gli 
adulti non reagiscono negativamente al fatto che i bambini non usino forme di cortesia oppure perché 
danno risposte monosillabiche, il che implica che non hanno ancora raggiunto il pieno livello di compe-
tenza linguistica. Tali risposte confermano che non abbiamo le stesse aspettative dai bambini come dagli 
adulti. Naturalmente, non possiamo affermare che i bambini siano scortesi perché non hanno adottato 
tutti gli indicatori di cortesia, poiché come interlocutori di un bambino siamo consapevoli che questo è 
un processo di apprendimento di comportamenti socialmente accettabili e che i bambini, attraverso la 
comunicazione con gli adulti e imitando le loro risposte in età maggiore, possono acquisire un compor-
tamento socialmente desiderabile. 

Tuttavia, la ricerca in questo corpus non ha mostrato differenze significative nelle forme di corte-
sia in serbo e italiano perché è emerso che le strategie di mitigazione sono simili in entrambe le lingue. 
Ciononostante, ci aspettiamo che l’analisi di un corpus più ampio possa mostrare maggiori differenze 
culturali nei costumi di mitigazione degli atti linguistici. Inoltre, l’analisi quantitativa di un corpus più 
ampio può mostrare tendenze generali in entrambe le lingue e differenze statistiche nella frequenza di 
utilizzo di alcune forme di cortesia.

Fonti

Anđelković, D., Ševa, N. e Moskovljević, J. (2001). Serbian Corpus of Early Child Language. Laboratory for 
Experimental Psychology. Faculty of Philosophy, and Department of General Linguistics, Faculty of Phi-
lology. University of Belgrade. Disponibile su: https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Slavic/
Serbian/SCECL/

24 vuoi questo?/tirò ancora un po’ fuori un quaderno dietro quella che DAC vuole tirare fuori/quello, questo./cerca di tirare il 
quaderno fuori dallo sbarramento/cos’è quetto [: questo]?

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Slavic/Serbian/SCECL/
https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Slavic/Serbian/SCECL/


Ana Lalić

338

Cipriani, P., Pfanner, P., Chilosi, A., Cittadoni, L., Ciuti, A., Maccari, A., Pantano, N., Pfanner, L., Poli, P., Sarno, 
S., Bottari, P., Cappelli, G., Colombo, C. e Veneziano, E. (1989). Protocolli diagnostici e terapeutici nello 
sviluppo e nella patologia del linguaggio (1/84 Italian Ministry of Health): Stella Maris Foundation. Dispo-
nibile su: https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Romance/Italian/Calambrone/

Bibliografia

Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press. 
Baillargeon, R., Scott, R. M. e Bian, L. (2016). Psychological Reasoning in Infancy. Annual Review of Psychology 

67(1), 159–186.
Baron-Cohen, S., Leslie, A.M. e Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”? Cognition 21, 

37–46. 
Bates, E. (1976). Language and context: The acquisition of pragmatics. New York: Academic Press.
Bates, E. e Silvern, L. (1977). Social adjustment and politeness in preschoolers. Journal of Communication 27, 

104-111.
Bertucelli Papi, M. (2010). Cortesia, linguaggio della. Enciclopedia dell’italiano. Disponibile su: https://www.

treccani.it/enciclopedia/linguaggio-della-cortesia_(Enciclopedia-dell’Italiano)/
Blum-Kulka, S. e Elite, O. (1985). Crosscultural Pragmatics and the Testing of Communicative Competence. 

Language Testing 2(1): 16-30.
Brown, P. e Levinson, S. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press.
Budwig, N. (2014). Developmental pragmatics: Interdisciplinary perspectives on complex learning in everyday 

practice. U Matthews, D. (ed.). Pragmatic Development in First Language Acquisition (387-391). Amster-
dam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Cameron-Faulkner, T. (2014). The development of speech acts. In Matthews, D. (ed.). Pragmatic Development in 
First Language Acquisition (37-52). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Chini, M. e Bosisio, C. (2018). Fondamenti di glottodidattica: Apprendere e insegnare le lingue oggi. Roma: 
Carocci.

Ervin-Tripp, S. (1977). Wait for me, roller-skate. In Mitchell-Kernan, C. e Ervin-Tripp, S. (ed.). Child discourse 
(165-188). New York: Academic Press.

Escandell Vidal, M. V. (1996). Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel Letras. 
Garvey, C. (1975). Requests and responses in children’s speech. Journal of Child Language 2(1), 41-63.
Gleason, J.B., Perlmann, R. Y. e Greif, E. B. (1984). What’s the Magic Word: Learning Language through Polite-

ness Routines. Discourse Processes 7, 493-502.
Gleason, J. B. e Weintraub, S. (1976). The Acquisition of Routines in Child Language. Language in Society 5(2), 

129-136.
Grassman, S. (2014). The pragmatics of word learning. U Matthews, D. (ed.). Pragmatic Development in First 

Language Acquisition (139-160). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Greif, E. B. e Gleason, J. B. (1980). Hi, thanks, and goodbye: More routine information. Language in Society 9(2), 

159-166.
Grigoroglou, M. e Papafragou, A. (2017). Acquisition of Pragmatics. In Clark, R. e Aronoff, M. (ed.), Oxford 

Research Encyclopedia of Linguistics. Online edition: Oxford University Press. Dostupno na: https://pa-
pafragou.psych.udel.edu/papers/GP_acqprag.PDF

Goffman, E. (1982). Interaction Ritual: Essays on Face to Face Behavior. New York: Pantheon Books.
Hoicka, E. (2014). The pragmatic development of humor. In Matthews, D. (ed.). Pragmatic Development in First 

Language Acquisition (219-238). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
House, J. e Kasper, G. (1981). Politeness Markers in English and German. In Coulmas, F. (ed.). Conversational 

Routine: Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech (157-185). 
Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Hübscher, I., Garufi, M. e Prieto, P. (2019). The development of polite stance in preschoolers: how prosody, ges-
ture, and body cues pave the way. Journal of Child Language 46, 825-862.

Kádár, D. e Haugh, M. (2013). Understanding Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.
Ladegaard, H. J. (2004). Politeness in young children’s speech: context, peer group influence and pragmatic com-

petence. Journal of Pragmatics 36, 2003-2022.

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Romance/Italian/Calambrone/
https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-della-cortesia_(Enciclopedia-dell’Italiano)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-della-cortesia_(Enciclopedia-dell’Italiano)/
https://papafragou.psych.udel.edu/papers/GP_acqprag.PDF 
https://papafragou.psych.udel.edu/papers/GP_acqprag.PDF 


L’ACQUISIZIONE DELL’ABILITÀ PRAGMATICA NELL’ETÀ PRESCOLARE: ANALISI DEI ...

339

Leech, G. (1989). Principles of Pragmatics. London: Longman.
Милосављевић, Б. (2007). Форме учтивости у српском језику. Београд: Учитељски факултет.
Мијајловић, А. (2017). Форме учтивости у програмском концепту савремене наставе српског језика. Philo-

logia Mediana 9, 529-547.
Nippold, M., Leonard, L.B., e Anastopoulos, A.D. (1982). Development in the use and understanding of polite 

forms in children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 25, 193-202.
Rakoczy, H. e Tomasello, M. (2009). Done wrong or said wrong? Young children understand the normative direc-

tions of fit of different speech acts. Cognition 113(2), 205–212. 
Rondal, J-A. (2006). Expliquer l’acquisition du langage : caveats et perspective. Sprimont [Belgique] : P. Mar-

daga. 
Searle, J. R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University 

Press.
Searle, J. R. (1976). A Classification of Illocutionary Acts. Language in Society 5: 1-23.
Snow, C. E., Perlmann, R. Y., Gleason, J. B., e Hooshyar, N. (1990). Developmental perspectives on politeness: 

Sources of children’s knowledge. Journal of Pragmatics 14(2), 289–305. 
Terkourafi, M. (2015). Introduction: Bridging theory and practice in im/politeness research. In Terkourafi, M. 

(ed.). Interdisciplinary Perspectives on Im/politeness (vii-xi). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company. 

Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T. e Moll, H. (2005). Understanding and sharing intentions: The 
origins of cultural cognition. Behavioral and Brain Sciences 28(5), 675– 735. 

Watts, R. J. (2003). Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.
Wild Astington, J. e Baird, J. A. (2005) Introduction: Why Language Matters.  In Wild Astington, J. e Baird, J. A. 

(ed.) Why Language Matters for Theory of Mind (3-25). Oxford: Oxford University Press.
Wimmer, H., e Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs 

in young children’s understanding of deception, Cognition 13, 103–128.

ACQUISITION OF PRAGMATIC COMPETENCE IN A PRE-SCHOOL AGE: ANALYSIS OF LINGUISTIC 
SIGNALS OF POLITENESS IN SERBIAN AND ITALIAN

Summary

This paper focuses on the acquisition of linguistic markers of politeness in the Serbian language and in Italian. The 
corpus we analyzed consists of a spontaneous language production of children in a pre-school age. The analysis 
is predominately based on the traditional politeness model instituted by Penelope Brown and Stephen Levinson 
(1987) and the concept of face in interpersonal interaction. After the exposition of the theoretical model which was 
applied in the analysis, we continue with a qualitative analysis of certain parts of the corpus. The main hypotheses 
are that parents assume an active role in the development of politeness norms, that children do not produce the 
same markers as adults, and that the cultural contest in which the children are growing up has a role in the acquisi-
tion of politeness. The current research shows that children aged less than three years acquire norms of linguistic 
behavior from their parents, that they understand the markers the adults use, but they are not always autonomous in 
their production. The intercultural aspect of differences in two cultures remains unconfirmed and requires further 
research.
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AUTHORIAL SELF-MENTION IN STUDENTS’ ABSTRACTS IN 
ENGLISH: A CROSS-CULTURAL STUDY1

Having in mind the standards of academic writing that change as tendencies in social sciences and humanities 
change, in the paper we analyze authorial self-mention (cf. Hyland, 2005) in abstracts from English major stu-
dents’ MA theses. Our primary research framework relies on Hyland’s exponents of authorial self-mention. We 
analyze three corpora of students’ abstracts collected at the Faculty of Philosophy in Novi Sad and the Faculty 
of Humanities and Social Sciences in Osijek, with the first non-native speaker sub-corpus of cca. 19,000 words, 
the second of cca. 16,000 words and the third written by native speakers at British and American universities of 
cca. 13,000 words. The Antconc software is used to single out the concordances which are afterwards manually 
checked by each author for greater reliability. The results point to the cross-cultural differences that are reflected 
in the overt or covert authorial self-mention in the abstracts, as the result of different academic traditions which 
students come from.

Keywords: academic writing, authorial self-mention, students’ MA theses, abstracts, personal pronouns

1. INTRODUCTION

The importance of identity construction in academic writing has been widely acknowledged in 
recent years and has generated a considerable amount of research in the circle of functional linguistics. 
Aside from a referential and informative purpose of scientific language, the communicative aspects 
bring forth the writers’ ability to use their knowledge of language elements and various rhetorical strate-
gies in establishing a bi-directional relationship (cf. Sinclair, 1981; Swales, 1990) between themselves 
as authors of the text and their recipients or readers. Concerned with the expression of “the writer’s per-
sonal feelings, attitudes, value judgements, or assessments” (Biber, 2006: 87), stance plays an important 
role in negotiating the support of arguments, allowing writers to display their positions on issues and 
persuade readers to accept them (cf. Hunston, 1994; Ornatowski, 2007). In other words, expressions of 
stance show the writers’ (un)certainty, (dis)agreement, or (dis)belief with regard to some statement or 
assessment that the text revolves around (Ädel, 2006: 40). In their attempt to persuade the audience and 
convey a particular message, the authors emphasize the originality of their work, assess their results and 
express solidarity with their readers. Successful authors are those who are able to deploy a variety of 
rhetorical strategies (Hyland, 2005: 66-67) in their interplay between a writer/speaker, a specific audi-
ence and a particular purpose. Such strategies are, for example, the strategy of authorial self-mentions, 
the strategy of explicitly guiding the reader through the text, etc. Self-mention is a powerful, yet chal-
lenging rhetorical strategy for constructing authorial identity in research articles, in part determined 
by the author’s individual style of writing, academic writing conventions and, to a certain extent, by 
cultural background. The dilemma between presenting oneself unobtrusively on the one hand and pro-
motionally on the other results in a range of options of authorial presence or absence from the text. In 

1  This work has been supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of 
Serbia under the bilateral project 337-00-205/2019-09/25 and the Croatian Science Foundation under the project 2016-06-5736.
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postmodern societies, the standards of academic writing change as tendencies in social sciences and 
humanities change. 

Along with the development of modern technologies and the influence of the Internet, academic 
writing is heading towards the globalization of academic interaction where the boundaries between 
formal and informal communication are less obvious (Fairclough, 1995: 230–231). Consequently, new 
ways of meaning construction and self-representation have affected academic discourse and cross-cul-
tural academic interaction, giving rise to new genres and different perceptions of the language of science. 
The complexity of the writing process is thus reflected in a range of requirements placed not only on 
experienced scholars but also on students in higher education. Using metadiscoursal features in general 
and authorial self in particular in a complex piece of academic writing such as a master’s thesis poses 
much of a challenge to L2 English students. As Varga at al. (2020) point out, insufficient knowledge of 
academic writing standards in English along with the unintentional use of L1 conventions in English-
medium texts may result in writing which, even when grammatically accurate, can sound unnatural to 
native speakers (cf. Ädel, 2006). Therefore, researching writing practices of English non-native writers 
and identifying (dis)similarities in English L1 and L2 academic discourse is particularly relevant for 
classroom instruction across non-Anglophone academic settings (Ädel, 2006). In their constant attempt 
to have their views accepted, writers opt for different choices of self-representation. This paper attempts 
to study the relationship between self-mention and authorial identity in L2 English MA students’ ab-
stracts in the field of linguistics and applied linguistics, with the purpose of pointing out the similarities 
and differences in authorial identity construction between the abstracts written by native speakers of 
English (hereafter native writers) and those written by native speakers of Serbian and Croatian (hereafter 
non-native writers).

2. SELF-MENTIONS IN ACADEMIC WRITING

In academic writing research, self-mentions and a variety of other rhetorical strategies are com-
monly subsumed under the concept of metadiscourse, which broadly refers to the linguistic devices used 
by writers to organize ideas in the articulate text (Hyland and Tse, 2004; Hyland, 2005). Self-mentions 
are ways in which authors of research articles opt to present their persona in a text by choosing one of the 
personal pronouns. They can deliberately choose to minimize or to emphasize their presence in the text 
(Hyland, 2001: 221). The former option enables the author to impart objectivity to the text, while the lat-
ter gives credit to the author. Wu and Zhu (2021: 137-138) use the term authorial identity to refer to the 
various ‘selves’ which the academic writer represents. It is manifested in the self-mention devices the 
writer actually employs and consists of three aspects: the detached self (realized by first person nouns 
e.g., the writer), the individual self (represented by the first person singular pronoun I) and the collec-
tive self (mainly realized by first person plural pronouns like we, our). Ädel (2006: 40) takes another 
approach and makes a distinction between three configurations that constitute stance: a) writer-oriented 
stance markers (I); b) reader-oriented stance markers (you); c) participant-oriented stance markers (we). 
Regardless of their different discourse functions and previously stated pronoun options, self-mention 
devices manage to fulfil a broader purpose to present the authors themselves and their argument. Autho-
rial identity is a multilayered concept affected by a network of social relations and addressed by authors 
from many disciplines, each of whom adopted a different approach to writer’s identity construction 
(Chafe and Nichol, 1986; Ochs and Bambi, 1989; Halliday, 1994; Ivanič, 1998; Hyland, 2005; Hunston 
and Thompson, 2000; Gee, 2000–2001; Martin and White, 2005; Bhatia, 2008). Despite the obvious 
differences in terminology and focus, most of these researchers have based their analyses on the inter-
personal dimension in academic interaction. 

Among many existing models of metadiscourse, Hyland’s (2005) interpersonal Model of Meta-
discourse seems to fit best the present study for several reasons (cf. Pavičić Takač, 2018). First, it syn-
thesizes the results of the previous major taxonomies of metadiscourse, taking into account their strong 
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points and shortcomings. In his more comprehensive categorization, Hyland (2005: 44-46) distinguishes 
between the elements of interactive and interactional metadiscourse, the latter being the focus of the 
present study. It refers to the author’s expression of ideas and attitudes related to the propositional con-
tent and readers’ (dis)agreement of the same. Second, it is applicable to the corpus of the abstracts in 
academic texts analyzed in this study. Third, it addresses texts written by non-native writers of English 
thus offering constructive guidelines for teaching academic writing. Finally, as one of the most widely 
used models, it accounts for potential cross-linguistic and cross-cultural comparisons.

3. PREVIOUS RESERACH AND CROSS-CULUTRAL DIFFERENCES

Authorial self-mentions and identity construction have raised the interest of many linguists in 
recent years. Large scale empirical studies (Kuo, 1999; Tang and John, 1999; Harwood, 2005a, 2005b) 
focused mostly on how the use of personal pronouns reveals the writers’ perceptions and their relation-
ship with readers. While some of the authors have undertaken a cross-disciplinary approach to identity 
construction (Hyland, 2001, 2002a, 2002b; Millán, 2010; Hood, 2004, 2010), others have attempted 
cross-linguistic and cross-cultural analyses (Čmejrková and Daneš, 1997; Duszak, 2002; Flottum, Dahl 
and Kinn, 2006; Ouyang and Tang, 2006; Huang et al., 2008; Wu and Pang, 2009; Han, 2010; Di-
ani, 2011; Xu, 2011). Despite the rapid development of the research of authorial identity construction 
through the use of self-mention in Indoeuropean and Asian languages, the contrastive study between the 
use of self-mentions in the academic writers of native and non-native L2 English novice writers has not 
received adequate attention. 

Very few authors in Serbia (Blagojević, 2007; Marković, 2017) and Croatia (Bašić and Veselica-
Majhut, 2016; Varga, 2016) addressed the use of personal metadiscourse in academic writing. It seems 
remarkable that some research findings still point to a prevalent belief that writing in science should be 
impersonal, non-emotional and void of any subjective elements (cf. Webb, 1992; Chang and Swales, 
1999; Silić, 2006). The current study, therefore, attempts to offer a new insight into the authorial self-
mention and the potential preferences of native and non-native L2 English writers. It is assumed that dif-
ferent factors, such as personal writing style, academic writing conventions and socio-cultural environ-
ment account for the author’s implicit/explicit presence in the text. Thus, authors from cultures which 
encourage individual contribution and competitiveness would use a more explicit approach, claiming 
their selfhood and assuming personal responsibility for their work. On the other hand, authors from cul-
tures which do not encourage self-promotion may find it difficult to refer to themselves directly and may 
instead opt for avoidance of personal pronouns and self-mentions (Walkovà, 2018). 

4. THE PRESENT STUDY

This study has been conducted in the period 2019-2021 as part of a collaborative research proj-
ect entitled Hedging, Stance and Engagement in novice EFL Researchers’ Academic Writing that deals 
with the use of specific aspects of metadiscourse in academic writing by the two groups of L2 English 
master’s students (Croatian and Serbian) who attended a one-semester course in academic writing and 
by their native peers in the two English-speaking academic environments (British and American). This 
paper presents the results of a study focusing on the strategy of self-mentions, i.e., the author’s direct 
engagement in the text, in native and non-native MA thesis abstracts. Our study rests upon Hyland’s 
(2005: 49) model, which regards self-mentions as indicators of the author’s implicit or explicit presence 
in the text. The exponents of authorial self-mention include various personal means of self-mention, 
ranging from the first person that involves the readership and/or other people to exclusive first person 
and exclusive third person as follows: I, me, mine, we, our, us, the author, the author’s, the writer, the 
writer’s (Hyland, 2005: 57). 
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Unlike previous research, which focuses on the study of complete scientific articles, mostly in 
natural sciences as their research object, our focus will be limited to self-mentions (cf. Hyland, 2005) in 
abstracts from students’ MA theses in humanities, as they are one of the most important gen res of aca-
demic discourse today (Busch-Lauer, 2014: 43). Abstracts are a required and obligatory section in every 
MA thesis and they summarize the essence of the research problem and results, which are later presented 
in the thesis in detail. For that reason, the author of the thesis is expected to make their presence known 
in the abstract when they write about their own research procedure, the results that they got in the analy-
sis and what they learnt and deduced from their own research. In this paper we start from the hypothesis 
that there are differences in authorial self-mention between native and non-native authors and that this 
points to cross-cultural differences, also previously established by other researchers (Čmejrková and 
Daneš, 1997; Duszak, 2002; Fløttum et al., 2006; Ouyang and Tang, 2006; Huang et al., 2008; Wu and 
Pang, 2009 Carciu, 2009; Han, 2010; Diani, 2011; Xu, 2011). 

In order to confirm or reject this hypothesis, we analyze three comparable corpora of students’ 
abstracts. As Varga et al. (2020: 145) state, “researching the writing practices of English non-native 
writers, especially novice ones, and identifying areas of discrepancies in English L1 and L2 academic 
writing, is especially relevant for classroom instruction” and for that reason the aforementioned bilateral 
project worked on compiling such type of material that would contribute both to theoretical knowledge 
and pedagogical application for improving the classes of academic writing. After extensive work,2 three 
corpora were compiled in the course of the project. The first contained non-native authors’ MA theses 
written and defended at the Faculty of Philosophy in Novi Sad, the second  included the MA theses from 
the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek, whereas the third, primarily used as a point 
of reference and comparison, comprised native speakers’ MA theses written and defended at British 
and American universities. From these three corpora, for the purposes of this paper we compiled three 
subcorpora which only contained abstracts found at the beginning of the MA theses, with the first sub-
corpus of cca. 19,000 words, the second of cca. 16,000 words and the third of cca. 13,000 words. 

In the analysis in this paper the first and the second corpora are observed together because the 
authors of these texts are speakers of Croatian and Serbian, two very similar languages with similar aca-
demic traditions. The third corpus consisting of native speakers’ abstracts is relatively smaller and taken 
as a point of reference in the analysis. In order to achieve comparability in the analysis, in the data below 
we calculated the frequency of analyzed items per 1000 words in each of the three corpora in addition 
to presenting the total number of items in each corpus. 

These three corpora that comprised only abstracts written by non-native and native speakers were 
analyzed in two steps. First, we used the Antconc software to single out the concordances that contain 
the exponents of authorial self-mention elaborated in the theoretical section of the paper. Then we manu-
ally checked for each instance singled out by the software in order to filter out and reject those cases of 
key words that were not used for the purposes of authorial self-mention. We must emphasize that this 
procedure was done separately by each author and then the results were compared in order to achieve 
greater reliability of the analysis, i.e. the research procedure included investigator triangulation (Denzin, 
1978). 

5. RESULTS AND DISCUSSION 

As can be seen in Table 1, the authorial self-mention in the first person singular (I, me, my, mine) 
vastly differs between the native and non-native corpora. Namely, in the native corpus there are 21 
instances of this authorial self-mention per 13,000 words, or 1.61 items per 1000 words, while in the 
non-native corpus of 35,000 words there are only three instances of this authorial self-mention, or 0.08 
per 1000 words, which is 20 times less than in the native corpus. 

2  This entire process is described in detail in Varga et al. (2020) and for that reason it will not be further discussed in this paper. 
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On the other hand, the authorial self-mention in the first person plural (we, us, our, ours) has a 
different distribution when the two corpora are compared. More precisely, in the entire native corpus 
there are nine instances of first person plural authorial self-mention, or 0.7 per 1000 words, while in the 
non-native corpus there are 12 items, or 0.33 per 1000 words, which is roughly half the number of items 
in the native corpus. 

Finally, the first person noun as the third type of authorial self-mention was only found once in the 
native corpus (0.08 per 1000 words), while there were 23 items found in the non-native corpus, or 0.65 
per 1000 words. In other words, in the non-native corpus there are eight times as many noun phrases 
used for authorial self-mention as there are in the native corpus. 

Authorial self-
mention 

Native corpus 
per 13,000 words 

Native corpus 
per 1000 words 

Non-native 
corpus per 
35,000 words 

Non-native 
corpus per 1000 
words 

I 15 1.15 3 0.08
me 1 0.08 0 0
my 5 0.38 0 0
mine 0 0 0 0
First person 
singular total

21 1.61 3 0.08

we 6 0.46 10 0.28
our 1 0.08 0 0
us 2 0.16 2 0.05
First person 
plural total 

9 0.7 12 0.33

the author 0 0 21 0.6
the author’s 0 0 2 0.05
the writer 0 0 0 0
the writer’s 0 0 0 0
the researcher 1 0.08 0 0
First person noun  1 0.08 23 0.65
Total 31 2.39 38 1.06

Table 1. Frequency of authorial self-mention in native and non-native corpora

In terms of total frequencies, there are 2.39 authorial self-mentions in the native corpus per 1000 
words, while there are 1.06 authorial self-mentions in the non-native corpus per 1000 words. This means 
that the native speaker corpus has 2.25 times as many instances of authorial self-mention as the non-
native corpus, which shall be further elaborated in the discussion. 

In order to illustrate some instances of various types of authorial self-mention, below we list ex-
amples from the native speaker corpus first (1-3) and then examples from the non-native corpus (4-7). 

1) I investigate variable adaptation of the English FACE diphthong into German, which does not 
contain this “phoneme”. 

2) In my study, I take the second presidential debate between Clinton and Trump...
3) In this thesis, we use the “bubble” noise techniques (Mandel et al., 2016) to explore the differ-

ence between native and L2 listeners’ tone perception.
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4) The last part of the thesis is concerned with which points are not discussed thoroughly in the 
thesis, but for which parts I believe should be further analyzed. 

5) In order to find out, which of the two varieties of English EFL learners in Croatian high schools 
prefer, we conducted a research which has shown that learners prefer American English.

6) The author assumes that experimental groups will be more successful in vocabulary retention 
since they will use their own associations. 

7) In the theoretical part of this thesis the author first focuses on second language acquisition.

As the examples show, there are no structural or discourse differences between sentences from the 
native and non-native corpora as the level of proficiency of non-native speakers is quite high. This actually 
means that the differences in frequencies indicate different ways that native and non-native novice writers 
make their presence known in abstracts of their theses. Apparently, native speakers choose to be more vis-
ible by using first person singular more frequently than other forms, while non-native speakers choose to 
represent themselves unobtrusively primarily by using one of the first person nouns from the list. 

As we have already stated, factors like personal style can account for the variety of authorial 
self-mention in the academic text, but in our corpora it is highly unlikely as results indicate very defi-
nite clusters of first person singular pronouns found primarily in the native speaker corpus and first 
person nouns in the non-native corpora. This indicates that native novice writers really do come from 
an academic writing tradition that encourages self-promotion, individual contribution and competitive-
ness and, therefore, these authors most frequently opt for the use of I, me, my, mine to express their own 
contribution in the research. On the other hand, non-native novice writers apparently come from cultures 
which do not encourage self-promotion and were most likely taught in their academic writing classes 
to use the author or the writer to refer to their own contribution in their research. As for the first person 
plural pronoun, it emphasizes the collective self and is almost a neutral ground half-way between the 
individual self and the detached self, so in all three corpora we found instances of this authorial self-
mention. However, still there are twice as many first person plural self-mentions in the native corpus as 
there are in the non-native corpora, which again indicates that native novice writers opt to make their 
presence known albeit in a less obtrusive way. The few atypical authorial self-mentions (I in the non-
native corpus found in three instances and the researcher found once in the native corpus) are most 
likely instances of personal style rather than general cultural tendencies which essentially vastly differ 
when the Slavic and Angloamerican academic writing traditions are compared.

6. PEDAGOGICAL IMPLICATIONS 

The results of the current research have implications for the study of intercultural rhetoric and 
composition studies, literacy, discourse analysis, research article writing as well as for the teaching of 
English for Academic Purposes to non-native speakers of English. As part of the globalized research in-
teraction today, research articles are perceived as culturally loaded social activities of meaning construc-
tions (Wu and Zhu, 2014: 135). The noticeable cross-cultural differences suggest the need for teachers’ 
explicit instructions that follow the trend in writing for students in higher education. This implies the 
development of the student-writer’s discursive competence, which is realized at three levels: textual, ge-
neric and social (cf.  Bhatia, 2008: 144; Hyland, 2005: 176-183). It will allow students to better express 
their interests, values and beliefs by making conscious choices of the options of the author’s presence/
absence and aligning themselves with their target audience and socio-culturally shaped environment. 
Additionally, it will raise awareness of the potential differences between the use of individualistic and 
collectivistic perspectives in academic traditions which are conditioned by ‘varying sociocultural val-
ues’ (Duszak, 1997: 19) and context determinants of their respective authors. Two major points need to 
be addressed here in view of the pedagogical application. Firstly, native speakers of English and mem-
bers of the academic discourse community should be made aware of the existence of other rhetorics 
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and identity preferences. Secondly, an awareness of English academic norms and rhetorical strategies 
can help non-native speakers of English navigate between the acceptable academic writing style while 
preserving their own cultural identity. As Vassileva (1998: 182) suggests, the delicate balance could be 
achieved by developing appropriate teaching materials for academic writing courses, based on detailed 
contrastive analyses of the identity construal devices intended for a specific target audience. Finally, the 
study will be of interest to all those concerned to understand what is involved in academic writing in 
order to provide wider access to the writer-reader relationship in higher education.

7. CONCLUSION 

The present study has examined the use of the strategies of self-mentions employed by native and 
non-native students in their MA theses abstracts. The frequency analyses reveal significant cross-cultural 
differences that are reflected in the overt or covert authorial self-mention in the abstracts, as the result of 
different academic traditions from which students come. The research findings show that Anglophone 
academic culture is rather individualistic, as indicated by predominance of the authorial self-mention in 
the first person singular. Within the constraints of this specific genre, native novice writer’s self-promotion 
presents the main defining aspect of their authorial stance. Yet, the overuse of identical phrases may il-
lustrate that learners tend to rely on a limited number of formulaic expressions they feel comfortable us-
ing in order to most clearly present their ideas and defend their arguments. Non-native novice writers, on 
the other hand, are less inclined to present their individual self and opt for the more detached first person 
noun or the first person plural. The underuse of personal perspective might be associated with the still 
present stigmatized belief that writing in science should be purely objective and the writer’s presence 
less obtrusive. Despite the fact that the non-native corpus consists of Croatian and Serbian MA abstracts, 
the research findings do not point to any considerable variations in the strategy of the author’s presence. 
This could be assigned to the close cultural contact between the two Slavic languages or similar teaching 
instructions in academic discourse over the years. It is to be concluded that explicit self-mention is not a 
preferable strategy in Croatian and Serbian MA abstracts. This, however, has not been confirmed for all 
Slavic languages (cf. Balažic Bulc, 2020; Flowerdew 2001; Walkovà 2018). Both native and non-native 
writers display their less obtrusive self by distancing themselves from the text and reader in the form of 
the collective plural perspective. A particularly high degree of the first person plural form in non-native 
abstracts might be a remnant of the political past of the nations under study (Khoutyz, 2013: 8). 

Since this study focuses primarily on contrastive analysis of the self-mentions in the native and 
non-native corpora within the field of linguistics and applied linguistics, many questions remain unad-
dressed. Firstly, it would be interesting to conduct a more detailed research on how learners of different 
languages use specific strategies of the author’s presence according to their L1s and according to the 
scientific disciplines other than the one illustrated in the current study. Secondly, more attention could 
be given to the nominalizations, passive constructions (It has been proven...) and frame markers (This 
section will focus on...) as devices pointing to the author’s indirect presence in the text. Finally, more 
in-depth analysis on extended corpora could lead to meaningful discoveries and more consistent conclu-
sions regarding the cultural and linguistic specificities of author’s presence in academic writing.
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AUTORSKO SAMOUPUĆIVANJE U STUDENTSKIM APSTRAKTIMA NA ENGLESKOM JEZIKU: 
KROSKULTURNA STUDIJA 

Rezime

S obzirom na to da se standardi u akademskom pisanju menjanju kako se menjaju tendencije u društvenim i huma-
nističkim naukama, u radu analiziramo autorsko samoupućivanje (up. Hyland, 2005) u apstraktima iz studentskih 
masterskih teza. Naš osnovni istraživački okvir se oslanja na Hajlandove eksponente autorskog samoupućivanja 
(engleske lične zamenice u prvom licu jednine i množine kao i njihovi prisvojni oblici, te imenice koje autor 
koristi da bi uputio na sebe: author, writer, researcher), a analizu zasnivamo na tri korpusa apstrakata studenata 
engleskog jezika i književnosti na masterskom nivou: prvi korpus je sakupljen na Filozofskom fakultetu u Novom 
Sadu i broji oko 19.000 reči, drugi na Filozofskom fakultetu u Osijeku i ima oko 16.000 reči, dok treći korpus čine 
apstrakti iz radova studenata izvornih govornika engleskog jezika sa britanskih i američkih univerziteta sa oko 
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13.000 reči. Sama analiza je sprovedena u dva koraka: prvo smo pomoću besplatnog softvera Antconc izdvojile 
konkordanse koje su sadržavale sve pomenute reči, a potom ručno proverile svaki od primera da bismo odbacile 
one koji ne sadržavaju autorsko samoupućivanje. Potonju proveru je uradila svaka od dve autorke, a potom smo 
poredile dobijene rezultate, čime je osigurana veća pouzdanost u istraživanju. Rezultati nedvojbeno ukazuju na to 
da izvorni govornici koriste zamenicu u prvom licu jednine dvadeset puta više nego neizvorni govornici, zame-
nicu u prvom licu množine dva puta više, dok neizvorni govornici sa oba univerziteta koriste jednu od imenica 
kojom upućuju na sebe kao autora osam puta više nego izvorni govornici. Ovo sve ukazuje na jasne kroskulturne 
razlike, tj. da izvorni govornici otvoreno upućuju na sebe, dok neizvorni govornici i dalje vrlo indirektno ukazuju 
na svoje prisustvu u tekstu, što je svakako rezultat različitih akademskih tradicija iz kojih potiču. Stoga na kraju 
rada dajemo pedagoške preporuke za nastavu akademskog pisanja sa neizvornim govornicima sa ciljem da se kod 
njih razviju i ojačaju nove akademske konvencije, čime bi se po svom stilu pisanja približili izvornim govornicima 
engleskog jezika. 

Ključne reči: akademsko pisanje, autorsko samoupućivanje, apstrakti, studentski masterski radovi, lične zamenice
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Katalin Ozer – Gordana Ristić

POŠTOVANI – NEPOŠTOVANI? O JEDNOJ NOVIJOJ POJAVI 
U OSLOVLJAVANJU U E-KOMUNIKACIJI NA FAKULTETU

U prilogu se razmatra upotreba lekseme poštovani/poštovana u funkciji oslovljavanja adresata u elektronskoj 
korespondenciji studenata i nastavnog osoblja Odseka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U 
fokusu istraživanja je izolovana upotreba navedenog izraza koju deo nastavnog osoblja ocenjuje kao neadekvatan 
način oslovljavanja i obraćanja. Na osnovu elektronske ankete upućene studentkinjama i studentima, te nastavnom 
osoblju, ali i razgovora s nekoliko osoba iz redova nastavnog osoblja, nastojimo da damo odgovor na pitanje zašto 
se ovakvo uvodno oslovljavanje ocenjuje negativno i zašto se pojavljuje u imejlovima studenata imajući u vidu 
činjenicu da je ime, prezime i društvena uloga/titula adresata poznata, te adresantima na raspolaganju stoje i drugi 
oblici uvodnog oslovljavanja.

Ključne reči: oslovljavanje, etikete, učtivost, komunikacija u instituciji, elektronska komunikacija

1. UVODNA RAZMATRANJA 

Predmet rada je analiza upotrebe lekseme poštovani/poštovana pri oslovljavanju nastavnog oso-
blja od strane studenata Odseka za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u 
okviru elektronske (pismene) komunikacije. U radu se fokusiramo na ovaj fenomen jer se na osnovu 
iskustva dela nastavnog osoblja Odseka za germanistiku stiče utisak da se izolovana upotreba prideva 
poštovani/poštovana (tj. upotreba prideva u oslovljanju bez propratne etikete/nominalne forme, odno-
sno prideva u poimeničenom obliku umesto npr. poštovani profesore/poštovana profesorka) u imejlo-
vima studenata i studentkinja frekventnije javlja u poslednje vreme, iako je ovakav način oslovljavanja 
uobičajen pri oslovljavanju nepoznatih osoba prilikom prvog obraćanja pisanim putem. Ovaj model 
oslovljavanja nije neočekivan u elektronskoj komunikaciji studenata prve godine – posebno u aktuel-
nim pandemijskim uslovima i uprkos kombinovanom modelu nastave – jer ni posle mesec i po dana 
nastave (pri čemu s delom osoblja nastava teče isključivo u onlajn modalitetu) oni deo nastavnog oso-
blja praktično ne poznaju.1 Postavlja se pitanje zašto se ovaj način započinjanja imejla javlja u prepisci 
studenata viših godina koji svoje nastavnike relativno dobro poznaju, a u nekim slučajevima se može 
primetiti i promena ranije sheme oslovljavanja (npr. umesto izraza Draga profesorka javlja se samo Po-
štovana). Stoga je cilj našeg rada da na osnovu elektronskog anketiranja studenata i nastavnog osoblja, 
kao i usmenih konsultacija s kolegama, te sprovedene analize studentskih imejlova (upućenih jednoj od 
autorki ovog priloga) damo odgovor na pitanje zašto se studenti odlučuju za ovakav – iz ugla pojedinih 
nastavnika neočekivan, pa čak i neadekvatan – način oslovljavanja, uprkos semantici upotrebljenog 
prideva poštovani/poštovana koja se čini nedvosmislenom. 

Pod terminom ʽoslovljavanjeʼ podrazumevamo verbalne načine, tj. pojedinačne lekseme, ali i 
fraze kojima se upućuje na sagovornika u okviru datog govornog događaja.2 Ovim fenomenom – tj. pi-
tanjem KO KOGA U KOJOJ SITUACIJI I ZAŠTO OSLOVLJAVA NA ODREĐEN NAČIN? – bave se 
1  Anketiranje je najpre vršeno krajem oktobra i početkom novembra 2021. godine, а zatim tokom februara 2022. godine. 
Autorke duguju veliku zahvalnost koleginicama i kolegama s Odseka za germanistiku, kao i studentkinjama i studentima na 
OAS, te MAS Nemački jezik i književnost.
2  Pojam ʽgovorni događajʼ koristimo u širem značenju tako da podrazumeva ne samo govornu nego i pisanu (interpersonalnu) 
komunikaciju.
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tipično one lingvističke discipline koje u fokusu interesovanja imaju upotrebu jezika. Od druge polovine 
prošlog veka istraživanje oslovljavanja ima bogatu tradiciju – pre svega u inostranstvu, ali ukoliko po-
smatramo isključivo Filozofski fakultet u Novom Sadu, možemo reći (uprkos tome što se često ističe da 
je radova kod nas u vezi s ovom temom relativno malo, a to je posebno slučaj kada je reč o kontrastivnim 
radovima) da od objavljivanja knjige Sociolingvistika (Radovanović 1979), u kojoj je jedno poglavlje 
posvećeno tzv. „gramatici društvenog statusa”, nesumnjivo postoji kontinuitet u interesovanju za ovaj 
jezički fenomen.3 

Oslovljavanje pripada jezičkim fenomenima kod kojih je uticaj komunikativnog konteksta, pri 
čemu pre svega mislimo na socijalno-pragmatičke faktore, posebno vidljiv, jer se upotrebom određe-
ne sheme oslovljavanja kodira i priroda društvenog odnosa među komunikatorima. Pod ʽshemomʼ ili 
ʽobrascem oslovljavanjaʼ podrazumevamo kombinaciju nekog nominalnog izraza (pre svega imeničkog 
ili, ređe, pridevskog, zapravo poimeničenog karaktera) i pronominalnog oblika oslovljavanja (tj. zame-
ničkog oblika; u srpskom jeziku nam u tom pogledu stoji na raspolaganju upotreba lične zamenice 2. 
lica jednine – ti ili lične zamenice 2. lica množine Vi – ukoliko je reč o tzv. persiranju). Primer za ovako 
određen obrazac oslovljavanja je: Ana, kako si? (obrazac: lično ime + ti) ili Profesorka, kako ste? (obra-
zac: titula + Vi).4 

U istraživanju se bavimo oslovljavanjem u jednom specifičnom vidu komunikacije – u elektron-
skoj ili internetskoj komunikaciji, i to u jednoj njenoj posebnoj podvrsti ili, kako se može pročitati u 
literaturi na našem jeziku, u jednom posebnom žanru elektronske komunikacije – imejlu.

U odnosu na istraženost internetske i digitalne komunikacije na npr. nemačkom govornom po-
dručju (autori poput P. Schlobinskog, C. Dürscheid i dr.), istraživanja o i na srpskom jeziku nisu brojna. 
Na ovu činjenicu se osvrće I. Lazić-Konjik (2017) u članku posvećenom uvodnim i završnim pozdravi-
ma u imejlovima na srpskom jeziku, te i na to da se istraživanja pretežno odnose „na osnovne jezičke od-
like internet diskursa i njegovih žanrova: imejla, četa i forum diskusije” (2017: 211). Elektronsko pismo 
ili imejl nastao je, kako ističe pomenuta autorka, „po ugledu na tradicionalnu poštansku prepisku od koje 
je nasledio brojne odlike” (ibid: 211). Zatim sledi nabrajanje takvih odlika, a to su: izgled pisma, načini 
uspostavljanja i završavanja komunikacije, forme obraćanja (tj. oslovljavanja) i pozdravljanja [istakle 
K.O. i G.R.], verbalni načini vođenja i održavanja dijaloga itd. (ibid: 212). Slično kao i u radu pomenute 
autorke, C. Dürscheid (2006: 108) upućuje na činjenicu da imejlove odlikuju, s jedne strane, epistolarne 
karakteristike, tj. karakteristike klasičnog pisma, a s druge strane, razgovora, odnosno govornog jezika 
(u kontekstu ovog drugog pominje se npr. upotreba konverzacionih partikula ili eliptični iskazi), te se 
ukazuje na to da se u literaturi, polazeći od ove odlike, govori i o posebnom varijetetu – jeziku imejla. 
Iz praktičnih razloga se u okviru ovog priloga ne mogu detaljno razmatrati karakteristike tzv. imejl-stila 
ili jezika imejla (više o tome u Lazić-Konjik 2017: 212–213), već ćemo, citirajući C. Dürscheid, uputiti 
na jednu jednostavnu definiciju: imejlovi su poruke/saopštenja koja se pišu na kompjuteru, šalju preko 
kompjutera i čitaju na kompjuteru.5 Za razliku od četa, komunikacija putem imejla je asinhrona [nem. 
zeitversetzt]. Mada, u poslednje vreme, u pomenutim pandemijskim uslovima, prepiska putem imejla s 
našim studentima ponekad više liči na čet ili pak na razmenu SMS-ova.

3  Recentnije preglede istraživanja oslovljavanja i pozdravljanja u srpskom jeziku dale su M. Jocić (2011), zatim S. Savić i 
D. Stanojević (2012), a 2015. godine i I. Lazić-Konjik. Pregled istraživanja u internacionalnom kontekstu, a posebno u vezi s 
nemačkim, srpskim i mađarskim jezikom nalazi se i u disertaciji K. Ozer (2016). Izučavanje ovog fenomena u svetu prati Heinz 
Leo Kretzenbacher s Univerziteta u Melburnu, osnivač međunarodne mreže koja okuplja istraživače koji se bave pitanjima 
oslovljavanja i srodnih pojava: INAR – International Network of Address Research. Članovima mreže, pored informacija o 
različitim skupovima, stiže i godišnji izveštaj u vidu bibliografije.
4  Usled ograničenosti obimom, informacije o fenomenu oslovljavanja svedene su u radu samo na najneophodnije, te 
zainteresovane čitaoce upućujemo na knjigu F. Braun (1988) koja je nastala kao rezultat opsežnih istraživanja u okviru tzv. 
Kilske grupe. 
5  Valjalo bi ovde dopuniti da se pored kompjutera ova definicija odnosi na sve uređaje koji u današnje vreme zamenjuju 
desktop računare u pogledu toga da omogućavaju čitanje i pisanje imejlova.
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2. UVODNO OSLOVLJAVANJE U IMEJLOVIMA STUDENATA

Imejlovi koje studenti upućuju nastavnom osoblju svrstavaju se u kategoriju privatnog distancira-
nog podžanra koji stoji nasuprot privatnom intimnom podžanru prema podeli koju u pomenutom članku 
navodi I. Lazić-Konjik (2017: 213–214), pozivajući se na Lj. Popović (2000).6 Ukoliko se vodimo de-
finicijom C. Dürscheid (2006: 105), možemo, slično, zaključiti da ovakvi imejlovi ne pripadaju dome-
nu javne komunikacije [nem. nicht-öffentliche Kommunikation], jer ih (u načelu) može pročitati samo 
osoba s pristupom datom elektronskom sandučetu (mejlboksu).7 Uvodna oslovljavanja, odnosno uvodni 
pozdravi – kako se još nazivaju u literaturi, mogu se posmatrati kao relativno samostalne komunikativne 
celine, jer se javljaju s funkcijom uspostavljanja kontakta, a u metajezičkom smislu obeležavaju početak 
komunikacije putem imejla. U strukturnom smislu, ovaj deo imejla predstavlja njegov specifičan ele-
ment koji, međutim, može izostati (Crystal 2001, cit. prema Lazić-Konjik 2017: 210). Ovo alternativno 
rešenje u kontekstu elektronske komunikacije putem imejla između studenata i nastavnog osoblja je 
pak upitno, ukoliko uključimo pragmatički kriterijum učtivosti (u smislu adekvatnosti u posmatranom 
kontekstu komunikacije).  

Uvodno oslovljavanje i u elektronskoj prepisci ima funkciju kodiranja, upućivanja na vrstu od-
nosa između adresanta i adresata, s tim da se potpuna (ili bar potpunija) slika ovog odnosa ocrtava uz 
istovremeno delovanje i drugih komponenti (tako, na primer, pored nominalnog izraza u uvodnom oslo-
vljavanju, ulogu igra i upotrebljena pronominalna forma oslovljavanja u samom tekstu imejla – dakle, 
obrazac oslovljavanja kako smo ga odredili u uvodnim napomenama). U domenu upotrebe pronomi-
nalnih formi oslovljavanja u prepisci na relaciji student–nastavnik tipična je simetrična raspodela tzv. 
zamenice distance ili učtivosti (Vi-Vi), te se ovim pitanjem nećemo posebno baviti.

Kao što je u uvodnom delu istaknuto, nas je zapravo zanimao jedan konkretan tip uvodnog oslo-
vljavanja – način upotrebe prideva poštovani/poštovana. Samo javljanje ovog prideva u imejlovima 
studenata nije nešto neuobičajeno. Ovaj pridev P. Mrazović (2009: 714) navodi kao mogući način uvod-
nog oslovljavanja u neutralnom pismenom kontaktu, ali se u svim primerima javlja kao modifikator/atri-
but kombinacije nominalnih formi (npr. Poštovana gospođo Radović ili Poštovani kolega Markoviću). 
Ljudmila Popović (2009: 187) pominje upotrebu ovog prideva kao tipičnu za poslovni imejl, ali takođe 
u funkciji atributa uz prateću imenicu (poštovani/poštovana + socijalni identifikator i/ili ime/prezime).8 
Povod za naše istraživanje bila je, međutim, izolovana upotreba ovog prideva (zapravo, moglo bi se 
reći, u poimeničenom obliku) u imejlovima studenata viših godina ili apsolvenata koja već neko vreme 
izaziva negodovanje dela nastavnog osoblja. 

2.1. Podaci dobijeni iz razgovora s nastavnim osobljem 

Na osnovu preliminarnog razgovora s gorepomenutim koleginicama i kolegama (reč je o šest ženskih 
osoba, i u ovu grupu se ubrajaju i autorke ovog priloga, te o jednoj muškoj osobi9), identifikovali smo tri grupe 
ocena, s tim da bi se, zapravo, moglo govoriti o jednoj nadređenoj oceni iz koje proizlaze tri podređene:
6  Drugi podžanrovi epistolarnog diskursa prema Lj. Popović (2000: 76–79) jesu poslovna prepiska, diplomatska prepiska i 
otvoreni tip pisma. I. Lazić-Konjik (2016: 213) ovu podelu primenjuje na imejl-komunikaciju, pa razlikuje između privatnog 
distanciranog tipa i poslovnog tipa i dve prelazne varijante, te uvodi kategoriju privatnog zvaničnog imejla i privatnog poslovnog 
imejla. Mišljenja smo da prepiska putem imejla sa studentima bar u nekim slučajevima ipak pripada, „proklizavaˮ u druge 
kategorije, pre svega u kategoriju privatnog zvaničnog u zavisnosti od konkretnog povoda i teme prepiske. Ova pretpostavka 
proveravaće se iz praktičnih razloga u okviru drugog rada.
7  Među imejlove koji pak pripadaju javnom domenu komunikacije Dürscheid (2006) ubraja npr. one koji se šalju u elektronsku 
knjigu gostiju ili tekstovi koji se šalju u forume za diskusije. Ovakvi tekstovi dostupni su, teoretski, „velikom broju anonimnih, 
raznovrsnih recipijenata” koji se nalaze „na različitim mestima i u različitim socijalnim ulogama” (Habscheid, cit. prema  
Dürscheid 2006: 106, prev. K.O. i G.R.).
8  Lj. Popović u vezi s izrazom poštovani/poštovana piše sledeće: „Apelativ sa atributom poštovani/cenjeni/veoma poštovani 
+ socijalni identifikator/socijalni identifikator i prezime/socijalni identifikator i naziv dužnosti pokriva sve ostale epistolarne 
podžanrove” [tj. sve izuzev privatne intimne prepiske – K.O. i G.R.] (Popović 2000: 169–170).
9  Zvanja učesnika u diskusiji: jedan vanredni profesor, dva docenta i tri asistenta (dva s titulom doktora nauka), jedan asistent, 
te jedan viši lektor.
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- Izolovana upotreba prideva poštovani/poštovana neadekvatna je jer student/studentkinja zna kome 
se obraća, tj. ime i prezime adresata su poznati adresantu (ovu činjenicu navode skoro sve upitane 
osobe), a iz ove ocene proizlaze druge, pri čemu je moguća i isprepletenost ovih ocena:

a) student/studentkinja ne poznaje pravila pisanja imejla nastavnom osoblju – ovo je ujedno i najčešći 
razlog negodovanja (navode ga 3 ženske osobe + 1 muška);
b) ovakvo oslovljavanje signalizira možda i ljutnju, negodovanje i sl. (utisak se može sumirati pitanjem: 
„Da li sam ga/je uvredila slučajno?”) a to je posebno slučaj ako dolazi do promene ranije korišćenog obra-
sca koji je prisutan u prepisci dveju koleginica;
c) ovakvo oslovljavanje ocenjuje se kao uvredljivo (ocenu jedna od koleginica sumira saopštavajući svoj 
doživljaj ovakvog uvodnog oslovljavanja: „Kao da sam duh, nebitna osoba, a moraju nešto napisati jer je 
bitno da reše neki svoj problem.”)

Kako bi slika bila potpuna, postavili smo i pitanje u vezi s tim kakav način oslovljavanja smatraju 
prihvatljivim. Uprkos malom broju ispitanih u ovoj fazi istraživanja, repertoar prihvatljivih uvodnih 
oslovljavanja bio je raznolik kao i lične preferencije kolega i koleginica, te se kreću od draga + lično 
ime do poštovana profesorka – čime se zapravo i nameće pitanje: Da li postoji jedno opšteprihvaćeno 
pravilo za uvodno oslovljavanje u prepisci na relaciji nastavno osoblje – student?

2.2. Podaci dobijeni od nastavnog osoblja putem ankete

Kako bi se došlo do što preciznije slike stavova i iskustava nastavnog osoblja, sastavljena je 
anketa preko elektronske usluge Google Forms koja je prosleđena koleginicama i kolegama s Odseka 
za germanistiku. Anketu je popunilo 13 osoba (10 ženskih, od kojih su 3 učestvovale u gorepomenutoj 
diskusiji, i 3 osobe muškog pola). Pored osnovnih, opštih informacija kao što je pol, godina rođenja i 
zvanje, te učestalost komunikacije putem imejla, nastavno osoblje Odseka je trebalo da navede fraze sa 
funkcijom uvodnog oslovljavanja u imejlovima koje upućuju studenti, te da proceni njihovu učestalost i 
primerenost, zatim, da odgovori na pitanje da li se u studentskim imejlovima javlja uvodno oslovljavanje 
izolovanim izrazom poštovani/poštovana kao i da oceni primerenost upotrebe ovog izraza. Poslednje 
anketno pitanje se odnosilo na fraze koje nastavnici i saradnici Odseka koriste u imejlovima koje upuću-
ju studentima, te da li postoji način uvodnog oslovljavanja koji bi se mogao oceniti kao najprimereniji.10  

Skoro svi informanti navode da ih oslovljavaju izolovanim izrazom poštovani/poštovana, s tim da 
učestalost ove mogućnosti varira – 6 osoba ocenjuje da se javlja učestalo. Asistentkinja koja odnedavno 
ima titulu doktora nauka navodi da je to najučestaliji način započinjanja imejla, dok druga koleginica 
(koja je takođe u skorije vreme doktorirala) smatra da je to sve češća forma obraćanja. Sedam osoba 
(od kojih 4 ne ocenjuje ovu formu kao neprihvatljivu) dalo je svoju ocenu javljanja ovakvog uvodnog 
oslovljavanja u imejlovima studenata:

a) moguća nesigurnost studenata u pogledu zvanja nastavnog osoblja (u anketama 5 osoba)11 
b) nepoznavanje ili nedostatak kulture oslovljavanja (1 koleginica koja je učestvovala i u preliminarnoj 
diskusiji u vezi s ovom temom)
c) različiti uticaji (3 osobe navode različite uticaje: uzus poslovne korespondencije, anonimnost društve-
nih mreža, korespondencija unutar i van institucije12) 

Uključujući i ankete koleginica koje su svoje negodovanje (različitog stepena) izrazile i usmeno, 
od 13 osoba, koliko je ukupno odgovorilo na pitanja u upitniku, 6 osoba13 upotrebu izraza poštovani/
poštovana s apelativnom funkcijom ne ocenjuje pozitivno. U dve ankete se ovakvo uvodno oslovljava-
nje opisuje kao „previše” ili „vrlo bezlično”; međutim, ovaj opis se može pripojiti ostalim odgovorima 
10  Anketnim pitanjima može se pristupiti na: https://forms.gle/3GKQH9iKVGUFbr2q8
11  Valja dodati da trenutno među nastavnim osobljem samo dve osobe imaju zvanje profesora.
12  Pod ovim se podrazumeva npr. i način oslovljavanja u imejlovima koje studentima šalju referenti studentske službe preko 
njihovih naloga – uprkos činjenici da je ime studenta ili studentkinje poznato adresantu (referentu).
13  Ovakvu ocenu daju četiri ženske osobe (od kojih su 2 u zvanju asistenta i 2 osobe koje su u poslednjih godinu i po dana 
stekle titulu doktora nauka, ali su tek odnedavno prešle u nastavničko zvanje), te dve muške osobe (1 lektor i 1 asistent). 

https://forms.gle/3GKQH9iKVGUFbr2q8
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u kojima se neadekvatnost dovodi u vezu s činjenicom da je adresantu ime i prezime adresata poznato. 
U jednom upitniku nailazimo i na dodatno objašnjenje da se kroz ovakvo obraćanje stvara „nepotrebna 
distanca prema nastavniku, s kojim se ipak ostvaruje jedan vid saradnje koji je svojstven fakultetskoj 
nastavi”. Pored ove koleginice, još jedna povezuje signaliziranje distance s ovim načinom oslovljavanja, 
ali ga pored toga doživljava dodatno i kao „na neki način grub, hladan”.14 Autorke priloga se takođe 
mogu svrstati u ovu grupu, te ukoliko se uzme u obzir da na Odseku za germanistiku nastavu izvodi 16 
osoba (ne računajući strane lektore), vidimo da devetoro njih – malo više od polovine zaposlenih! – izo-
lovane upotrebe izraza poštovani/poštovana ne ocenjuje kao adekvatan način oslovljavanja.15 

Mogući razlog nudi nam lično iskustvo, ali, pre svega, odgovori u anketi koji se tiču toga šta 
nastavno osoblje smatra primerenim načinom oslovljavanja studenata i studentkinja. U 10 anketa (od 
ukupno 13) navodi se, ili isključivo ili uz druge mogućnosti, neki model koji podrazumeva upotrebu 
modifikatora dragi/draga. Ovaj izraz se javlja u kombinaciji s ličnim imenom studenta ili studentkinje, 
ili pak uz etiketu kolega ili koleginice. Među anketiranim osobama, 6 isključivo navodi jednu od spo-
menutih mogućnosti ili pak obe,16 što je pokazatelj da nastavno osoblje nastoji da neguje neposredniji, 
topliji odnos u elektronskoj pismenoj komunikaciji u cilju bolje saradnje sa studentima i studentkinja-
ma. U dve ankete se to jasno ističe:

i) „(...) u pojedinačnim prepiskama [koristim] »Dragi/Draga IME« što ujedno smatram najprihvatljivijim. 
Oslovljavanje sa npr. »Poštovani kolega« ili »Poštovana koleginice« bilo bi po mom mišljenju obeshrabru-
juće za studente (...).” (muška osoba, asistentsko zvanje)
ii) „Studente oslovljavam sa »draga koleginice« ili »dragi kolega«, što lično smatram najboljom varijan-
tom, jer se dodavanjem »dragi/draga« nastavnik približava studentima, što ukazuje na njegovu otvorenost i 
spremnost da pomogne studentima, kao i na atmosferu saradnje.” (ženska osoba, asistentsko zvanje)

U svetlu napisanog, postaje jasnije zašto nastavnici ocenjuju obraćanja izolovanim izrazom po-
štovani/poštovana (upućena od strane studenata) kao neadekvatna, previše formalna, a posebno distan-
cirana, hladna ili pak gruba.

Na osnovu odgovora nastavnog osoblja izdvaja se 14 tipova uvodnog oslovljavanja u imejlovima 
poslatim od studenata:

Poštovani profesore (3)
Poštovana profesorka/profesorice (9)

12

Dragi profesore (2)
Draga profesorka/profesorice (8)

10

Poštovani profesore + prezime (2)
Poštovana profesorka/profesorice + prezime (8)

10

Poštovani (2)
Poštovana (7)

9

Dobar dan/Dobro veče 7

Poštovani + ime (1)
Poštovana + ime (5)

6

Draga + ime 2

Dragi kolega (1)
Draga koleginice (1)

2

Dobar dan + poštovani profesore
Dobro veče + poštovani profesore
Poštovani + dragi profesore17

1
1
1

14  Veći stepen izražene distance ili formalnosti pominju i dve osobe koje ne daju negativnu ocenu u vezi s ovom formom 
oslovljavanja (2 asistenta: 1 koleginica i 1 kolega).
15  Ovde smo izuzeli negativan stav kolege koji je odnedavno u penziji, dok stavovi stranih lektorki nisu ispitani, jer se njihova 
komunikacija sa studentkinjama i studentima odvija dominatno na nemačkom jeziku.
16  Tri osobe (2 koleginice i 1 kolega) nisu navele izraz koji podrazumeva upotrebu prideva dragi/draga, već isključivo izraze 
poštovani kolega i poštovana koleginice, dok 4 osobe (2 ženske i 2 muške) navode potonje izraze, ali i upotrebu jedne od 
mogućnosti koja podrazumeva modifikator dragi/draga.
17  Navedene mogućnosti javljaju se pojedinačno u anketi iste osobe.



Katalin Ozer – Gordana Ristić

356

Poštovana prof. dr + prezime 1

Poštovanje 1

izostavljanje oslovljavanja 1

2.3. Podaci dobijeni od studentkinja i studenata putem ankete

Kako bismo mogli što celovitije oceniti izolovanu upotrebu izraza poštovani/poštovana u prepisci 
studenata Odseka za germanistiku s nastavnim osobljem, za studente je takođe sastavljena anketa preko 
pomenute Google usluge koja sadrži trinaest pitanja.18 Pored pitanja uvodnog tipa (koja su se ticala odre-
đenih ličnih podataka, uključujući i to da li studenti i studentkinje govore, pored svog maternjeg jezika, 
i neke druge jezike), jedno pitanje se odnosilo na pisanje imejlova (na to da li se ispitanici obraćaju na-
stavnom osoblju putem imejla, u kojim situacijama i da li često/rado koriste ovu mogućnost), dok se pet 
pitanja odnosilo na fraze u funkciji oslovljavanja nastavnog osoblja, pri čemu su se dva pitanja odnosila 
na muške a dva na ženske osobe iz redova nastavnog osoblja (mlađe i starije). Pitanja nisu sadržavala 
moguća zvanja nastavnog osoblja, tj. cilj je bio da se proveri da li zvanje igra ulogu pri izboru jezičkih 
sredstava u slučaju naših studenata. Poslednje pitanje se odnosilo na upotrebu izraza poštovani/poštova-
na uopšte; međutim, učesnici su svoje odgovore mahom povezali s oslovljavanjem nastavnog osoblja. 
(Polazimo, naravno, od toga da pitanje nisu pročitali pažljivo!) Ovakav vid anketiranja je vrlo podesan 
kada je reč o faktoru vremena, tj. može se doći do većeg broja ispitanika za kratko vreme. Anketu smo 
prvi put poslale krajem oktobra 2021. godine i sakupljeni su odgovori od 32 osobe – pretežno je reč o 
studentkinjama, tj. 28 studentkinja; dakle, samo četvorica studenata su učestvovala u anketi.19 Tokom 
februara 2022. godine link za anketu je ponovo prosleđen, pre svega, studentima druge godine, s tim da 
se nastavi u Google Classroom grupi, u kojoj je podeljen link što vodi do ankete, priključilo i nekoliko 
studenata treće godine koji su takođe naknadno popunili upitnik, te su u konačnici ukupno sakupljeni 
odgovori od 56 osoba, od toga 50 ženskih i 6 muških. Iako Nemački jezik i književnost studira oko 260 
osoba (uključujući i apsolvente) u aktuelnoj školskoj godini, stava smo da se i na osnovu sakupljenog 
materijala mogu izvući određeni relevantni zaključci.

Uprkos opštem utisku dela nastavnika (koji nam je usmeno saopšten, a javlja se i u anketama) 
da je izolovana upotreba izraza poštovani/poštovana frekventnije zastupljena u imejlovima studenata, 
rezultati ankete namenjene studentima ne pokazuju značajniji udeo ovakvog uvodnog oslovljavanja.

Od 56 anketiranih, 9 studentkinja navelo je upotrebu izraza poštovani/poštovana bez dodatnih 
etiketa (što iznosi oko šestinu ili 16% svih odgovora).20 Među ovim odgovorima izdvajaju se sledeći 
načini upotrebe:
a) Izolovana upotreba je zastupljena nezavisno od pola i starosti nastavnog osoblja, u anketama 
dveju studentkinja. Prva studentkinja (ž20,21 3. godina) svoj odgovor obrazlaže na sledeći način:

i) „jer je osoba starija od mene i pripada nastavnom osoblju” i ovaj izraz koristi u svakom mejlu; 
Druga studentkinja (ž8, 3. godina) pak navodi celu strukturu imejla:

ii) „Poštovani/Poštovana,
Potrebna mi je pomoć u vezi sa...
Srdačno,
Ime i prezime”, 

te dodaje u poslednjem pitanju: „Da [koristim poštovani/poštovana], u svim imejlovima koje pišem 
nastavničkom osoblju, jer smatram da je to učtivo”. 

18  Anketa je dostupna preko linka https://forms.gle/KWNTAV2d7QBkNvnd6.
19  Ovaj podatak ne iznenađuje i u skladu je s trendom da se za studije Nemačkog jezika i književnosti uobičajeno odlučuje 
znatno više ženskih osoba u odnosu na muške.
20  U radu se relevantni komentari iz anketa citiraju u izvornom obliku. Izuzetak čine dopune u uglastim zagradama koje su 
eventualno neophodne za razumevanje odgovora, ali i dopune neophodnih dijakritičkih znakova.
21  Skraćenica se odnosi na pol (ž/m) anketirane osobe i redni broj ankete.

https://forms.gle/KWNTAV2d7QBkNvnd6


POŠTOVANI – NEPOŠTOVANI? O JEDNOJ NOVIJOJ POJAVI U OSLOVLJAVANJU U E-KOMUNIKACIJI...

357

b) Izolovana upotreba je zastupljena pri oslovljavanju određene kategorije nastavnog osoblja i to 
u slučaju mlađih:

i) „Obraćam se sa »Poštovani« zato što smatram da ja nisam dovoljno kompetentna da se bilo kom od na-
stavnog osoblja na fakultetu obratim sa »Kolega« ili »Koleginice« jer sam još uvek student”, a pored toga 
daje isto obrazloženje uz odgovarajuće variranje oblika u slučaju ženske osobe Poštovana, s tim da ovakav 
način oslovljavanja navodi samo u slučaju mlađih pripadnika nastavnog osoblja, dok u ostalim slučajevima 
koristi Poštovani profesore/Poštovana profesorka (ž10, 3. godina)

ii) „Ne pišem »Poštovani profesore« ako u pitanju nije profesor nego asistent, a ako bih napisala »Pošto-
vani asistente« nema smisla :)” i napominje da isto postupa i u slučaju oslovljavanja ženske osobe (ž36, 2. 
godina)

iii) Sličan odgovor nalazimo i kod studentkinje koja ne ističe razliku u zvanjima, ali u vezi s pitanjima koja 
se odnose na mlađe pripadnike nastavnog osoblja isključivo navodi poštovani/poštovana, bez nominalne 
forme, i dodaje da na ovaj način „iskazuje poštovanje prema predmetu i nastavnom osoblju”. Za oslovlja-
vanje nastavnog osoblja preko 40 godina starosti daje fraze poštovani profesore i poštovana profesorka. 
(ž47, 2. godina)

c) Alternacija izolovane upotrebe izraza poštovani/poštovana, te njihovog korišćenja u poziciji modi-
fikatora:

i) „Mejl započinjem sa Poštovani profesore ili jednostavno samo sa Poštovani. Smatram da je to prikladno 
za oslovljavanje profesora i asistenata bilo koje dobi, jer prosto smatram da treba da persiramo22 osobe koje 
nas podučavaju, kao što to radimo još od osnovne škole.” Uz odgovarajuće variranje forme studentkinja 
upućuje na ovo obrazloženje i u slučaju ženske osobe iz redova nastavnog osoblja, a kod poslednjeg pitanja 
piše „Koristim ovaj pridjev [poštovani/poštovana] kada započinjem mejl. Smatram da treba da postoji od-
nos profesor-učenik koji ne može da se zasniva na nepersiranju i neformalnom oslovljavanju. Ipak treba da 
postoji određena granica, koja ne bi trebala da se prelazi, jer kako bismo onda razlikovali odnos koji imamo 
sa prijateljima i s osobama koje nas podučavaju? (...)” (ž14, 4. godina).

d) U anketama dveju studentkinja treće i jedne studentkinje druge godine nije sasvim jasno koje uvodno 
oslovljavanje preferiraju, ali je moguće da takođe pribegavaju upotrebi izraza poštovani/poštovana bez 
dodatne nominalne forme: 

i) Poštovani (profesore), / Poštovana (profesorice),
što znači da zagrada može upućivati na alternativne mogućnosti kao kod prethodne ispitanice, a osim toga, 
daje se obrazloženje u okviru odgovora na poslednje pitanje „Uvek koristim taj pridev [poštovani/poštovana] 
kada pišem mejl, nebitno koliko ko godina ima iz poštovanja prema toj osobi kao i iz kulture.” (ž22, 3. godina)

ii) Studentkinja druge godine (ž53) u svom odgovoru takođe imenički deo fraze koju koristi pri oslovlja-
vanju beleži u zagradama (ovde se umesto etikete profesorice beleži oblik profesorka), s tim da se u vezi s 
oslovljavanjem nastavnog osoblja starijeg od 40 godina javlja izolovana upotreba izraza poštovani/pošto-
vana – po čemu se ovaj odgovor može uvrstiti i u tip b) – 

dok se dodatno objašnjenje ne nudi. Napomenu koja je data u vezi s poslednjim pitanjem možemo uva-
žiti kao obrazloženje upotrebe poštovani/poštovana u formalnim kontekstima:

„Da [koristim poštovani/poštovana], kada se obraćam bilo kome koga ne poznajem dovoljno dobro (posao, 
fakultet itd)”. 

iii) Poštovani ... / Poštovana ...
Ova studentkinja napominje još da na isti način oslovljava „i mlađe i starije”, dok u poslednjem segmentu 
pojašnjava

22  Pod ‘persiranjem’ se očito podrazumeva iskazivanje poštovanja i u nominalnoj sferi oslovljavanja, što je, uzgred, slučaj u 
nekoliko anketa.
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„Da [koristim poštovani/poštovana], smatram da je to stvar opšte kulture pri oslovljavanju [koje je upuće-
no] nastavnom osoblju putem mejla.” (ž11, 3. godina).

Na osnovu izdvojenih komentara, zaključujemo da se, uprkos utisku dela nastavnog osoblja, upo-
treba izraza poštovani/poštovana u apelativnoj funkciji povezuje s iskazivanjem poštovanja, učtivosti ili 
opšte kulture, što, prema anketiranim osobama, zahteva kontekst komunikacije.

U preostalim anketama, koje, zapravo, čine najveći deo korpusa, dominantno se navodi kom-
binacija modifikatora poštovani/poštovana + titula profesore/profesorka ili profesorice, nezavisno od 
starosti, pa i zvanja nastavnog osoblja i, ukoliko se daje komentar, ovakvo uvodno oslovljavanje se 
takođe dovodi u vezu s iskazivanjem poštovanja, kulture, učtivosti, formalnosti i ukazuje se na njegovu 
primerenost. U nekoliko slučajeva anketirane osobe iz ove grupe ističu da ne koriste različita uvodna 
oslovljavanja u zavisnosti od zvanja – što nas dovodi do zaključka da su ovi studenti najverovatnije sve-
sni prirode, odnosno višeznačnosti lekseme profesor, tj. mogućnosti tumačenja profesor po fakultetskoj 
diplomi i profesor u kontekstu visokoškolskih zvanja, ali da se u slučaju saradnika odlučuju za tumačenje 
u skladu s prvom mogućnošću. U jednoj anketi je ovakav stav i ekspliciran:

„Nekako je navika da zovem nastavno osoblje profesorima, iako nisu profesori, već asistenti u nekim  
situacijama” (m55, 2. godina).23

Dve ispitanice su navele i zanimljiv podatak da im je neko od asistenata skrenuo pažnju na to da 
bi trebalo da koriste izraze poštovani profesore, odnosno poštovana profesorka, bez obzira na zvanje 
pripadnika nastavnog osoblja. U vezi s upotrebom imeničke forme oslovljavanja profesore/profesorka 
(profesorice), zabeleženi su i sledeći komentari koji govore o tumačenju ovih izraza:

i) „Ne pridajem značaj polu ili starosti nastavnog osoblja. Smatram da je profesor/profesorica osoba, koja 
je uspešno završila studije koje ja trenutno pohađam. I zbog toga zaslužuje moje poštovanje (...)”. (m29, 
4. godina)

i
ii) „Poštovani profesore ... Ovo koristim i ako je osoba asistent na predmetu, jer mi zvuči vrlo neučtivo da 
nekoga lično oslovljavam sa asistent” (daje se komentar skoro identične sadržine i u slučaju oslovljavanja 
ženske osobe iz redova nastavnog osoblja uz odgovarajuću adaptaciju uvodnog oslovljavanja). (ž30, ma-
ster)

Pored pomenutog najfrekventnijeg načina oslovljavanja, nekoliko ispitanika (3 studentkinje i 1 
student), uz prethodno opisani model, daju i sledeću mogućnost: dragi profesore i draga profesorka. 
Uslov za upotrebu ove kombinacije prideva i imenice u funkciji oslovljavanja je, prema dvema oso-
bama, uvodno oslovljavanje koje koristi nastavno osoblje, dakle, prvo bi napisali poštovani profesore 
ili poštovana profesorka, te, ukoliko odgovor sadrži pridev dragi/draga, preći će na ovu mogućnost.24 
Jedna studentkinja u vezi s ovakvim variranjem uvodnog oslovljavanja pak piše:
„nemam neke preferencije koju frazu češće koristim, uglavnom bih rekla da zavisi od trenutka pisanja mejla šta mi 
u tom trenutku bolje zvuči”. (ž15, 4. godina)

Jedna studentkinja upotrebu modifikatora dragi/draga beleži isključivo u kontekstu komunikacije 
s grupom nastavnog osoblja starosti otprilike do 35-40 godina (mlađa grupa nastavnog osoblja – kako 
smo je mi odredili, a u koju mahom spadaju osobe sa saradničkim zvanjem).

Upotrebu tročlanog izraza poštovani + profesore + prezime / poštovana + profesorka + prezime 
navode samo dve studentkinje. 

23  Nominalna forma profesore/profesorka, odnosno profesorice u funkciji oslovljavanja asistenta/asistentkinje (doduše, u face-
to-face komunikaciji) registrovana je i u masterskom radu K.O. koji je odbranjen na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 
2009. godine (rezultati u vezi s nominalnim oblicima oslovljavanja prikazani su u Ozer 2012), zatim, u korpusu M. Jocić 
(2011: 327) i G. Dragin (2012: 71–72), s tim da se kod njih beleže i oblici asistente, -u i asistentkinjo, što u našem materijalu 
nije slučaj.
24  Ova pojava se navodi i u nekim anketama koje je popunilo nastavno osoblje.
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Pored navedenih načina oslovljavanja, naši studenti koriste i niz drugačijih mogućnosti, kao što 
pokazuju i rezultati ankete upućene nastavnom osoblju (v. tabelu u odeljku 2.2), ali i analizirani materi-
jal iz prepiske G.R (u narednoj tački).

2.4. Podaci dobijeni iz prepiske G. R. sa studentima

Korpus za istraživanje čine imejlovi koje su studenti kao prvi imejl upućivali G.R. kao predmet-
nom nastavniku i imejlovi kao odgovor na neko pitanje. Analizom je obuhvaćena prepiska od februara 
do jula 2021. godine (ukupno 307 imejlova). U prepisci dominiraju modeli koji sadrže leksemu pošto-
vana, a sledi ga sa znatno manjom frekvencijom modifikator draga. Ovi specifikatori kombinuju se 
najčešće s profesionalnim identifikatorom profesorka/profesorica, dok se u nekim slučajevima dodaje i 
prezime. Nominalna forma poštovana profesorice najučestalija je i u korpusu Lazić-Konjik (2017: 216).

 Raznovrsnost uvodnih oslovljavanja rezimiraćemo i u ovom slučaju tabelarno.

Tipovi oslovljavanja iz prepiske G.R.:
Poštovana 11

Poštovanje 5

Poštovana profesorka/profesorice 250

Poštovana profesorka/profesorice i Poštovana – studentkinja u prepisci koristi oba načina oslovljavanja 1

Poštovana profesorice/profesorka Ristić 17

Veoma poštovana profesorice Ristić 1

Draga profesorka/profesorice – odgovor na imejl „Drage koleginice i kolege...” 18

Draga Prof. Ristić 3

Poštovana profesorka/profesorice i draga profesorice – u jednoj prepisci 1

3. ZAKLJUČAK

U okviru zaključnih razmatranja neophodno je ukazati i na pitanje inputa, tj. načina na koji naši 
studenti dolaze do informacija u vezi s pravilima pisanja imejlova, posebno na relaciji student–nastav-
nik. Ovo pitanje nije postavljeno u anketi, jer smo želele da ona bude što kraća, a odgovori koji se tiču 
upotrebe konkretnih izraza s funkcijom uvodnog oslovljavanja što informativniji. Međutim, ispostavilo 
se da se ovom pitanju mora pokloniti posebna pažnja, jer ne možemo poći od pretpostavke da se o ade-
kvatnim načinima oslovljavanja u imejlovima naši studenti informišu na isti način. U nekoliko anketa 
studenata ukazuje se na izvor informisanja – asistent ili škola.25 Iz ovog razloga nastojale smo da dođemo 
25  Jedna studentkinja iz Bijeljine napominje da je u srednjoj školi pohađala poseban predmet posvećen poslovnoj korespon-
denciji. Takvi predmeti postoje i kod nas, ali, prema našem saznanju, u ekonomskim i trgovačkim srednjim školama. U vezi 
s gradivom predviđenim za osnovne škole u Republici Srbiji, zahvaljujući Danijeli Šakoti, profesorki srpskog jezika i knji-
ževnosti, došle smo do podatka da se pisanje pisama i imejlova obrađuje u 5. razredu osnovne škole u okviru predmeta Srpski 
jezik i književnost, odnosno, u udžbeniku koji izdaje Zavod za udžbenike (Srpski jezik i jezička kultura 5, autorke Nataše 
Vulović) postoji poglavlje posvećeno ovoj tematici. U vezi s uvodnim oslovljavanjem (u pismu), učenicima 5. razreda pružaju 
se sledeće informacije: „Kako ćemo napisati oslovljavanje zavisi od toga kome se obraćamo. (...) Ako pišemo osobi koja nam 
nije bliska, oslovljavanje obično izgleda ovako [istakle K.O. i G. R.]: Poštovani (direktore, predsedniče, Milane Iliću) ili Po-
štovana (direktorka, predsednice, Ivana Marić).” (Vulović 2018: 155). Potrebno je napomenuti da nije sasvim jasno da li se 
elementi u zagradi tretiraju kao fakultativne komponente uvodnog oslovljavanja, jer se na sličan način navode i primeri u vezi 
s oslovljavanjem drage osobe ili osobe bliske adresantu; naime, daje se izraz dragi/draga (ibid.) koji, naravno, takođe može 
biti upotrebljen izolovano kada vrši ovakvu funkciju, ali to, prema našem iskustvu i saznanju, ipak ne predstavlja uobičajenu 
ili univerzalnu formulu uvodnog obraćanja u većini društvenih odnosa koji počivaju na bliskosti. Takvo uvodno obraćanje ipak 
je rezervisano za odnose koji počivaju na (znatno) višem stepenu bliskosti komunikatora. Došli smo takođe do zanimljivog 
podatka da u starijem izdanju udžbenika za Srpski jezik i književnost za 7. razred osnovne škole izdavačke kuće Eduka (Srpski 
jezik i jezička kultura, autorki Jelene Žurić i mr Jelene Angelovski) iz 2011. godine postoji celina posvećena pisanju imejlova 
– i tu se npr. navodi da „obraćanje i pozdrav nisu neophodni u pisanju imejlova, ali u nekim situacijama, pogotovo kada je reč 
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do podatka da li se i u kojoj meri uvodna oslovljavanja u prepisci i karakteristike privatne i/ili poslovne 
korespondencije obrađuju tokom školovanja, te je ovo pitanje postavljeno tokom časa studentima treće 
godine. Studentkinje i studenti koji su učestvovali u diskusiji naveli su da se s pitanjima oslovljavanja u 
korespondenciji nisu susretali tokom školovanja i da koriste izraze koji im se čine adekvatnim, a neki da 
jednostavno koriste izraze s kojima se susreću tokom prepiske s fakultetskim i univerzitetskim službama 
ili raznim preduzećima (osiguravajuća društva, mobilni operateri i sl.). Samo je jedna osoba navela kao 
izvor emisiju u vezi s bontonom na televiziji gde je istaknuto „da bi se trebalo potruditi i saznati ime i 
titulu osobe kojoj se prvi put obraćamo”. Prema tumačenju studentkinje koja se pozvala na ovu emisiju, 
to znači da je upotreba izraza poštovani/poštovana prema kombinaciji izraza poštovani/poštovana + 
titula (+prezime) manje učtivo, uprkos tome što se koristi kada se ne zna ime i prezime itd. adresata. Iz 
odgovora studentkinja i studenata, a u manjoj meri i odgovora nastavnog osoblja, mogu se izdvojiti dva 
principa koji igraju ulogu pri odabiru forme uvodnog oslovljavanja:
Izolovana upotreba izraza poštovani/poštovana 

a) adekvatna je u formalnoj komunikaciji i signalizira poštovanje prema adresatu poruke
b) adekvatna je u formalnoj komunikaciji pri obraćanju nepoznatom ili nebliskom adresatu poruke 

Upravo je ovo potonje kriterijum kojim se rukovodi nastavno osoblje koje ga ocenjuje kao neade-
kvatno. Do kolizije navedenih dveju normi dolazi posebno u onim slučajevima kada je nastavnicima u 
fokusu ostvarivanje neposrednijeg odnosa u cilju bolje saradnje sa studentima, te se to nastojanje kodira 
i putem upotrebljene forme uvodnog oslovljavanja.

Pitanje inputa, odnosno izvor (sa)znanja u vezi s adekvatnim načinom oslovljavanja relevantno 
je i u vezi s izrazima koje koristi nastavno osoblje. Iako je učenje putem imitacije neosporno od presud-
nog značaja – nastavno osoblje se i samo našlo u studentskoj ulozi, te je bilo u neposrednom kontaktu 
s uzusom oslovljavanja u okviru institucije – postavlja se pitanje da li su mogući oblici oslovljavanja u 
okviru neke ustanove, koje možemo, doduše grubo, pripojiti zvaničnoj i/ili poslovnoj korespondenciji, 
u dovoljnoj meri opisani,26 a pre svega – propisani. 

Prema našem saznanju, to nije ili je samo delimično slučaj. Tako, na primer, u Rečniku srpskoga 
jezika (RSJ), pod odrednicom poštovani nailazimo na mogućnost upotrebe u funkciji oslovljavanja, ali 
detaljnije informacije u vezi s domenom upotrebe ovog izraza nisu date.27 Verovatnije je da će se podaci 
ove vrste naći u bonton priručnicima i/ili onima za (poslovnu) korespondenciju, te smo proverili infor-
macije u dva priručnika kojima studenti i nastavno osoblje teoretski imaju pristup, jer se nalaze u fondu 
Biblioteke Filozofskog fakulteta. 

U priručniku Poslovna komunikacija (Marković 2008: 225), izolovan izraz Poštovani pominje se 
u konteksu prvog obraćanja osobi zaposlenoj u nekoj instituciji, s tim da se pominje uz druge mogućno-
sti i pretpostavljamo da je reč o oslovljavanju upućenom pojedincu.28

U knjizi Umešnost komuniciranja (Petrović 2019: 291), autorka u okviru poglavlja Poslovna 
komunikacija daje smernice u vezi s komunikacijom putem imejla. U kontekstu našeg istraživanja rele-
vantna je smernica Imejl počnite ljubaznim pozdravom i navode se dva primera za takvo uvodno oslo-
vljavanje,29 ali izolovana upotreba izraza poštovani/poštovana ili bilo kakva dodatna objašnjenja u vezi 
s adekvatnim izrazima nisu data.

o zvaničnoj poruci, dobro ih je napisati” – dok u novom izdanju to nije slučaj, te naša sagovornica tu činjenicu dovodi u vezu 
s promenom plana i programa.
26  Potrebno je istaći da je oslovljavanje u obrazovnim ustanovama bilo predmet ispitivanja u različitim radovima istraživača 
s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (up. Vasić 1979; Jocić 1981, 2011; Kiš i Savić 2007; Ozer 2009, 2016; Dragin 2012).
27  U RSJ (2007: 993) u okviru odrednice poštovan, -a, -o daje se na drugom mestu podatak da se izraz koristi „kao formula 
učtivosti u usmenom i pismenom obraćanju: (mnogo) poštovani (gospodine, prijatelju, druže)”. Elementi u zagradi očigledno 
predstavljaju fakultativne komponente. 
28  „Pismo se može početi direktno, bez obraćanja posebnoj ličnosti, ukoliko se obraća instituciji. Međutim, češći je slučaj 
obraćanja određenoj ličnosti zaduženoj za posebna pitanja. Ukoliko se pismo prvi put upućuje nekom licu [istakle K.O. i 
G.R], može se početi sa: »Poštovani gospodine/gospođo...«, »Poštovani gospodine Petroviću..«, ili samo sa »Poštovani...«” 
(Marković 2008: 225).
29  Navode se sledeće mogućnosti: Poštovani gospodine Popoviću i Cenjena gospođo Jovanović (Petrović 2019: 291).
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Valja još dodati za kraj da izolovanu upotrebu izraza poštovani (pre svega u množini, ali i kao 
oslovljavanje upućeno jednoj osobi) nalazimo (čini nam se – sve češće) i u imejlovima različitih službi 
i organa Filozofskog fakulteta, uprkos činjenici da je reč o komunikaciji osoba koje rade u istoj institu-
ciji.30 Prema našem viđenju, formulacija Poštovane koleginice i kolege i odgovarajući oblici za oslovlja-
vanje jedne osobe bile bi sasvim adekvatne. Velika je verovatnoća da se u ovim imejlovima ovakvom 
načinu uvodnog oslovljavanja (Poštovani, ...) pribegava upravo zbog nesigurnosti slične onoj zbog koje 
ga koriste neki studenti i studentkinje – zbog raznovrsnosti zvanja nastavnog osoblja na Fakultetu, ali 
i nepostojanja jedinstvenog, opšteprihvaćenog obrasca kada je reč o preferencama nastavnog osoblja i 
ostalih zaposlenih. 
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GEEHRT – DOCH NICHT SO SEHR VEREHRT? ÜBER EINE NEUERE ANREDEFORM 
IN DER E-MAIL-KOMMUNIKATION AN DER FAKULTÄT

Resümee

Im vorliegenden Beitrag werden serbische Anredeformen in den E-Mails der Studierenden des Instituts für Ger-
manistik an der Philosophischen Fakultät Novi Sad untersucht. In der ersten Linie wird die Anredeform Poštovani/
Poštovana [wortwörtlich: geehrter/geehrte] als ein relativ unerwarteter und nach einigen Mitgliedern des Lehrper-
sonals sogar inadäquater Ausdruck in den Fokus der Arbeit gerückt, wobei die Autorinnen der Frage nachgehen, 
warum einige Studierende neben anderen unterschiedlichen Möglichkeiten sich gerade für diese Form entscheiden 
und warum manche KollegInnen diese sogar als eine beleidigende Einleitungsformel bewerten. Um diese Fragen 
beantworten zu können, wurden nach vorläufigen Gesprächen mit einigen KollegInnen zwei Umfragen entworfen 
– eine für das Lehrpersonal und eine für die Studierenden. Aufgrund der Umfrageergebnisse wird gezeigt, dass die 
Studierenden die obenerwähnte Anredeformel als eine allgemeinere, für unterschiedliche formelle Kommunika-
tionssituationen geeignete (d. h. höfliche) Anredeform bewerten und verwenden. Eine entscheidende Rolle spielt 
dabei die Unsicherheit der Studierenden hinsichtlich der angemessenen Anredeformen für MitarbeiterInnen und 
DozentInnen, die den Professorentitel noch nicht erlangt haben. Das Lehrpersonal findet aber diese Formel teil-
weise inadäquat, weil sie diese als eine Anredeform, die zur Anrede unbekannter Personen (in unterschiedlichen 
formellen bzw. geschäftlichen Kommunikationssituationen) dient, kennen und verwenden. Die Formel Poštovani/
Poštovana wird besonders dann als eine übertriebene Distanzanrede empfunden, wenn das Lehrpersonal durch die 
Anredeformen, die es selbst verwendet, eine weniger distanzierte, wärmere Arbeitsatmosphäre zu signalisieren 
und zu kodieren versucht, indem es sich für eine der weniger formellen nominalen Anredeformen entscheidet, die 
die Verwendung des Modifikators dragi/draga [wortwörtlich: lieber/liebe] beinhaltet. Abschließend werden die 
möglichen Informationsquellen bzw. die Art und Weise, wie das angemessene Anredeverhalten in der schriftlichen 
Kommunikation erworben oder gelernt wird, sowie die Frage der fehlenden Norm kurz diskutiert. 

Schlüsselwörter: Anrede, nominale Anredeformen, Höflichkeit, institutionelle Kommunikation, E-Mail-Kommu-
nikation
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Natalija Panić Cerovski – Vesna Polovina

CENTRALNA DEIKSA U RAZGOVORNOM DISKURSU

U ovom istraživanju fokusirali smo se na centralne deiktičke izraze (lične zamenice 1. lica, prilozi ovde i sada) u 
srpskom razgovornom diskursu. Ispitujemo distribuciju ovih deiktičkih reči i njihovu upotrebu na korpusu koji se 
sastoji od spontanih razgovora, debatnih političkih televizijskih emisija i diskusija u Skupštini, gde je udeo svakog 
od ova tri tipa diskursa do 100000 tokena. Ustanovili smo da u neformalnim, spontanim razgovorima ove deiktičke 
reči imaju raznovrsne pozicije, funkcije i upotrebe, dok su se u formalnijim intervjuima i govorima njihove funkci-
je i distribucija razlikovale. Ipak, u svim ovim tipovima govorenog diskursa deiktički elementi mogu poneti razne 
diskursne funkcije – ne ponašaju se samo kao referencijalni elementi, već prvenstveno imaju ulogu diskursnih 
elemenata kojima se ustanovljava kontekst, što ih čini elementima sa izraženijim proceduralnim značenjem. Tako, 
ove reči mogu imati kohezivnu, delimitativnu ulogu, kao i ulogu retoričkih poteza kojim se uspostavlja elaboracija, 
uvodi epizoda naracije, uvodi govorni čin zahvaljivanja, izvinjavanja, daje zaključak, i sl.

Ključne reči: deiktički prilozi, lične zamenice, distribucija, kolokacije, razgovorni diskurs

1. POGLED NA DEIKSU IZ UGLA SEMANTIKE I PRAGMATIKE

Mnoge savremene semantičke i pragmalingvističke teorije počivaju na supotstavljanju jezičkog 
značenja nezavisnog od konteksta i onoga koje proizilazi iz „jezika u upotrebi“, dakle onog značenja 
koje zavisi od konteksta, stvarne situacije u kojoj se ostvaruje komunikacija, od toga ko su sagovornici, 
od vremena i mesta na kome se odigrava. Tako Lajonz, između ostalih, referencijalno značenje svrstava 
u ono koje je zavisno od konteksta (u tipičnim slučajevima – određene imenske sintagme, zamenice, 
vlastita imena) u kojoj se dati iskaz izgovori i, ukoliko je u skladu sa jezičkim sistemom, omogućava 
slušaocu da razume na koji deo stvarnosti se odnosi taj izraz. Smisaono značenje se posmatra kao ono 
koje je u principu nezavisno od konteksta (Lyons, 1977, 175-204). 

U takvim okvirima deiksa se uzima kao tipičan predstavnik referencijalnog, upućivačkog znače-
nja. „Značenje“ lične zamenice prvog lica se u principu menja sa svakim govornikom, te može upućivati 
na bilo koga ko je trenutni govornik (potencijalno milioni ljudi koji govore trenutno). Drugim rečima, 
referencijalno značenje zamenice ja stalno se menja u zavisnosti od toga ko je govornik. 

Čak i kad nije moguće tačno znati na koga upućuje deiktički izraz, to ne znači da je on sasvim 
lišen smisla. Ako čujemo rečenicu Ja sam tu, mi tu rečenicu razumemo, odnosno ona ima značenje i pre 
nego što eventualno utvrdimo na koga upućuje zamenica prvog lica, ona nije za slušaoca besmislena 
(Dufter, 2015:362). U stvari, zamenice ili neke druge deiktičke reči ne mogu biti lako zamenjene od-
govarajućim sadržajnim izrazima. Bilo bi neobično u svakodnevnom razgovoru zameniti zamenicu ja 
vlastitim imenom od strane govornika, jer bi to imalu dodatnu konotaciju vezanu za situacioni kontekst: 
E, pa Milan želi kafu ovaj put, moglo bi biti rečeno u slučaju da govornik Milan želi da istakne, recimo, 
promenu u svom ponašanju (sada se predstavlja kao čovek koji želi kafu). Međutim to su specifične si-
tuacije, i ne mogu se smatrati jednostavnom supstitucijom zamenice vlastitim imenom (Bühler, ([1934] 
2011: 121).

Međutim, u našem korpusu nismo našli nijedan primer takvih ispravki nesporazuma, što ne znači 
da njih potencijalno nije bilo. Navešćemo sledeći primer: 
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… najviše smo na engleskom prepisivali najviše Vanja kad je Maca sedela pored nas. Ovako sedi 
Vlada, ja...[…]: a pazi, pazi – Vlada ja ovde Ivana i ovde Maca sela tu je bilo kao slobodno a iza 
nje Sonja i Kostićka. Znači Vlada ja Ivana i ovde sada Maca se okrenula njima kao […] znači 
okrenuta je njima

Učenik opisuje scenu iz škole, i prikazuje „raspored sedenja“ na jednom času. Čak i ako je govor-
nik relativno precizno pozicionirao likove u svojoj priči pomoću gesta, vrlo se često dešava da sagovor-
nik, slušalac takve iskaze tretira kao dovoljno informativne, dovoljno detaljne, upravo onoliko koliko je 
potrebno za takvu naraciju, i ne traži dodatna pojašnjenja i preciziranja, jer nisu ni potrebna za odvijanje 
i razumevanje priče. 

Stvar je u tome, i tu bismo se složili sa Bilerom ([1934] 2011: 122), da svakodnevni jezik, od-
nosno prirodni jezik, nije isto što i naučni jezik ili logički jezik. Kao što smo mogli da se uverimo ana-
lizirajući naš korpus, upotreba deiktičkih reči, iako može, ipak retko dovodi do nesporazuma. I kako 
kaže Biler, iako se reči poput ja i ti stalno „optužuju da pate od neizlečivog subjektivizma“ jer one nisu 
„imenujuće reči“, njihova je subjektivnost istog tipa kao što je svaki znak na putu subjektivan, odnosno 
zavisi od mesta na kome je postavljen. Za razliku od blizu koja je prava konceptualna reč, kaže Biler (op. 
cit.: 123), osnovne deiktičke reči poput here, now, I u svojoj primarnoj, apsolutnoj funkciji su spacijalne, 
temporalne i individuacione oznake. Interesantno je da to isto važi i za vlastita imena, jer ona upućuju 
kao individuacioni znak na nekog u kontekstu grupe koja ga zna i koristi (Bühler, op. cit.: 130).

Iz svega navedenog, jasno je da naš pristup u ovom radu podrazumeva analizu u kontekstu, i to ne 
samo rečeničnom već i širem, sociolingvističkom i kuturološkom, a s obzirom da se bavimo centralnim 
deiksama u razgovornom jeziku, televizijskim intervjuima i govorom u Skupštini. 

Ograničićemo se, tako, na centralne deikse. Lajonz (Lyons, 1977:638) definiše deiktički centar 
koji obuhvata tri dimenzije unutar koordinatnog prostora deikse: ego, hic and nunc (‘I’, ‘here’ and 
‘now’). Oni se u prototipičnom modelu ostvaruju u razgovoru dijadičkog tipa, sa smenom govornika, 
i u istom fizičkom prostoru. Lična, vremenska i prostorna orijentacija organizovana na ovaj egotistički 
način predstavlja centralne, prototipične slučajeve deikse (Bazzanella, 2019: 6). U upotrebi su i drugi 
termini, origo, čista deiksa (pure), primarne deikse, bazična deiksa, te je naša odluka bila da upotrebimo 
termin „centralna” deiksa za ja i ti, ovde, sada, što smatramo relativno neutralnim terminima koji najbo-
lje odgovaraju tipu istraživanja. Kriterijumi za razlikovanje centralnih i ne-centralnih deiksa mogu biti 
različiti: da li je potreban/očekivan gest uz jezičku deiksu, u kojoj meri su višesmisleni ili neodređeni, 
da li se daje isti primat govorniku u d4ijadičkoj komunikaciji ili ne, i sl. Tako Piper (1983: 27) smatra 
da su prilozi kao onamo ili onuda „komunikativno nepotpuni ako smer njihovog upućivanja na neki 
elemenat govorne situacije nema oslonac u kontekstu ili gestu“ dok „prilozi sa značenjem neposredne 
blizine govornom licu (npr. ovde, ovamo i sl.) su u tom pogledu slobodniji jer je njihov mogući denotat 
u većoj meri unapred određen semantičkom strukturom datog priloga”, odnosno takvo upućivanje je 
obično samo za sebe dovoljno informativno da se i bez upotrebe gesta može izbeći višesmislenost.

Iako sužavanje ili širenje spiska centralne deikse može da nađe neko opravdanje na osnovu zada-
tih kriterija, ipak smatramo da savremeni pristup mora da se zasniva na jezičkom korpusu, građi, te da je 
potrebno opredeliti se za jedan od stavova – u našem slučaju smatramo da je govornik odlučujući faktor 
koji ima primarnu ulogu u razgovornom jeziku, te stoga i analiziramo ja, ovde, sada. Činjenica je, kako 
kaže Benveniste, da svi jezici ili imaju gramatičku opoziciju lica ili sredstva kojima stvaraju različite 
perspektive na situacije, pa tako se bitno, u mnogim elementima razlikuju prvo i drugo lice, tj. deiktički 
origo, od trećeg lica, non-personna (Benveniste, [1966] 1971: 198-204). Taj origo je ključ, temelj za 
druge deiktičke elemente i perspektivizaciju događaja.
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1.1. Korelacija sa drugim verbalnim deiksama

Prema Benvenistu (ibid.: 219), ja korelira sa ovde, sada, dok on korelira sa onde, onda, (u pitanju 
je dvočlani sistem prostorne deikse u francuskom). Iako je ovo na prvi pogled razumna konstatacija, 
ipak jezici pokazuju da to nije uvek tako. Kada je u pitanju srpski jezik, najviše pažnje ovim odnosima 
je posvetila D. Klikovac (Кликовац 2020, 2013, 2010). Tako, na primerJa sam ovde/Ja sam tu. mogu 
biti u mnogim situacijama zamenjivi: A: Šta ako dođe majstor a nikoga nema? B. Ne brini. Ja sam tu/
Ja sam ovde.

Pored kombinovanja samih centralnih deiksa, nalazimo i napomene o bliskosti značenja sa dru-
gim jezičkim kategorijama. Tako Piper, (2005: 593) govori o kombinovanju personalnosti i vremena i 
modalnosti. Naravno, uočene su i druge korelacije, na primer, u srpskohrvatskom su „pokazne rečce 
evo, eto i eno, […] paralelne sistemu kategorije lica, a data upućivačka značenja izražavaju se sličnim 
korenskim morfemama sa zajedničkim elementima -v-, -t-, -n-“. Neki slučajevi upotrebe ovih rečci se-
mantički se objašnjavaju pomoću kategorije imperativnosti, pa bi se njihova „značenja mogla približno 
opisati kao ‚pogledaj ovde‘, ‚pogledaj onde‘, ‚pogledaj tu/tamo‘“, ili „obrati pažnju na ovo“, itd., (Piper, 
1983:52). Drugim rečima, prilozi ovde, tu, onde mogu biti poziv slušaocu da obrati pažnju na neki seg-
ment govora i tako se mogu svrstati u diskursne markere ili bar porediti sa njima (Brugmann, 1904: 5). 

Osim paraalelizama i korelacija sa drugim deiksama, govori se o višestrukim značenjima i funkci-
ji deiktičkih izraza, ili o proširenju značenja, ili o kontekstima koji su kreirani tako da nisu isto što i ap-
solutni fizički kontekst govornika, što je istakao već Biler ([1934]2011). Poznato je, još od njega, da se 
deiksa upotrebljava i u zamišljenim situacijama, što on naziva deixis am phantasma. Tako, kao i glumci 
na pozornici, i govornici u svakodnevnoj interakciji uspešno koriste „izmeštenu referencu“. S tim u vezi, 
navešćemo jedan primer kojim ilustrujemo pojavu da govornik upotrebom priloga SAD sagovornika 
uključuje u svoj doživljaj situacije iz prošlosti na koju referiše, prenoseći mu sadržaj na najneposredniji 
način – direktnim citiranim govorom:

MК: (...) и варијанта као ja онако стала нa првој слици озбиљна, oн онако: ’ajдe осмех --- 
смешкаш сe и сад oнo кao: ’ajдe осмех осмех, a вид a ставио мe у неку дебилну скроз глупаву

MД: Све je стављао у тe дебилне позе, ja сe сећам кад je нас мис’им (...)
Половина, Панић Церовски (2013: 163)

U datoj situaciji govornica MK koristi mehanizam direktnog citiranja da dočara svoj doživljaj 
fotografisanja u kome je učestvovala, uvodeći citirani materijal aproksimatorom�onako, a odmah zatim 
i novim markerom citiranja1 kao. Kod upotrebe aproksimatora onako u funkciji markera citiranja usta-
novljeno je da se uglavnom koristi da se uvede citiranje neočekivanog ili nesvakidašneg iskaza, ili pak 
iskaza koji aktuelni govornik iz nekog razloga ne odobrava, uz očekivanje da aktuelni sagovornik deli sa 
njim taj stav (Половина, Панић Церовски, 2013: 164). To se u ovom primeru i vidi – sagovornik MD, 
preuzimajući reč, potvrđuje opis koji je dala MK, i nastavlja iskaz primerom takve situacije u kojoj je i 
sama bila učesnik. A ono što je za naše istraživanje diskursnih funkcija vremenskog priloga SAD poseb-
no bilo zanimljivo u ovom primeru je upravo to da se on koristi u sklopu fraze (ovde ćemo taj spoj tako 
nazvati) kojom se uvodi citirani materijal: (I) + SAD + (ONO) + KAO. Upotrebom priloga SAD je, po 
našem mišljenju, i u ovoj situaciji prisutan mehanizam transponovanja i sebe i sagovornika u pređašnju 
situaciju o kojoj se referiše. Direktno citiranje iskaza, ili čak čitavih razmena iz nekog pređašnjeg dija-
loga, koje je praćeno paralingvističkim2 i prozodijskim elementima u svrhu što boljeg prenošenja date 
situacije, ali i u svrhu davanja aktuelnog komentara na nju, samo po sebi je vrlo prominentan čin3. Tu 

1 O aproksimatorima u srpskom i njihovoj funkciji u razgovornom diskursu v. Panić (2010) i Половина, Панић Церовски 
(2013)
2 Više o novim markerima citiranja u srpskom razgovornom diskursu v. u Panić Cerovski, Đukanović i Kovačević (2012)
3 U smislu u kom je paralingvistički nivo poruke definisan u Polovina, Panić (2010)
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aktuelni govornik praktično preuzima ulogu citiranog govornika, demonstrirajući4 tu pređašnju govornu 
situaciju, a njegov aktuelni sagovornik samim tim dobija ulogu sagovornika iz te pređašnje govorne 
situacije. 

1.2. Korelacija sa neverbalnim deiktičkim znakovima

Ističući Brugmanove5 uvide u deiksu kao fenomen, Biler ([1934] 2011: 98) ukazuje na značaj 
čina pokazivanja, tj. korišćenja gestova prilikom samog izgovaranja deiktičkih reči. Biler se ovde najpre 
oslanjaja na Brugmanova zapažanja o ulozi situacionih faktora koji utiču na razumevanje izrečenog, kao 
i o onome što Brugman naziva „opažajnom slikom“ (jezički znak dobija određenu „vrednost na terenu“ 
primenjujući se u konkretnoj govornoj situaciji) (ibid.: 99). 

Posebno nam je privukao pažnju vrlo zanimljiv Brugmanov pogled o „dramskoj upotrebi“ de-
monstrativa koji izlaže Biler (op. cit.: 99-100) jer pruža veoma važnu perspektivu za naše istraživanje 
u pogledu ponašanja deiktičkih reči i izraza u govorenom diskursu. Naime, pod dramskom upotrebom 
Brugman podrazumeva korišćenje demonstrativa prilikom naracije, kada se deiktičke reči i izrazi koji se 
odnose na prostorne ili vremenske odnose upotrebljavaju sa tačke gledišta govornika. Drugačije rečeno, 
govornik je u određenoj ulozi i iskazi koje izgovara prilagođava situaciji na koju referiše (dodaćemo 
ovde da ne mora biti u pitanju isključivo naracija), to jest oni se izriču iz perspektive upravo te uloge. 

Sledeći primer će nam poslužiti da osvetlimo takvu jednu upotrebu deiktičkih reči, kao i pratećih 
gestova, koji su u istoj funkciji upotrebljeni:

DAN: ... da izađemo negde u kafić ili diskoteku,  //   znači uvek su tu kao zajedno,   //   kratko zabacuje 

glavu pa ako ja danas nemam // klimne glavom, pogled u VOD, leva ruka savijena u laktu, uperena ka VOD, dlan okrenut na gore okej,  //   ovaj 
desnom rukom, savijenom u laktu pravi kružan pokret ka VOD ti ćeš daplatiš, // a levom rukom pravi kružan pokret ka sebi ja ću sutra, //   tako 
da ,   //   mis’im moje društvo kako je   (...)

(Panić Cerovski, 2017: 131)

DAN je gost u televizijskoj emisiji razgovornog tipa, u kojoj su učesnici voditeljka emisije i još 
jedan gost. Tema o kojoj je ovde reč su izlasci i savremeni život mladih u našoj sredini. Govornik u ovoj 
replici–turnusu referiše na svoje društvo, a kada daje primer njihovog uobičajenog ponašanja i shvatanja 
kao govornik ulazi u ulogu sebe u kontekstu društva o kome govori i situacije o kojoj govori. I ne samo 
to – obraćajući se jednom od sagovornika, u ovom slučaju voditeljki, dodeljuje ulogu i njoj. Tako, ona 
sada nije samo njegov sagovornik, već ima ulogu nekog člana njegovog društva koji se nalazi u situaciji 
koju on nastoji da ilustruje. Ovde se dešava još jedan fenomen vredan naše istraživačke pažnje – pored 
korišćenja deiktičkih reči ja i ti prisutno je i gestovno upućivanje kojim se iskaz podržava i dodatno 
naglašava. Ako na tren zastanemo i zamislimo ovu situaciju bez načinjenih deiktičkih gestova, ona nam 
može delovati donekle neprirodno ili čak neprikladno (ovde je bitno navesti i da je voditeljka dosta 
starija od ovog mladića, i da joj mladić tokom razgovora persira). Ovi pokreti rukama kojima govornik 
dodatno upućuje na uloge koje su dodeljene imaju svrhu da naglase upravo da su u pitanju samo uloge 
u datoj ilustraciji situacije. Tako, uloge koje su ovde uzajamno ad hoc uspostavljene, uz intuitivnu i pre-
ćutnu saglasnost interaktanata sasvim su prihvatljive i nimalo neprikladne. Kada su u pitanju funkcije 
koju prikazani gestovi rukama imaju u ovoj situaciji, Panić Cerovski ih svrstava u deiktičke ilustratore, 
a s obzirom da imaju i funkciju dodatnog isticanja, tj. pojačavanja, određuje ih kao deiktičke ilustratore 
sa emfatičkom funkcijom6 (op. Cit.: 132).

4 S tim u vezi, o korišćenju forme citiranja u funkciji emfaze v. Panić Cerovski, Ivanović (2016)
5 Klark i Gerig (1990) govore o direktnom citiranju kao o svojevrsnoj demonstraciji, gde govornik ne opisuje, već oslikava 
(depict)  pređašnju govornu situaciju.
6 Brugmann, Karl (1904): Die Demonstrativpronomen der indogermanischen Sprachen. Eine bedeutungsgeschichtliche 
Untersuchung. In: Abhandlungen der königlich sächsische Gesellschaft der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, 
Vol. 22, no.6.
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S obzirom na bogatstvo svih korelacija i paralelizama u koje centralna deiksa ulazi sa drugim 
jezičkim i neverbalnim znakovima, smatramo da je važno videti na koji način i u kojoj meri se realizuju 
funkcije i značenja ja, ovde, sada u realnom govornom korpusu.

2. OPIS KORPUSA

Istraživanje je bazirano na korpusu koji se sastoji od snimaka spontanih razgovora čiji su učesnici 
mahom studentska populacija, snimaka političke debatne emisije Poligraf, kao i skupštinskih diskusija. 
Urađena je osnovna transkripcija, i anotirani su elementi relevantni za ovo istraživanje. Ukupan broj 
tokena u korpusu je 188312.

3. ANALIZA I DISKUSIJA

3.1. Upotreba zamenice prvog lica ja

U lingvističkoj literaturi upotreba ličnih zamenica je tema kojim su se bavili mnogi lingvisti,  
kako njihovom anaforičkom tako i deiktičkom funkcijom. Relativno su skorija dublja istraživanja koja 
se bave kontrastiranjem upotrebe ili ne-upotrebe zamenica prvog i drugog lica (učesnika u razgovoru). 
Još uvek ne postoji saglasnost oko toga koji su faktori u tom pogledu najznačajniji – sintaksički, fonolo-
ški ili diskursno-pragmatički (Cole, 2010). S obzirom da ovaj rad baziramo na materijalu srpskog jezika, 
u kome lični glagolski oblici imaju relativno jasnu naznaku lica, zanimljivo je da se lične zamenice 
prvog i drugog lica ipak dosta često upotrebljavaju, čak i tamo gde mogu biti izostavljene. Naša analiza 
je usmerena u ovom radu na upotrebu lične zamenice ja, i to u subjekatskoj poziciji, u nominativu, kako 
bismo utvrdili koji pragmatski faktori mogu osvetliti njihovu čestu upotrebu u razgovornom jeziku. 

JA∕TI
—

MI∕VI

potkorpus spontani razgovori političke TV debate govori u Skupštini

frekvencija
1,43% ∕ 0,35%

—
0,12% ∕ 0,01%

0,71% ∕ 0,01%
—

0,43% ∕ 0,30%

0,51% ∕ 0,00%
—

0,79% ∕ 0,25%

Tabela 1.

U Tabeli 1. su navedeni procenti upotrebe svih zamenica prvog lica jednine i množine iz dva ra-
zloga. Prvi je kako bismo pokazali da je upotreba zamenica ja od svih deiktičkih zamenica najčešća u 
razgovornom jeziku, dok je u govornom jeziku u skupštinskom kontekstu, što je i za očekivati, zamenica 
prvog lica množine mi frekventnija od ja. Čak i kada uporedimo sva tri korpusa, jasno je da zamenica ja 
dominira u razgovornom jeziku, ali je i u druga dva korpusa istaknuta. Pokušaćemo da damo odgovor 
na pitanje kako se i zašto origo putem zamenice ja često ističe. 

Najuopštenije govoreći, čini se da je osnovni razlog upotrebe ja u razgovornom jeziku signalizi-
ranje sagovorniku da govornik sada „stupa na scenu“, što je prilično jasno kada se pogleda naš sledeći 
primer: 
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A: vi batalile kod zubara da idete, ti ideš a oova... 
B: ma ja sam isto prestala a trebalo je /
A: pa i kad si bila bez para nisi išla
B: paa tad sam bila kreten, a sad... 
M: ja isto samo čekam da mi se desi tako nešto

U većini slučajeva koje smo našli u razgovornom jeziku, ovo predstavlja tipičnu poziciju upo-
trebe ja – kada je već uspostavljena neka tema, učesnici u razgovoru mogu da preuzmu reč, i u tim 
slučajevima se upotrebljva zamenica ja da se istakne da se sadržaj replike sada odnosi baš na govornika. 
Možemo pretpostaviti da bi izostavljanje zamenice ja u nekim slučajevima čak i dovelo do nerazume-
vanja: „samo čekam da mi se desi“  bi bilo gotovo nejasno, i bez signaliziranja novog „lika“ na sceni, 
moglo bi se čak protumačiti kao neka vrsta davanja završne reči, citiranje opšte konstatacije vezane za 
dugo čekanje.

S obzirom da se radi o korpusu spontanog, neobaveznog razgovora, ćaskanja, među prijateljima, 
najčešće se u takvim replikama zapravo nastavlja određena tema, i njima se izražava slaganje u mišlje-
nju, davanje komentara, prikazivanje analognog dogašaja, stava, verovanja sagovornika. U naredna dva 
primera vidimo i slaganje sagovornika i u drugom primeru indirektnog opovrgavanja:

M: […] nemam ni jedan loš komentar, osobinu misim nema, nema. 
D: Nema pa to i ja kažem… Ja se prosto se plašim toga ... opet mi imponuje...razu-
meš?... Ne znam.

Slaganje se često i potvrđuje rečima isto, to, tako i ja, pa i ja, ma i ja.

G: (...) pa ne jedeš voće, pa boli te uvo 
M: aa, ja sam skoro kivi, mada nisam već dva-tri dana 

S obzirom na takve retoričke odnose između jedne replike i druge koja negde na početnoj poziciji 
ima ja, ne iznenađuje da je izgrađivanje nekog stava od strane govornika često istaknuto i kolokacijama 
sa glagolima kognicije i percepcije.

B : A to za gsp , ja mislim da 
C : Ja sam prešla na tri, koliko ima ? 
A : Ovamo od Konja, pa do Narodnog, pa tamo do Bulevara 
C : A taman mi jedno bilo ... 
A : Pa dobro ja mislim da je na licu mjesta normalno isto kao i u saobraćaju plaćas ma-
nju kaznu 
C : Ja sam i zaboravila na to skroz

U ovom nešto dužem primeru, sagovornica C prepričava događaj „kontrola u prevozu“, i vidi 
se da sagovornice B i A ne samo da otpočinju svoju repliku sa ja već upotrebljavaju i glagole misliti i  
zaboraviti. Pored ovih glagola kognicije i percepcije (misliti, shvatati, kontati, znati, pamtiti, sećati se,  
gledati, čuti, i sl.), zamenica ja se javlja uz modalne glagole:

B: ja nisam do osme godine znala uopše da gleam, nikad mi nije bilo jasno kak to... 
D: ne ja znam a ali ja ja moram ja moram da zamislim položaj kazaljki...

Kao i u drugim primerima sa modalnim glagolima, govornik ističe sliku o sebi kakvu hoće da 
predstavi sagovorniku, svojim shvatanjima, subjektivnim potrebama, drugim rečima – da individualizu-
je svoje učešće u razgovoru. 
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Osim ovih napomena o ponašanju zamenica ja, istaći ćemo još dve očigledne razlike između nje-
nih frekvencija u navedenim korpusima. Za razliku od razgovornog jezika, ja se retko javlja u korpusu 
skupštinskih obraćanja: 

(…) Dakle, donela je, ja molim narodnu poslanicu Vjericu Radetu…

(…) zaista ne mogu da se setim, ja se izvinjavam narodnim poslanicima (…)

I uočljivo je da u većini takvih upotreba zamenica ja deo performativnog čina (izvinjavanja, mol-
be, zahvaljivanja, osporavanja i sl.).

U jeziku debata, ja se ne javlja toliko često u funkciji pokazatelja da se neki lik sada obraća sago-
vorniku, što je razumljivo, s obzirom da se dvoje sagovornika, voditelj i gost nalaze u studiju, uloge su 
etablirane samom situacijom, te nema potrebe za isticanjem ja. Ipak, najčešći slučaj je da se ja koristilo 
za isticanje subjektivnosti, pri čemu se, kao što iz narednih primera možemo videti, javlja uz glagole en-
docentričnih procesa ili uz modalne kopulativnopredikatske izraze, što opet predstavlja još jedan razlog 
za realizaciju zamenice 1. lica jednine: 

(...) nikad nije postojao, nema ga sada i ja se nadam da ga neće ni biti dok god (...)

(…) znajući strukturu te organizacije, ja sam siguran (…)

3.2. Upotreba mesnog zameničkog priloga ovde

Upoređujući zastupljenost pojavljivanja mesnog priloga ovde u sva tri dela našeg korpusa, tj. u 
spontanim prijateljskim razgovorima, u političkim televizijskim debatama i u govorima u Skupštini, 
ustanovili smo da je ovaj prilog najmanje zastupljen u političkim televizijskim debatama, a da je u delu 
korpusa koji takođe pripada političkom diskursu, u skupštinskim izlaganjima, zastupljenost skoro pet 
puta veća (Tabela 2.).

OVDE

potkorpus spontani razgovori političke TV debate govori u Skupštini

frekvencija 0,16% 0,05% 0,24%

Tabela 2.

Da bismo ustanovili zbog čaga se toliko razlikuje frekvencija upotrebe ovog priloga u političkom 
diskursu u ova dva potkorpusa, neophodno je ustanoviti u kojim funkcijama se ovaj prilog javljao u 
našem materijalu.

U govorenom diskursu, deiktičko ovde se javlja uglavnom u 5 funkcija: 
a) Odnosi se na neki element u neposrednom okruženju, prostoru sagovornika, kao u sledećoj 

situaciji iz dela našeg korpusa sa privatnim razgovorima:

N. : sigurno i tamo, šta ja znam, da grejemo kad otvorimo vrata jer i ovaj, ovaj je veliki 
ali slabo, ono, greje
M. : čekaj, nama u hodniku nije radio radijator? 
N. : radio je, u hodniku je radio, ovaj ovde ne radi 
M. : a u kupatilu? 
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N. : radi 
M. : a u našoj sobi ne radi ni jedan? 
N. : ni jedan, isto je veliki kao ovaj ovde

U ovom segmentu razgovora reč je o radijatorima u stanu dveju studentkinja, i iz odlomka se vidi 
prototipična upotreba adverbijala ovde koja se odnosi na predmet, (radijator), koji se nalazi usobi u 
kojoj se odvija razgovor, dok su ostala mesta u stanu označena sa tamo, onde, (onaj radijator što onde 
ne radi).

U političkim debatama u ovoj upotrebi ovde se pojavilo samo na jednom mestu:

AR: A koliko Vas štiti? Evo, ovde, ovo je ova knjižica pod nazivom „Ovo je zemlja za 
nas“, to je, dakle, taj taj izveštaj koji je izazvao toliko sada raznih drugih stvari.

b) Druga takođe tipična upotreba je da se označi širi geografski prostor – ulica, kvart, mesto, dr-
žava, vezan za govornika, te takva referenca zahteva odgovarajući fizički kontekst, kotekst i zajedničko 
predznanje (Bazzanella, 2019: 7), što se i u našem korpusu javljalo:

G: Da, pa verovatno, ne znam stvarno ne znam. Ja znam da, znam da je u Hrvatskoj je i 
dan danas tako, mnogo je manje nego ovde, znači nema toliko tih malih….
R: Da, da…
G: Ima, otprilike, dobro, slično je ovde, ima, ima fazon, ima neka prodavnica ono, 
hleb, mleko i to, ono osnovno, neka mala prod...a kioska nema uopšte na svakom ćo-
šku kao ovde. Ovde ih bukvalno ima...na svakom ćošku. 

Kao što se vidi iz ovog segmenta privatnog razgovora iz našeg korpusa, ovde se upotrebljava 
u značenju „kod mene/nas“, po „mojim/našim običajima“, a čak i kada nema eksplicitno iskazanog 
„ne-ovde“, „drugog“, „daljeg“ (u ovom odlomku u Hrvatskoj), vrlo često se implicira da se ovde kon-
trastira sa daljim prostorom. 

U delu korpusa sa televizijskim debatama, najviše je bilo upravo slučajeva ove upotrebe priloga 
ovde, dakle u našoj zemlji, sredini, i sl. 

Na kakvim projektima pretežno radite sad tamo u Beču? Evo ovde ste zbog koncerta, 
ali...? 
JĆ: Ali Vi ste svesni da ovde uvek ne važe sva pravila i zakonska i pravila ponašanja

Tako, na osnovu podataka koje smo dobili iz našeg korpusa, mogli bismo da kažemo da smo uo-
čili jasnu tendenciju da je „u našoj zemlji“ česta podrazumevana implikacija u televizijskim debatama 
ovog tipa.

Ustanovili smo da se ovim prilogom u televizijskim debatama vrlo često uspostavljao jasan kon-
trast sa drugim prostorom, što se može svesti na sledeće situacije: ovde kod nas – tamo, u našoj zemlji 
– u inostranstvu, na ovoj lokaciji – na drugim lokacijama, kao na primer:

(...) filmova za koje ste radili muziku i ovde i u inostranstvu, e sad pomenuću samo 
neke (…)

Precizno je izvršena evidencija ovde ispod Gazele i to znamo tačno u broj, ali ako bih 
vam ja sada rekao da je neko vršio popis na ostalim mestima ja bih vas slagao.

Takođe, uočili smo interesantan odnos priloga ovde i tu u delu našeg korpusa političkog diskursa: 
prilog ovde situira u našoj zemlji, a tu može da se odnosi na apstraktniju situaciju ili udaljavanje od naše 
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zemlje, te kada bi se zamenili, iskaz bi bio nejasan, što se može videti u sledećem primeru, koji je iz dela 
korpusa televizijskih debata:

Mi smo imali jednu pogrešnu politiku investiranja, preduzeća su se zaduživala u ino-
stranstvu, uzimala su evre, ovde su ulagala na domaćem tržištu, tu su zarađivala dina-
re.

c) Treći tip upotrebe je bliska povezanost sa nekim predmetom kojim se bave sagovornici:

D: Dobro, znaš šta je tu fora: što tu ima više boja. Nije samo jedna u tom centru, nego 
imaš... […]
N: Evo, vidiš kako ovde menja boje. 
D: Ma,vidim,vidim. Gledam. Ajde probaj to.

U ovom odlomku razgovora sagovornici su okupljeni oko kompjutera a razgovor se vodi na temu 
softvera za vizuelno uređivanje fotografija, i vidi se po upotrebi adverba ovde da je sagovornik N taj 
koji upravlja softverom, dok sagovornik D upotrebljava tu za označavanje delova slike na ekranu koji je 
naravno bliži njegovom sagovorniku N-u. Iako ima više primera ovakve upotrebe oni su svi upravo iz 
ovog razgovora koji se odvija u specifičnoj situaciji.

d) U našem korpusu pojavio se i specifičan primer upotrebe priloga ovde kada govornik pokazuje 
na delove svog tela:

G: ma truo zub brate 
I: pa da, i to je još i ono... Ja tu ni nemam, imam samo nešto prikačeno, ovde imam 
kao ovde se vidi normalno kao zub, al‘ s ove strane ga nema uopšte, ide bukvalno 
ovako pola ….. samo spolja kao ima masku, a unutra nema ništa 

Precizniji izrazi umesto priloga ovde verovatno bi previše opteretili konverzaciju, pa je deiksa 
dovoljna da uputi sagovornika na relevantno mesto. 

e) Metajezička upotreba bila je vrlo zastupljena u formalnim situacijama u našem korpusu, što je 
bilo očekivano, ako imamo na umu da se pokazalo da ovaj prilog generalno u formalnom pisanom dis-
kursu ima upotrebu deiktičkog upućivanja na sopstveni tekst (Kordić, 2003: 85). Tako, u televizijskim 
debatama, govornik upućuje ovim prilogom na sam razgovor koji se vodi:

U svakom slučaju, ono što je izuzetno važno ovde podvući, da ovo su presude indivi-
dualcima.

Takođe, u skupštinskim obraćanjima govornici su vrlo često pribegavali korišćenju priloga ovde 
u ovom smislu.

Dakle, ( ) ovo što mi ovde diskutujemo, rekao bih, jeste Predlog zakona koji treba da 
bude uvažen upravo zbog ovih njegovih ciljeva

S obzirom na samu prirodu diskursnih situacija, skupštinski govori su nam pružili mogućnost do-
datnog nijansiranja metajezičke upotrebe priloga ovde. Tako, u ovom tipu govornog diskursa ustanovili 
smo nekoliko podtipova metajezičke upotrebe priloga ovde u našem korpusu:

- ovde = institucija, čime se fokus usmerava na ulogu koju sagovornici imaju u tom kontekstu, kao 
i važnost celog institucionalnog konteksta u kome se interakcija dešava:
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Imam pitanje, još jedno, gospodine Cvetkoviću, neće biti poslednje, pitanje je: Šta je 
bilo sa Kosovom? Kosovo, kao tema, koja se ovde često pominje. 
Lošim vođenjem sednica Narodne skupštine, u ovom sazivu, dozvoljavanjem da se sva-
šta ovde dešava, izgovori (...), 

- ovde = u ovoj situaciji, gde se prilog ovde javljao u sklopu spoja ovde se (ne) radi:

Da, tačno. Sve je to tačno. Nažalost ovde se ne radi o subjektivnom faktoru, ovde se 
radi isključivo o finansijskom momentu, dakle potrebno je mnogo novca da se izgrade 
novi zatvori.

- pri izricanju subjektivnog stava, čime se takav stav naglašava, kao vid isticanja i to u smislu 
kontrastiranja formalnoj situaciji u kojoj se govornik nalazi, koja nalaže suzdržanost od subjektivnosti, 
što vidimo iz sledeće situacije iz skupštinskih govora:

Šta ja mislim o Kovačeviću neću ovde da iznosim, nije ni dobro da iznosim. On je čovek 
koji je napravio dosta veliki problem i dosta veliku štetu svojoj državi svojim ponaša-
njem uz pomoć državnih službenika (…)

- pri direktnom citiranju dijaloga, gde se odnosi na lokaciju (širu ili užu) govornika koji je citiran. 
U sledećem segmentu iz političkog diskursa vidimo da se ovde konkretno odnosi na Francusku, u onom 
smislu u kojem je upotreba u tipu b) iznad, s tom razlikom što se u ovom slučaju ne odnosi na širi pro-
storni kontekst govornika, već na prostorni kontekst citiranog govornika, jer se iz njegove perspektive 
posmatra, te je zato ovaj tip upotrebe posebno izdvojen u okviru metajezičke funkcije, a i odvojen od 
one tipične, koju  smo opisali pod b):

(…) na prvom susretu sa predsednikom Širakom je on meni rekao: „Pa, znate, gospodine 
ambasadore, nemojte da nam se ovakve stvari dešavaju, ostavljaju loš utisak. Znate, vi 
ovde već Srbi imate loš imidž u našoj štampi, (…)

Tako, upravo zbog ove dodatne, specijalne metajezičke upotrebe u smislu „ova institucija kojoj 
pripadamo“ frekvencija pojavljivanja priloga ovde u skupštinskim govorima je mnogo veća nego u osta-
la dva podtipa govorenog diskursa u našem korpusu.

3.3. Upotreba vremenskog priloga sad(a)

Ustanovili smo da se vremenski prilog sad(a) najviše upotrebljavao u neformalnim, prijateljskim 
razgovorima. U tom kontekstu ima čak dva puta veću frekvenciju pojavljivanja nego u debatnim tele-
vizijskim emisijama, i skoro tri puta veću frekvenciju nego u diskusijama u Narodnoj skupštini (Tabela 
3). To sugeriše postojanje izvesne tendencije koja se može uvideti na osnovu upotrebe ovog priloga u 
smislu diskursnih funkcija. 

SAD(A)

potkorpus spontani razgovori političke TV debate govori u Skupštini

frekvencija 0,54% 0,25% 0,16%

Tabela 3.
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U neformalnim prijateljskim razgovorima vremenski prilog sad javljao se u funkciji uvođenja 
epizode narativa, isticanja poente, radi dinamičnosti kazivanja, u svrhu dodatne emfaze, i sl. (v. Polovi-
na, 2019).
Vrlo čestu upotrebu vremeskog priloga sad u našem korpusu spontanih razgovora ilustrovaćemo slede-
ćim primerima:

I: da, ova žena me gleda kao, əəə dobro... da kao
G: jo, ja kad sam ono, kad sam operis’o ovo ovde, kad su mi presađivali ovo tu, i sad ja 
doš’o i sad skinem konce, i sad to super sve okej odlično-

Ovde sad ima funkciju obeležavanja nizanja događaja (koje je govornik smestio u vremenski 
period nakon izvesne zubarske intervencije koju je imao – „kad sam operisao ovo ovde, kad su mi 
presađivali ovo tu“) i skretanja pažnje na svaki od elemenata tog niza: dolazak, skidanje konaca, ocena 
opravka. Na taj način on drži sagovornike u iščekivanju kulminacije – krunskog događaja koji predsta-
vlja poentu te naracije. Ti elementi niza iskazani su gotovo telegrafskim stilom, kojim je postignuta vrlo 
intenzivna dinamika kazivanja, a dinamika je dodatno pojačana upravo upotrebom vremenskog priloga 
sad kojim su sagovornici, kao uostalom i sam govornik, transponovani, „uvučeni“, u dati trenutak i do-
gađaj u prošlosti koja se tako odvija kao „sadašnjost“, što  dodatno potvrđuje Brugmanova zapažanja o 
dramskoj upotrebi deiktičkih reči. 

(…) da navedem glupo mi je ‘naš onda zato sam izbacila prvo sam izbacila tri oblasti … 
i sada sam izbacila … još ja mislim tri oblasti i sad od onih početnih devet prethodno 
sam imala jeste tri ili to je dve imala sam osam kao tih velikih oblasti ali tamo ja delim 
prelamanje i na reflektovanje (...)

U ovom isečku iz privatnog razgovora vidimo da govornica sada koristi i u smislu neposredne 
prošlosti, koja se reflektuje na sadašnjost („sada izbacila“), a takođe i u cilju poređenja ili kontrastiranja 
(„i sad“) naspram stanja iz prošlosti u vezi sa količinom gradiva koju treba spremiti.

Upotreba priloga sada u smislu šireg vremenskog okvira, koji uključuje sadašnji trenutak, ali i 
neposrednu prošlost, ukazuje na relativnost priloga sada, o kojoj govore, između ostalih, Janssen (2002: 
176), Piper (1983: 58). Ova upotreba našla se u skupštinskim izlaganjima iz našeg korpusa, što nije neo-
čekivano jer je ovaj vid korišćenja vremenskog priloga sada široko rasprostranjen u različitim tipovima 
i govorne i pisane interakcije. Navešćemo ovde jedan takav primer iz skupštinskih debata:

(…) nekoliko karakteristika (...) ne samo budžeta nego i ovih javnih finansija, koje su 
predložene za sledeću godinu, jer i kao što vidite, po sada dobroj praksi, u poslednjih 
nekoliko godina imate mogućnosti da razmatrate ne samo Budžet, nego i ono, drugi 
deo javnih finansija

U vezi sa ovom drugom funkcijom – kontrastiranje „sada naspram prošlosti“ navešćemo još ne-
koliko isečaka iz dela korpusa političkih televizijskih debata, jer se u toj funkciji u ovom tipu političkog 
diskursa vrlo često upotrebljavao vremenski prilog sad(a):

(…) imate jako puno Roma sa Kosova koje svakako nećete moći da vratite tamo. Šta s 
njima? Oni su recimo sada blizu ovog Delta sitija, ako se ne varam.

Metajezička funkcija takođe je bila vrlo zastupljena u političkom diskursu u našem korpusu.  Na 
osnovu kolokabilnosti i neposrednog lingvističkog konteksta utvrđivali smo da li se određeno pojavlji-
vanje priloga sada može uvrstiti u ovaj tip upotrebe. Tako, uz glagole govorenja, percepcije, stanja (po-
menimo najčešće glagole sa kojima je kolocirao ovaj vremenski prilog: pitati, pominjati, govoriti, pro-
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zivati, postaviti (pitanje), iznositi (sumnju), odgovoriti, razjasniti, pričati, zvučati, videti, reći, postaviti 
(temu), vratiti se (na temu), i sl.), govornik koristi prilog sada uspostavljajući tako metajezičku ravan:

AR: […] Prosto me zanima ta slika sindikata. Ima 25 hiljada sindikata u Srbiji 
BČ: Da. To… to su organizacije… 
AR: I sad me prosto zanima jačina vašeg sindikata? Koliko imate članova?

Pored ove upotrebe ovaj prilog se, u spoju e + sad, javljao u jednom podtipu metajezičke funkcije 
– reč je o argumentativnoj metajezičkoj funkciji, takođe i u delu korpusa privatnih razgovora (gde se 
inače spoj e sad uglavnom koristio u cilju emfaze, isticanja poente, i sl.):

C: (...) ona uvek manje jela 
D: pa daaa 
B: e sad da l’ je manje jela 
D: bila sitna, zato

Generalno srodno sa metajezičkim tipom funkcije, vremenski prilog sada u političkom diskursu u 
korpusu pojavljivao se i prilikom izražavanja modalnih značenja, najčešće u kolokaciji sa „ja“:

To će biti i otvorena mogućnost da se krene u potencijalnu, da tako kažem mada ja sad 
nisam tu veliki optimista, rekonstrukciju Gazele, jer u ovom momentu nisam siguran 
koliko nam je mudro da zatvaramo taj jedini most dok nam ovaj drugi nije gotov i dok 
obilaznica nije gotova.
i sad ja ne znam kako neko može u džepu da iznese fabriku od 30 miliona evra

Posebno nam je privukla pažnju sledeća situacija upotrebe vremenskog priloga sada, u pitanju je 
isečak iz skupštinskih izlaganja, gde se koristi, rekli bismo, u funkciji ukazivanja na implicitni opštepri-
hvaćeni zaključak, koji zapravo govornik sam donosi, ali ga ovim predstavlja kao zaključak do koga su 
implicitno došli svi zajedno, kao kolektiv, prateći logiku sleda događaja. Inače, kao što se može videti, 
ovde je takođe prisutno metaforično kazivanje:

Ja sam već počeo da osluškujem kako novi koalicioni partneri pominju da niko od pre-
ostala tri haška optuženika nije u Srbiji, pa ih onda ne možemo ni uhapsiti, ni izručiti. 
Gospodo, Evropa će to tražiti da uradite pa makar da su na Marsu. Sada vidimo da se 
stiže i do Marsa.

4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Upotreba centralne deikse – ja, ovde, sada u tri različita govorna korpusa pokazala je da u relativ-
no spontanom razgovoru, u prijateljskoj, neobaveznoj atmosferi, govornik mora mnogo češće da ističe 
svoju ulogu govornika upotrebom zamenice ja, jer je u takvim situacijama mnogo teže predvideti ko će 
preuzeti reč, nego što je to u formalnim, po redosledu preuzimanja turnusa, komunikacajama, kao što 
su intervjui na javnim medijima ili u institucionalizovanoj komunikaciji kakva je u Skupštini. Centralne 
deikse za prostor i vreme takođe imaju prevashodno diskursnu ulogu, a manje da označe mesto i vreme 
u odnosu na fizičku situaciju u kojoj se odvija razgovor-debata. Sve tri reči zapravo ističu ulogu govor-
nika, njegovo učešće u komunikaciji koje je različito od drugih mogućih „origa“. Deiktički prilozi ovde 
i sada su manje frekventni od zamenice, ali i oni se javljaju u onim situacijama kada govornici smatraju 
da moraju da istaknu vreme i mesto, odnosno gde i kada se odvija komunikacija, na neki način da „pod-



CENTRALNA DEIKSA U RAZGOVORNOM DISKURSU

375

sete“ sagovornike na scenu koja se odigrava, da delimitiraju pojedine situacije, kao „epizode“ ili „scene“ 
u teatru, iz čega proizlaze i metajezičke i metadiskursne funkcije. 

Svakako da bi još neka dalja analiza, na primer, upotrebe neverbalnih pratećih elemenata uz 
deiksu u različitim tipovima žive govorne komunikacije, poput ova tri tipa manje ili više formalnih 
komunikacija, zatim poređenja sa drugim elementima deiktičkog sistema u jeziku, doprinela još boljem 
razumevanju ovog fenomena.
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THE USE OF THE CENTRAL DEIXIS IN CONVERSATION

Summary

The use of the central deixis – I, here, now, in three different speech corpora showed that in a relatively spontane-
ous conversation, in a friendly, casual atmosphere, the speaker has to emphasize his role of speaker much more 
often by using the pronoun I, because in such situations it is much more difficult to predict who will take the floor, 
than it is in formal turn-taking order, in situations such as interviews on public media or in institutionalized com-
munication such as in the Assembly. Central deixes for space and time also have a primarily discoursive role, less 
to mark place and time in relation to the physical situation in which the conversation/debate takes place. All three 
words actually emphasize the role of the speaker, his participation in communication which is different from other 
possible “origo”. Deictic adverbs ovde and sada are less frequent than the pronoun I, but they also appear in those 
situations when speakers feel that they have to highlight the time and place, i.e. where and when the communica-
tion takes place, in some way to “remind” the interlocutors of the scene that is taking place, to delimit certain situa-
tions, such as “episodes” or “scenes” in the “communication theatre”, from which metalinguistic and metaphysical 
functions arise.
Certainly, some further analyses, for example, of the use of non-verbal elements along with deixis in different types 
of live spoken communication, such as these three types of more or less formal communication, then comparison 
with other elements of the deictic system in language, would contribute to an even better understanding of this 
phenomenon.
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Nevena Ceković

PRAGMATIČKI PRISTUP ITALIJANSKIM  
DISKURSNIM MARKERIMA

U ovom preglednom radu predočava se višedecenijski pristup Carle Bazzanelle i saradnika proučavanju italijanskih 
diskursnih markera iz perspektive pragmatike. Ove multifunkcionalne konverzacione čestice privlače pažnju 
istraživača sa više različitih, disciplinarnih polja (tekstualna, primenjena lingvistika, gramatika, semantika, i dr.), 
a među njima se obimom i celovitošću sagledavanja, te sudeći po broju i značaju proisteklih radova, naročito u 
poslednje dve decenije kao vodeći izdvaja doprinos iz ugla pragmatike. 
Pod okriljem pragmatičkih istraživanja analiziranih u radu ocrtavaju se sve preciznije prototipske odlike brojnih 
markerskih formi, taksonomija niza interakcionih i metatekstualnih funkcija (otvaranje, ispunjavanje, ustupanje 
ili prekidanje reči, signaliziranje teme, digresije, reformulacije, itd.) uz osvrt na pripadnost klasi, sintaksičko-
distributivne i prozodijske karakteristike, paradigmatsku i sintagmatsku polifunkcionalnost. Fokus na pragmatičku 
perspektivu u radu ima za cilj jasno razlučivanje predmetne kategorije od drugih, njeno terminološko usaglašavanje 
i definisanje, pružanje sveobuhvatnog funkcionalnog opisa, a proističe iz potrebe za konačnim, bližim određenjem 
statusa diskursnih markera u lingvistici.

Ključne reči: italijanski jezik, diskursni markeri, pragmatika, Bazzanella, taksonomija

1. UVOD

Diskursni markeri (DM), visokoučestali i multifunkcionalni konverzacioni elementi i izrazi 
poslednjih decenija privlače pažnju mnogih istraživača koji deluju na više različitih, disciplinarnih 
polja nauke o jeziku (tekstualna lingvistika, gramatika, semantika, primenjena, kognitivna, korpusna 
lingvistika i dr.). Među njima se svojim obimom i celovitošću sagledavanja, naročito u protekle dve 
decenije i sudeći po broju i značaju proisteklih radova, kao vodeći izdvaja doprinos iz ugla pragmatike 
(Fraser 1999, 2006, 2009; Fischer 2006; up. Schiffrin 1996). 

U ovom preglednom radu1 predočićemo rezultate višedecenijskog pristupa Carle Bazzanelle i 
saradnika u domenu proučavanja italijanskih DM iz perspektive pragmatike. Pod okriljem pragmatičkih 
istraživanja koja analiziramo ocrtavaju se sve preciznije prototipske odlike mnoštva markerskih formi, na 
šta ćemo se ukratko osvrnuti kako bismo fokus stavili na taksonomiju niza interakcionih i metatekstualnih 
funkcija. Cilj ovog, zajedno sa drugim našim radovima2, jeste da opiše dominantan pristup u italijanskoj 
lingvističkoj literaturi i da ujedno ponudi terminološko i taksonomsko usaglašavanje stavova o DM.

1  Rad je proistekao iz naše doktorske disertacije (Ceković 2016), u kojoj se na osnovu predmetnog pristupa preispituje 
efikasnost ekspliticnog inputa sa DM u govornoj produkciji srbofonih studenata italijanskog kao stranog jezika. 
2  Za pojedine aspekte koji su u neposrednoj vezi s ovim pristupom, kao što su različitost pojmovnog određenja, definicije, 
funkcionalnog opisa i teorijskog usmerenja u proučavanju DM u nauci o jeziku, zbog ograničenog prostora upućujemo na 
druge, već objavljene radove: Ceković 2020, na temu ostalih pristupa (tekstualnih, gramatičkih i semantičkih) italijanskim DM, 
odnosno Ceković-Rakonjac 2011, gde se opisuju različiti pristupi markerima i u engleskom, te navode brojni termini koji se za 
markere koriste u nekoliko jezika. 
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2. REFERENTNI PRISTUP

Najznačajniji doprinos proučavanju DM u italijanskom jeziku, i to iz pragmatičke perspektive, 
po našem uverenju pružila je C. Bazzanella sa saradnicima. Prateći autorkin tri decenije dug opus na 
ovu temu, svedoci smo kontinuiranog angažovanja na ustanovljavanju termina, definisanju, opisivanju 
i klasifikovanju DM. 

U svojim ranim radovima, autorka ih najpre naziva: connettivi pragmatici (Bazzanella & Di Blasi 
1982), connettivi pragmatici fàtici (Bazzanella 1985), phatic connectives (Bazzanella 1990), indicatori 
fatici (Bazzanella 1994b), da bi u potonjim, uz upotrebu engleskih naziva discourse markers (Bazzanella 
2006) i pragmatic markers (Bosco & Bazzanella 2005), ustalila, barem što se studija na italijanskom 
jeziku tiče, termin segnali discorsivi (up., npr. Bazzanella 1994a, 1995, 2001a, 2008, 2011) koji je i dalje 
naširoko prihvaćen u literaturi. 

U cilju razlikovanja DM, Bazzanella (1995: 226-227, naša emfaza) skreće pažnju, primera radi, 
da koordinativni veznik e u pragmatičkoj, markerskoj upotrebi (1a) iskazuje odnos između govornih 
činova, za razliku od primarne upotrebe (1b) gde iskazuje odnos između činjenica:
(1a) A: Gianni è svenuto.
       B: E ha ripreso conoscenza?
      ‘A: Đani se onesvestio.
       B: I je l’ došao k sebi?’
(1b) Giovanni è grande e grosso.
       ‘Đovani je velik i debeo.’

Nakon prvobitnih pokušaja određivanja DM (suštinski u okviru tzv. pragmatičkih konektora, 
(1a), kao značajne teme u tradiciji italijanske tekstualne lingvistike), Bazzanella (1994a: 150; 1995: 
225) ih izdvaja u zasebnu kategoriju, definišući je kao skup elemenata koji služe strukturiranju diskursa, 
povezivanju (među-/van-)rečeničnih elemenata, kao i smeštanju iskaza unutar jedne interpersonalne 
dimenzije uz naglašavanje interakcione strukture konverzacije. 

Markeri pripadaju različitim vrstama reči i mogu biti veznici (e ‘i’, ma ‘ali’, cioè ‘‘odnosno/
to jest’), prilozi (praticamente ‘praktično’), uzvici (eh ‘eh’), sintagme (guarda ‘gledaj’, in qualche 
modo ‘na neki način/nekako’), izrazi (come dire ‘kako da kažem’), čak i čitave rečenice (per così dire 
‘takoreći’) (Bazzanella 1995: 225). Analizirajući zajedničke sintaksičko-istributivne i prozodijske 
karakteristike tako kategorisanih italijanskih markera, Bazzanella (1995, 2006, 2008) izvodi sledeće 
zaključke: DM ostaju „eksterni“ u odnosu na propozicioni sadržaj budući da ne utiču na uslove istinitosti 
propozicije; ne preuzimaju se u eho-rečenicama, ni u indirektnom govoru; ne podležu negaciji; nemaju 
fiksnu kolokaciju; mogu se kumulirati i „ulančavati“ (nizati u vidu sekvenci od dva ili više markera sa 
drugačijom ili istom, tj. sličnom funkcijom); međurazmenjivi su; vrlo često čine jednu tonsku grupu 
i ponašaju se kao parentetični elementi; izrazito su polifunkcionalni, kako na paradigmatskom (isti 
marker u različitim kontekstima može vršiti različite funkcije) tako i na sintagmatskom nivou (jednom 
markeru se u datom kontekstu može istovremeno pripisati više funkcija).

3. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Imajući u vidu pomenute karakteristike, autorka predlaže originalnu taksonomiju markera na 
osnovu funkcija koje oni mogu vršiti: na nivou interakcije, gde ih sagledava kako iz ugla govornika, 
tako i iz ugla sagovornika (Bazzanella 2001a/b/c, 2003; up. Bazzanella 1994a, 1995, 2006, 2008, 2010, 
2011), i na nivou metateksta (Bazzanella 1994a, 1995; up. Bazzanella 2001a/b/c, 2006, 2008, 2010, 
2011), usložnjavajući dalje podelu ovih dveju makrofunkcija na nivou brojnih mikrofunkcija.3 

3  Svi primeri su iz stvarnih, svakodnevnih interakcija (nastavne prakse, TV/radio-emisija i sl.) i preuzeti su iz Bazzanella 
(1995: 232-249), s našom emfazom, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.
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3.1. Interakcione funkcije

Ogledaju se prvenstveno u spontanim, neformalnim dijalozima i podrazumevaju „implicitno 
povezivanje iskaza u kome se DM javljaju sa odnosom govornika prema interakciji koja je u toku“ 
(Bazzanella 1995: 232). Sagledavanjem upotrebe DM od strane govornika i od strane sagovornika, 
pored interakcione dimenzije komunikacije i važnosti uloge sagovornika kao svojevrsnog koautora, 
naglašava se i simetričnost funkcija koje markeri mogu vršiti u interakciji (npr. ako govornik zahteva 
razumevanje putem capisci ‘razumeš/shvataš’ u potvrdnoj ili upitnoj formi, sagovornik koristi capisco 
‘razumem/shvatam’ ili drugi marker da bi potvrdio svoje razumevanje). 

3.1.1. Perspektiva govornika
Iz perspektive govornika Bazzanella (1995: 233-241, 1994a: 152-156) identifikuje sledeće 

interakcione funkcije DM:
1. Uzimanje reči (presa di turno) – markeri u ovoj funkciji (allora ‘onda/dakle’, dunque ‘dakle/

znači’, ecco ‘evo/eto’, ma, e) služe uspostavljanju kontakta i (pre)uzimanju reči, na samom početku 
interakcije (tj. diskusije na času u (2)) ili u toku:
(2) Allora, sapete che il 7 dicembre abbiamo fatto questo consiglio in classe.
     ‘Dakle, znate da smo 7. decembra imali ovaj sastanak školskog saveta.’

U određenim slučajevima, ovi markeri (mah ‘ma’, be’ ‘ok/pa’, beh ‘pa/dobro’) osim za uzimanje 
reči, tj. otpočinjanje turnusa, mogu poslužiti i u funkciji modulacije (v. dalje) odnosno ublažavanja 
relevantnosti odgovora koji uvode, a koji govornik u izvesnom pogledu ne smatra zadovoljavajućim.

2. Ispunjivačka funkcija (riempitivi) – ispunjivači (non so ‘ne znam’, niente ‘ništa’, come (posso) 
dire? ‘kako (mogu) da kažem’, per così dire, diciamo ‘da kažemo/recimo’) služe zadržavanju reči (engl. 
floor-holding) i ukazuju na teškoću u planiranju diskursa, tipičnu za spontani govor. Često se javljaju 
zajedno s ispunjenim ili glasnim pauzama (pause piene, npr. ee, ehm, mm), neispunjenim ili nemim 
pauzama tj. ćutanjem (pause vuote) (3), produžavanjem vokala koji im prethodi (engl. drawling), te 
markerima korekcije (v. dalje):  
(3) Alla base, a mio avviso, cʼera un forte risentimento popolare, perché diversamente l’ampiezza e la 

durata del movimento non so... non avrebbe avuto la dimensione che ha avuto (radio-emisija)
‘U osnovi, po mom mišljenju, bilo je jako narodno nezadovoljstvo, jer drugačije širina i trajanje 
pokreta ne znam/možda… ne bi imao dimenzije koje je imao’

Na teškoću u formulisanju iskaza, usled koje govornik ne nalazi odgovarajući termin i pokušava 
da „dobije na vremenu“ kako bi to učinio, ukazuju i ispunjivači poput diciamo, come (posso) dire?, per 
così dire, često propraćeni pauzama. Ispunjivač niente naročito je rasprostranjen u upotrebi kod mladih 
osoba i ukazuje na nesigurnost ili teškoću u formulisanju iskaza. U izvesnim slučajevima ovi markeri 
mogu odavati i osobeno psihološko stanje govornika (umor, uzbuđenje, napetost, itd.). 

3. Zahtevanje pažnje (richiesta di attenzione) – u funkciji zahtevanja i održavanja sagovornikove 
pažnje često se, pored ostalih (ehi ‘ej’, mi segui/e? ‘pratiš/pratite me?’), koriste glagoli u imperativu 
(senti/a ‘čuj/čujte’, guarda/i/ate ‘gledaj/gledajte’, vedi/e/a ‘vidi/vidite’, di’ ‘reci/kaži’, dimmi ‘reci mi/
kaži mi’, dica ‘recite/kažite’, s tim da katkad ovi markeri istovremeno mogu vršiti i funkciju prekidanja 
(v. dalje)):
(4) Senti, all’età di Dante si può ancora parlare di questa autorità universale? (odgovaranje u školi)
     ‘Čuj, u Danteovo doba može li se još govoriti o ovoj univerzalnoj vlasti?’

4. Fatička funkcija (fatismi) – služi uspostavljanju kontakta između sagovornika i isticanju 
pripadnosti pojedinca zajedničkoj grupi, tj. aspekta „socijalne kohezije“ komunikacije. Među fatičke 
markere ubrajaju se: vokativi vlastitih imena (ponekad u cilju iskazivanja familijarnosti) i oblici 
oslovljavanja (alokutivne forme, allocutivi, npr. caro ragazzo ‘dragi momče’, signorina mia ‘gospođice 
moja’), zatim sai ‘znaš’ u (5), capisci, come sai ‘kao što znaš’, lo sapete ‘znate’, Lei dice ‘Vi kažete’, 
come dice Lei ‘kako Vi kažete’, eh? ‘e?’, koji naglašavaju zajednička ili enciklopedijska (pred)znanja, 
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tj. ona koja dele aktuelni govornik i sagovornik, a u vezi su sa situacionim i jezičkim kontekstom, kao 
i činjenicama iz „spoljnog“ sveta:  
(5) «Per prenderla [la tesi], l’ho presa: su Emily Dickinson, sai, quella poetessa americana dell’ottocento, 

quella specie di donna terribile...» (književno delo) 
      ‘Da sam diplomirao, diplomirao sam: na Emili Dikinson, znaš¸ ona američka pesnikinja iz devetnaestog 

veka, jedna užasna žena…’
5. Modulacija (meccanismi di modulazione) – modulatori se upotrebljavaju u cilju pojačavanja ili 

ublažavanja (mitigacije) propozicionog sadržaja iskaza, delujući obično na polju preciznosti, u smislu 
njenog redukovanja (praticamente (6), in un certo senso ‘u izvesnom smislu’, in qualche modo, circa 
‘otprilike’) ili pojačavanja (appunto ‘upravo’, davvero  ‘stvarno’, proprio  ‘baš’, a koji sledstveno tome 
vrše i funkciju fokalizacije (v. dalje)):
(6) Saussure praticamente è vissuto nel millenovecento... [ćutanje] (ispit na fakultetu)
     ‘Praktično, Sosir je živeo u dvadesetom veku… [ćutanje]’

Modulatori mogu delovati i na ublažavanje ili pojačavanje jedne od komponenti govornog čina, 
tako što ističu izraz duševnog stanja (davvero, proprio), umanjuju ili uvećavaju autoritet i moć govornika 
(secondo me ‘po meni’), kao i stepen njegovog „ograđivanja“ od iskaza (diciamo, mi sembra ‘čini mi 
se’, forse ‘možda’, magari ‘možda/recimo’, se non sbaglio ‘ako ne grešim’, penso io ‘ja mislim’, dicono 
‘kažu’, odnosno certamente ‘svakako’, naturalmente ‘naravno’, come tutti sanno ‘kao što svi znaju’, 
lo dicono tutti ‘svi kažu’). Sem toga, ovi markeri (poput un po’ ‘malo’, direi ‘rekao bih’, in un certo 
senso) mogu biti upotrebljeni u svrhu jezičke učtivosti, kad govornik ne želi da otvoreno protivreči npr. 
starijem sagovorniku, odnosno kad želi da izbegne konflikt ili dovođenje sagovornika u neprijatnost. 

6. Kontrola prijema (controllo della ricezione) – eh, capisci, capito ‘razumeš/shvataš’ služe 
govorniku da proveri ispravan prijem iskaza od strane sagovornika i da zatraži od njega potvrdu da je 
iskaz shvaćen:
(7) Allora alle otto, eh? (bolničarka pri zakazivanju pregleda)
     ‘Onda u osam, a?’

U određenim situacijama, govornik može uporno upotrebljavati capisci?, capito?, čak i onda kad 
je propozicioni sadržaj lako razumljiv, ukoliko izostanu DM od strane sagovornika kojima bi pokazao 
svoje razumevanje:
(8) Prendi la prima strada a destra. Quella, capito?
     ‘Pođi prvom ulicom desno. Onom, shvataš?’

7. Zahtevanje slaganja i(li) potvrde (richiesta di accordo e/o conferma) – no? ‘zar ne?’ (9), (non 
è) vero? ‘zar ne/zar nije istina?’, ti pare? ‘misliš/čini ti se (da je tako)?’, non è così? ‘nije tako?’, eh? 
služe traženju potvrde i(li) slaganja tj. saglasnosti od sagovornika, koji se često unapred podrazumevaju:
(9) È stato detto che è stato un genio dello spettacolo, del teatro e del cinema, no? (TV emisija)

‘Rečeno je da je bio genije za scenske nastupe, pozorište i film, zar ne? ’
8. Ustupanje reči (cedere il turno) – u finalnoj poziciji, DM služe ustupanju reči, kao npr. no? (10) 

uz učestalo istovremeno zahtevanje potvrde, ili vokativ u cilju odabira narednog govornika, a moguća 
je i upotreba stereotipne formule prego ‘izvoli/izvolite’, karakteristične za formalni registar i situacije u 
kojima postoji rigidna podela uloga (npr. voditelj/gost u emisijama na radiju ili TV):
(10) Era bello, no? 
       ‘Bilo je lepo/Bio je lep, zar ne?’

3.1.2. Perspektiva sagovornika
Iz perspektive sagovornika, interakcione funkcije identifikovane od strane Bazzanelle (1995: 

242-246, 1994a: 156-160), jesu sledeće: 
1. Prekidanje (meccanismi di interruzione) – kako bi prekinuo aktuelnog govornika, eventualno 

preklapajući se s jednom reči (kao u (11) gde je preklapanje navedeno unutar simbola + i *) ili s kratkom 
pauzom u njegovom iskazu, sagovornik može koristiti prekidače ma, allora, scusa(mi) ‘izvini/oprosti 
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mi’, scusate ‘izvinite’, (scusa/i) un attimo/un momento ‘izvini/izvinite, samo trenutak’, ma scusa ‘ali 
izvini’, insomma ‘jednom reči/ukratko’:
(11) A: Altri hanno invece privilegiato un aspetto più tecnico, e cioè hanno +detto*
       B: +Ma* lei difende gli obiettori fiscali per ragioni professionali o perché ci crede? (TV emisija)
       ‘A: Drugi su međutim dali prednost jednom više tehničkom aspektu, a to jest rekli +su*
       B: +Ali* Vi branite poreske prigovarače iz profesionalnih razloga ili zato što u to verujete?’

U izvesnim slučajevima, markeri poput cioè, mogu poslužiti u svrhu prekidanja, ali i uzimanja 
reči i reformulisanja upravo rečenog (v. dalje):
(12) A: […] Questo per me è è un tradimento di grossi valori...
       B: Cioè lei è contro […]. (TV emisija)
       ‘A: […] Za mene je to je to izdaja velikih vrednosti…
       B: Znači vi ste protiv […].’

2. engl. Back-channelling, potvrđivanje pažnje (attenzione in corso/conferma di attenzione) – u 
trenucima kad sagovornik ne namerava da uzme reč, već samo da signalizira svoju pažnju koja je u toku, 
potvrđuje spremnost za nastavak (najčešće telefonske) komunikacije i učešće u njoj putem: sì ‘da’, sìii 
‘daaa’, ti seguo ‘pratim te’, ispunjenih pauza poput mh ‘mh’ (13), koji osim kao tzv. back-channels tj. 
propratni markeri (paralelni sa ispunjivačima od strane govornika), mogu poslužiti sagovorniku i da 
(naporedo sa zahtevanjem pažnje od strane govornika) potvrdi svoje pažljivo praćenje (up. Bazzanella 
2011):
(13) A: È andata dal medico...
       B: mh?
       A: e le ha consigliato una cura particolare.
       ‘A: Otišla je kod doktora…
       B: mh?
       A: i savetovao joj je jedan poseban tretman.’

U određenim slučajevima, sagovornikova upotreba markera davvero? može, osim na pažnju, 
ukazivati i na činjenicu da mu je informacija saopštena od strane aktuelnog govornika nova i neočekivana, 
te da u vezi s njom traži od njega dalja pojašnjenja, kao i da nastavi svoju reč: 
(14) A: Oggi c’è stato..., mi è dispiaciuto, c’è mancato il collegamento col santuario di Biella.
       B: Davvero? (radio-emisija)
      ‘A: Danas je bio…, bilo mi je žao, nismo uspostavili vezu sa svetilištem u Bjeli.
        B: Stvarno?’
 3. Fatička funkcija (fatismi) – poput aktuelnog govornika, premda znatno ređe, i sagovornik može, 
a da pri tom ne uzima reč, koristiti fatičke markere: so bene ‘dobro znam’ (15), lo credo ‘verujem’, kako 
bi naglasio da raspolaže zajedničkim iskustvom ili znanjima, odnosno kako bi istakao svoju solidarnost 
sa govornikom:
(15) A: è pesante avere sempre delle scadenze strette/,/ =
       B: = so bene/,/ =
       A: = anche se quasi tutti sono in questa situazione (-) non mi sembra giusto! (Bazzanella 1994a: 
160)
       ‘A: naporno je uvek imati kratke rokove/,/ =
       B: = znam dobro/,/ =
       A: = iako su skoro svi u ovakvoj situaciji (-) mislim da nije u redu!’

4. Prijem i spoznaja, zahtevanje objašnjenja (ricezione e acquisizione di conoscenza, richiesta di 
spiegazione) – učestali u konverzaciji su i markeri prijema poruke i spoznaje, tj. primanja na znanje, kojima 
sagovornik ukazuje ne samo da je slušao, već i da je razumeo govornika: sì (kojem ponekad prethodi 
ili sledi ponavljanje dela ili čitavog tuđeg iskaza) (16), (ho) capito ‘razumeo/razumela sam ili shvatio/
shvatila sam’, ah ‘ah’, o(o)h ‘oh’ (ukazuje na prijem propraćen čuđenjem), eh ‘e’ (neodobravanjem), 
aah ‘aah’ (na prisustvo neočekivane i neželjene informacije), ecco, ma pensa ‘zamisli, ma vidi’, noo! 
‘nee!’, non mi dire ‘nemoj mi reći’: 
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(16) A: Vogliamo parlare dei movimenti del viso, per esempio, no? che sono molto più importanti di altri 
movimenti del corpo.

        B: Di altri movimenti, sì. (TV emisija)
       ‘A: Hoćemo li da govorimo o pokretima lica, na primer, hoćemo? koji su mnogo važniji od ostalih
        pokreta tela.
        B: Od ostalih pokreta, da.’

U slučaju kad sagovornik nije siguran da je dobro primio poruku ili kad nije razumeo propozicioni 
sadržaj iskaza koji je proizveo govornik, može da od njega zatraži objašnjenje, čak i prekidajući ga, 
pomoću: eh?, cioè? i per esempio? ‘na primer?’, ad esempio? ‘na primer?’, come? ‘kako?’, cosa? ‘šta?’.

5. Slaganje i(li) potvrda (accordo e/o conferma) – sì, già ‘(pa) da’, (va) bene ‘u redu’, benissimo 
‘odlično’, giusto ‘tačno’, naturale ‘prirodno’, certo ‘svakako/naravno’, vero ‘istina’, verissimo ‘živa 
istina’, okay ‘okej’, proprio così ‘baš tako’, assolutamente ‘apsolutno’ (17), perfetto ‘savršeno’, come 
no ‘kako da ne’, ecco ukazuju, često uz preklapanje, na slaganje tj. saglasnost sagovornika u vezi s 
propozicionim sadržajem govornikovog iskaza, pri čemu ono može biti i delimično, kao u slučaju 
ispunjene pauze mhh ‘mhh’, eh beʼ ‘pa dobro’, mah! ‘(a)ma’, insomma:
(17) A: Questa storia delle lucciole bisogna spiegarla...

B: Assolutamente. (TV emisija)
‘A: Ovu priču o svicima treba objasniti…
B: Apsolutno.’

3.2. Metatekstualne funkcije

Metatekstualne funkcije DM igraju važnu ulogu u strukturiranju teksta i u okviru njih Bazzanella 
(1995: 246-249, naša emfaza) razlikuje sledeće mikrofunkcije:

1. Demarkacija (demarcativi) – insomma, allora, comunque ‘u svakom slučaju’, senti, a proposito 
‘što se tiče’ kao demarkatori služe govorniku za razgraničavanje različitih delova teksta: početka, 
nastavka, završetka, i organizovanje njegove tematske strukture (18), odnosno promenu teme ili 
digresiju (kao u (19) gde senti pored ove vrši i funkciju zahtevanja pažnje), i njihova je upotreba takođe 
u vezi s problemima koje nameće usmena komunikacija (teškoće u planiranju, nemogućnost brisanja, 
linearizacije, itd.): 
(18) Stavamo cercando di capire cosa sono le bugie, come si mente. Il dottor V. parlava del linguaggio 

non   verbale. Allora, vogliamo parlare delle espressioni del viso? (TV emisija)
       ‘Pokušavali smo da shvatimo šta su laži, kako se laže. Doktor V. je govorio o neverbalnom jeziku. 

Onda, hoćemo li da govorimo o izrazima lica?’
(19) A: Avete fatto buone vacanze?
       B: Sì grazie, ottime, in montagna. E voi?
       A: Anche noi, grazie. Senti, avrei bisogno di un favore. 
      ‘A: Je l’ vam bio lep odmor? 
       B: Da hvala, odličan, na planini. A vama?
       A: I nama, hvala. Čuj, trebala mi jedna usluga.’

2. Fokalizacija (focalizzatori) – uloga fokalizatora ili fokusnih markera jeste isticanje datog 
elementa, odnosno stavljanje fokusa na određene delove teksta, i u njih se ubrajaju proprio (20), appunto, 
ecco, (ti) dico ‘kažem (ti)’, voglio dire ‘hoću reći’, koji se katkad mogu ponavljati ili kombinovati:
(20) «Credo proprio che per un certo periodo ho avuto una piccola cotta, per te!» (književno delo)
        ‘Mislim baš da sam jedno vreme bio malo zaljubljen, u tebe!’

3. Reformulacija (indicatori di riformulazione) – imajući u vidu da se ova učestala pojava u 
spontanom diskursu, uzrokovana ograničenom mogućnošću njegovog planiranja i signalizirana 
reformulatorima (cioè, diciamo, anzi ‘štaviše’, insomma, be’), može uprošćeno podeliti na parafrazu 
(u kojoj se zadržava korespondencija između dva data elementa), korekciju (korespondencija izostaje) 
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i egzemplifikaciju (gde je jedan element nadređen drugom koji služi da bi ga potkrepio primerom), 
razlikuju se sledeće funkcije DM:

i) Parafraza (indicatori di parafrasi) – među parafrastičke markere ubrajaju se: cioè, diciamo, 
voglio dire, in altre parole ‘drugim rečima’:
(21) Anche persone che in teoria dovrebbero essere addestrate a cogliere segnali di menzogna, falliscono,  

cioè non riescono a ottenere percentuali superiori al caso. (TV emisija)
‘I osobe koje bi u teoriji trebalo da su obučene da prepoznaju znake laganja greše, odnosno ne 
uspevaju da ostvare više procente u konkretnom slučaju.’

ii) Korekcija (indicatori di correzione) – ovu funkciju mogu vršiti korektori: diciamo, anzi, 
insomma, cioè, non so, no, voglio dire:
(22) Le sue idee si erano un poʼ, anzi si erano profondamente trasformate.
       ‘Njegove ideje su doživele malu, štaviše doživele su duboku promenu.’

iii) Egzemplifikacija (indicatori di esemplificazione) – mettiamo ‘recimo/na primer’, 
facciamo ‘recimo/na primer’, diciamo, prendiamo ‘uzmimo (za primer)’, ecco, per/ad esempio kao 
egzemplifikatori služe govorniku da navede primer kako bi ga sagovornik bolje razumeo ili da pruži 
složeniju argumentaciju:
(23) Ci vuole un antibiotico, facciamo l’Augmentin.

‘Potreban je neki antibiotik, recimo Augmentin’.

4. DISKUSIJA

Bazzanellini nalazi o opštim karakteristikama DM podudaraju sa nalazima većine ostalih 
analiziranih autora (Ceković 2020, Ceković-Rakonjac 2011), bilo da je Bazzanella ta koja ih temelji 
na tuđim (npr. Berrettinim 1994) ili da su prevashodno drugi autori ti koji slede njene nalaze: stoga, 
odabirući da prihvatimo upravo njene zaključke o DM smatramo da oslikavamo generalni stav i 
drugih autora po ovom pitanju. Štaviše, od svih autora jedino Bazzanella nudi tako celovit opis DM 
u italijanskom jeziku (up. Pons Borderia 2006: 79 koji ga poredi sa generalnim opisima kakvi postoje 
za još samo dva svetska jezika, od kojih nijedan nije engleski). Tako su, primera radi, kod Bazzanelle 
detaljno razmotrena i ona pitanja kojih se drugi autori samo sporadično dotiču (kao što su kumuliranje 
markera ili njihova međurazmenjivost). 

Svaki od prethodno analiziranih autora (Ceković 2020: 245, Ceković-Rakonjac 2011), te tako 
i Bazzanella, na sebi svojstven način nudi neku vrstu taksonomije. Uz prve pokušaje klasifikacije 
italijanskih DM (npr. Stammerjohann 1977, koji razlikuje signale otvaranja, korekcije i zatvaranja), 
značajna je Berrettina (1994) klasifikacija koja obuhvata pragmatičke konektore, demarkatore i fatičke 
markere, i Berrutova (1993), koji joj pridodaje i signale ublažavanja. Svojom originalnošću izdvajaju 
se i neke novije petočlane, odnosno četvoročlane podele (Cresti 2000, Khachaturyan 2011, v. Ceković 
2020). Bazzanella, kako smo predočili, svoju taksonomiju bazira na distinkciji između interakcionih 
funkcija (gde razlikuje do osam vrsta markera iz perspektive kako govornika tako i sagovornika) i onih 
metatekstualnih (gde navodi tri osnovne kategorije). 

Imajući u vidu da nijedan od autora nije ponudio potpunu i definitivnu klasifikaciju DM, smatramo 
da zbog svoje preglednosti, preciznosti i jezgrovitosti klasifikacija koju je izvršila C. Bazzanella može 
poslužiti kao valjano istraživačko sredstvo (up. Ceković 2016), a i kao polazište za eventualnu dalju 
razradu u cilju pronalaženja konačnog rešenja za ovaj problematični aspekat fenomena kojim se bavimo. 
Problem izrade taksonomija uostalom nije nov u pragmatici: kako smo ustanovili (Ceković 2020: 245), 
klasifikacija markerskih funkcija predstavlja naročit, aktuelan izazov za istraživače, koji ujedno donosi 
i najraznovrsnija rešenja. 

Ova autorka je uložila značajan trud u izradu taksonomije DM, u vidu radne platforme koju u brojnim 
studijama revidira, razrađujući ponuđene i uvodeći nove mikro- i makrofunkcije. U prvim studijama, uz 
pragmatičke, pominju se i metatekstualni konektori (Bazzanella & Di Blasi 1982), i donosi prva radna 
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klasifikacija interakcionih funkcija uz ustanovljavanje simetričnosti manjeg broja funkcija od strane 
govornika i sagovornika (Bazzanella 1990). Zatim se, za potrebe analize osobenosti školske interakcije, 
modifikuju postojeće i uvode nove interakcione funkcije (npr. razlučuju se mehanizmi razmene reči; 
Bazzanella 1994b), nakon čega se ustanovljavaju metatekstualne mikrofunkcije (Bazzanella 1994a) i 
proširuje broj  funkcija od strane govornika (Bazzanella 1995). 

Sledi proširivanje broja funkcija i od strane sagovornika te, kao rezultat proučavanja ItalAnt 
korpusa staroitalijanskog jezika, dodatno specifikovanje metatekstualnih funkcija, i to demarkatora (1. 
artikulacija na delove: uvod/prezentacija, prelaz/tranzicija, nabrajanje, digresija (početak i završetak 
digresije), zatvaranje; 2. markeri citiranja i indirektnog govora; 3. markeri upućivanja) i fokalizatora (na 
lokalnom i globalnom nivou) (Bazzanella 2001a, 2001c, 2003; up. Bazzanella 2001b, 2010). 

U novijim studijama, između ostalog pod uticajem Teorije relevantnosti i kognitivne lingvistike, 
uvodi se još jedna makrofunkcija DM – kognitivna (proceduralni markeri, epistemički i modulatori, koji 
markiraju tekuće kognitivne procese i stavove (Bazzanella 2006: 456, 463; up. 2008: 222, 2010: 1339), 
a do tad prisutni modulatori od strane govornika postaju mehanizmi učtivosti (Bazzanella 2005, 2008), 
da bi zatim i kognitivni modulatori prerasli u mehanizme intenzifikacije (Bazzanella 2011). 

Pri tom, za svaku od predočenih taksonomija autorka neizostavno napominje da je ne treba 
smatrati rigidnom ni konačnom (up., npr. Bazzanella 1995: 232, 2001c: 85, 2006: 456), skrećući 
neretko pažnju i na teškoću prilikom (često višeznačnog) pripisivanja funkcija markerima (up. Aijmer 
& Simon-Vanderbergen 2011: 229), a imajući u vidu njihovu izraženu polifunkcionalnost i „osetljivost“ 
na kontekst i njegove brojne parametre (up. Bazzanella & Di Blasi 1982: 114; Bazzanella 1990: 637, 
1994b: 242, 1995: 232, 2008: 46). 

Referentna klasifikacija koju smo ovim radom opisali može poslužiti kao valjano uporište za 
istraživanja različitog karaktera na temu DM (gramatička, primenjena, korpusna, itd.). Važno je 
napomenuti i da ona predstavlja bazu potonjih taksonomija (koje su zapravo njene prerađene i delimično 
modifikovane verzije; up., npr. Bazzanella 2008: 224, 2006: 463, 2001a: 47), kao i činjenicu da je 
primerena razgovornom jeziku, odnosno da je izrađena na osnovu korpusa sačinjenog uglavnom od 
usmenih tekstova (up. Bazzanella 2010: 1341, 2006: 450, 2001b: 193). Fokus na pragmatičku perspektivu 
u ovom radu stavljen je, napokon, i s ciljem jasnog razlučivanja predmetne kategorije od drugih, njenog 
terminološkog usaglašavanja i definisanja, pružanja sveobuhvatnog funkcionalnog opisa, a proistekao je 
iz potrebe za konačnim, bližim određenjem statusa diskursnih markera u lingvistici.
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APPROCCIO PRAGMATICO AI SEGNALI DISCORSIVI ITALIANI  

Riassunto

Il contributo ha l’obiettivo di illustrare l’approccio di Carla Bazzanella e dei suoi collaboratori allo studio dei 
segnali discorsivi italiani in una prospettiva pragmatica. Le particelle che li compongono e che svolgono molteplici 
funzioni conversazionali attirano l’attenzione di ricercatori provenienti da diversi campi disciplinari (linguistica 
testuale e applicata, grammatica, semantica, ecc.). Fra questi campi, quello che risulta dominante negli ultimi due 
decenni è l’approccio pragmatico, grazie alla sua ampiezza ed esaustività così come alla quantità ed alla rilevanza 
dei contributi che ne derivano. 
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Nell’ambito degli studi pragmatici analizzati nel nostro contributo, si delineano con una precisione sempre 
maggiore dei tratti prototipici di numerose forme operanti come segnali discorsivi: trattiamo innanzitutto la 
tassonomia di una serie di funzioni interazionali e metatestuali (presa, tenuta e cessione del turno, interruzione, 
segnalazione del tema, digressione, riformulazione, ecc.) facendo un breve cenno all’appartenenza alla classe, 
alle caratteristiche sintattico-distribuzionali e prosodiche o alla polifunzionalità paradigmatica e sintagmatica. La 
prospettiva pragmatica su cui intendiamo focalizzare la nostra attenzione mira a distinguere la categoria dei segnali 
discorsivi dalle altre, a precisarne il termine e la definizione, ad offrire una descrizione funzionale di carattere 
generale e si propone di affermare lo status dei segnali discorsivi nell’ambito degli studi linguistici.

Parole chiave: lingua italiana, segnali discorsivi, pragmatica, Bazzanella, tassonomia
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PROPAGANDA U INFORMATIVNOM PROGRAMU U SRBIJI 
TOKOM VANREDNOG STANJA

Vanredno stanje u Srbiji proglašeno je 15. marta 2020. godine radi efikasnijeg upravljanja krizom uzrokovanom 
epidemijom virusa korona. Pretpostavka od koje se pošlo u istraživanju bila je da će vanredno stanje, kao i kriza 
koja ga je uzrokovala, imati posledice po medijsko izveštavanje. Želelo se ustanoviti da li će, na koji način i u 
koje svrhe biti upotrebljena propaganda u informativnim programima komercijalnih televizija i javnog medijskog 
servisa. Za potrebe istraživanja monitorovani su informativni programi četiri televizije – Pinka, Prve, N1 i RTS-a, 
u trajanju od po nedelju dana tokom vanrednog stanja. Kritička analiza diskursa monitorovanog uzorka pokazala 
je da se na ovim televizijama moglo uočiti propagandno delovanje kojim se promovisala delatnost vlasti, ali i 
usmeravalo ponašanje građana u toku krizne situacije. Takođe, u radu je prikazana diskusija o etičkim dilemama u 
vezi sa propagandnim izveštavanjem medija u zavisnosti od motiva za sprovođenje propagande. 

Ključne reči: mediji, propaganda, vanredno stanje, pandemija

1. UVOD

Propaganda kao sredstvo masovnog odašiljanja specifično oblikovanih poruka velikom broju 
ljudi predmet je viševekovne polemike. Debatuje se prvenstveno o njenom dosegu i uticaju, potom o 
načinu rasprostiranja i upotrebe, kao i o etičnosti propagandnog delovanja. Transformacija propagande 
kroz vekove podrazumevala je prilagođavanje kako tehnikama i tehnologijama kojima će se raspro-
stirati, tako i društveno-istorijskim okolnostima, koje su sa sobom donele različito shvatanje čoveka, 
njegove uloge u društvu i razumevanja svrhe i koncepta komunikacije. Danas se propaganda definiše 
prvenstveno kao „skup posebnih tehnika komunikacije u cilju masovnog uticaja ili sugestije kroz mani-
pulaciju simbolima i psihologijom pojedinca” (Tadić, 2005: 20). Početkom XX veka propaganda dobija, 
u izvesnom smislu, naučno utemljenje, kada je grupa psihoanalitičara na čelu sa Edvardom Bernajsom 
ustanovila osnovne psihološke i sociološke pricipe funkcionisanja i razmišljanja velikih grupa ljudi i 
načina kako bi se njima moglo upravljati. 

„Troter i Le Bon su zaključili da grupa ljudi ne razmišlja, u strogom smislu te reči. Umesto misli 
grupa ima impulse, navike i osećanja. U odlučivanju, prvi impuls je obično slediti primer pouzdanog vođe. 
Ovo je jedan od najčvršćih principa masovne psihologije” (Bernajs, 1928: 50) (Bernays, 1928). Sprovođe-
nje propagande od sredine XX veka sve do danas podrazumeva veoma složen i multidisciplinaran pristup, 
ukoliko se ona želi sprovoditi na uspešan način. Osnovna teškoća prilikom dekonstrukcije propagande je-
ste neproverljivost propagandne poruke koja se šalje. Samim tim što se propagandom obraća prvenstveno 
emocijama – manipuliše se strahom, srećom, besom i ostalim pokretačkim emocijama, propaganda najče-
šće ostaje u domenu nedokazivog i istovremeno veoma efikasnog sredstva komunikacije.

1.1. Propaganda i istina

Jedno od osnovnih pitanja koja bi trebalo postaviti prilikom dekonstrukcije propagande jeste u 
kakvom su odnosu propaganda i istina, odnosno da li je moguće istinu saopštavati na propagandni način. 
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Starogrčki misaoni sukob Sokrata, Platona i Aristotela sa sofistima zasnivao se upravo na njihovom 
neprihvatanju sofističkog relativističkog principa da je čovek mera svih stvari. Viševekovna tradicija pro-
mišljanja ispravnog mišljenja, zasnovanog na pojmovima, temelji se na postojanju nepromenljivih suština 
stvari i pojava. Povratak grčkoj tradiciji mišljenja o istini značajan je kako bi se moglo razumeti današnje 
poimanje istine koje je omogućilo razvoj propagande. Naime, helensko uverenje u postojanje nepromen-
ljivih suština pojmova kao što su dobro, ispravno ili pravedno, viševekovnom filozofskom raspravom 
pokazalo se neodrživim, a za istinom se počelo tragati u domenu matematičkih aksioma ili fizičkih zakona. 
U oblasti društvenog života o istini se počelo govoriti u domenu faktografske tačnosti informacija. Isto-
vremeno, počelo se sumnjati u čovekovu sposobnost da na potpuno istinit način sazna pojave kao što su 
druga epoha ili drugi čovek. Relativizacija pojma istine, tačnije nemogućnost postavljanja nepromenljivog 
osnova ovom pojmu, donela je čoveku dar i teret slobode, koja svoju manifestaciju ostvaruje u Ničeovoj 
filozofiji – „‘istinaʼ nije nešto što već postoji i što bi trebalo pronaći, otkriti, nego nešto što treba stvoriti i 
što daje svoje ime jednom procesu, a još više jednoj volji za savlađivanjem, koja po sebi nema kraja. Uno-
šenje istine kao beskonačan proces, aktivno određivanje – ne proces dolaženja do svesti o nečemu što bi po 
sebi bilo određeno i fiksirano. To je naziv za ‘volju za moćʼ” (Niče, 1972: 134).

Oslobađanje od čvrstih stega metafiziče istine donelo je epohu čovekove samoizgradnje, samo-
određivanja smisla života. Veliko oslobođenje se uskoro ispostavlja kao ropstvo za čoveka koji od te 
slobode beži, kako je to identifikovao From. Za identifikaciju fenomena bekstva od slobode bilo je 
bitno proučavanje dijalektike međudejstava društveno-istorijskih okolnosti, kao i struktura čovekove 
svesti i podsvesti (čije je proučavanje prvenstveno započeo Frojd) (From, 1986). Bekstvo od slobode, 
uzrokovano strahom i usamljenošću, u savremenom svetu se najčešće ispoljava u obliku konformizma 
– „pojedinac prestaje da bude pojedinac; on potpuno usvaja onakvu ličnost kakvu mu pružaju kulturni 
obrasci; on stoga postaje upravo onakav kakvi su i svi drugi i kakav, po njihovom očekivanju treba da 
bude” (From, 1986: 131).

Fromovo razmatranje različitih mehanizama bekstva suštinski je dovelo u pitanje koncepte slobo-
de mišljenja i govora, a samim tim nametnulo obavezu da se o takvoj vrsti slobode ne može govoriti kao 
o nečemu isključivo spoljašnjem, odnosno kao o odsustvu spoljašnjih faktora koji će nam onemogućiti 
da govorimo (što bi danas moglo da se razume kao cenzura u medijima) ili nam nametati određenu 
ideologiju i braniti drugačije mišljenje. Sloboda mišljenja i govora, uz obavezu ispunjavanja slobode 
od spoljašnjih stega, suštinski postaje pojam koji treba propitivati u njegovoj unutrašnjosti – da li su 
misli svakog pojedinca autentično njegove, da li su postojali uticaji da se mišljenje pojedinca formira 
na određeni način, i tome slično. Činjenička istina tako postaje jedan od nužnih segmenata razumevanja 
čovekove slobode mišljenja i govora, ali više nije moguće govoriti o istinitosti i ispravnosti nečijeg mi-
šljenja, već isključivo o autentičnosti i većoj ili manjoj usklađenosti sa opštim kulturnim i vrednosnim 
obrascima.

Sredinom XX veka, Hana Arent identifikuje princip koji dobija prednost čak i nad činjeničkom 
istinom: „Dok verovatno nijedno ranije doba nije tolerisalo toliko mnoštvo različitih mnenja o religij-
skim i filozofskim pitanjima, činjenička istina se suočava danas sa većim neprijateljstvom nego ikada 
ranije ukoliko dolazi u sukob sa grupnom korišću ili zadovoljstvom” (Arent, 1994: 30).
Dakle, činjenička istina ne mora nužno biti u suprotnosti sa propagandom, ona čak može biti zloupotre-
bljena u propagandne svrhe, o čemu će biti diskutovano dalje u tekstu.

1.2. Mediji i propaganda

Društveno-istorijske okolnosti vođene tehničko-tehnološkim napretkom dovode do medijskog 
umrežavanja kako pojedinaca, tako i čitavih društava, prevladavajući komunikacijski jaz koji je bio 
karakterističan za ranije epohe. Razvoj medija omogućio je brži protok informacija i smatralo se da će 
ova pojava omogućiti veću slobodu u društvu i odlučivanje o značajnim društvenim pitanjima na osnovu 
činjenica. Da brži protok informacija nije dovoljan uslov za opštu demokratizaciju društva, kao ni za 
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slobodu građana, primećeno je već početkom XX veka: „U eseju ‘Javno mnjenjeʼ Lipman piše da se 
jedan od najvažnijih problema savremenog društva odnosi na mehanizme formiranja javnog mnjenja. 
S obzirom na to da se najveći broj događaja dešava ‘izvan našeg vidokruga i zbog toga ih je još teže 
shvatitiʼ, ljudi spoznaju stvari i donose sud o svetu koji ih okružuje na osnovu informacija koje dobijaju 
preko sredstava za masovnu komunikaciju. Srž  problema se sastoji ‘u razlici između činjenica i načina 
na koji su predstavljeneʼ” (Foa, 2017: 22).

Uloga medija kao posrednika između građana i događaja ubrzo po nastanku, dakle, ispostavila se 
podložnom zloupotrebama. Iako je osnovna misija medija objektivno, nepristrasno, tačno i pravovreme-
no izveštavanje, ono se najčešće nalazi u zakonima i regulativama, dok je medijska praksa okarakteri-
sana uticajima različitih vrsta. Vršenje uticaja u demokratskom uređenju nije moguće ostvariti silom ili 
naređenjima, s obzirom na to da se demokratija zasniva na uređenju koje čine slobodno misleći građani 
koji svoje stavove formiraju na osnovu dostupnih informacija. Dakle, ukoliko na građane nije moguće 
uticati na direktan način, onda se taj uticaj vrši preko informacija na osnovu kojih oni formiraju svoje 
mišljenje (Čomski, 2002).

Osnovni paradoks na kom opstaje propaganda jeste to što umreženo društvo, sa komunikacionim 
mogućnostima koje su na nikad višem nivou, istovremeno biva zavedeno različitim formama propagan-
de. Teoretičari propagande ovaj paradoks objašnjavaju najpre pomoću fenomena društvene otuđenosti, 
odsustvom direktnog kontakta pojedinca sa većim brojem ljudi, kao i time što ljudi uglavnom ne dele 
zajednička iskustva o temama od javnog interesa, što takođe otvara prostor za manipulaciju prilikom 
donošenja odluka značajnih za zajednicu (Tadić, 2005).

Tako su psihoanalitičari s početka XX veka, uočavajući koje su to pravilnosti koje odlikuju čove-
ka kao pojedinca, odnosno kao pripadnika mase, mogli da naučno utemelje propagandne tehnike, koje 
se uspešno primenjuju i usavršavaju već decenijama. Sedam osnovnih tehnika propagande – davanje 
imena, blistava uopštavanja, transfer, svedočenje, prostodušnost, mešanje karata i putujući orkestar 
(Tadić, 2005), biće upotrebljene u ovom radu za dekonstrukciju propagandnih poruka koje su uočene u 
informativnom programu televizija u Srbiji u toku vanrednog stanja 2020. godine.

1.3.  Kontekst i metodologija

Vanredno stanje proglašeno je 15. marta i trajalo je do 6. maja 2020. godine, radi upravljanja 
krizom prouzrokovanom virusom korona. Krizna situacija podrzumeva brzu promenu aktuelnih doga-
đaja o kojima bi trebalo izveštavati, potom postoji velika mogućnost da podaci do kojih mediji uspeju 
da dođu nisu istiniti, a malo je vremena za proveru. Takođe, u slučaju vanrednog stanja u Srbiji, mediji 
su bili osnovni kanal komunikacije građana i predstavnika vlasti i zdravstvenih institucija, naročito u 
periodima kada su se odluke vlasti i kriznog štaba menjale na nedeljnom, nekad i na dnevnom nivou, a 
same odluke su se direktno ticale ponašanja građana. Upravo zbog ovoga, građani su tokom vanrednog 
stanja aktivno pratili medije, očekujući da dobiju važne informacije koje direktno utiču na zdravlje i 
način života. Odgovornost medija da izveštavaju istinito, objektivno i nepristrasno samim tim postala je 
još izrazitija. S obzirom na to da je Ustavom Republike Srbije propisano da „proglašavajući vanredno 
stanje Narodna skupština može propisati mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i 
manjinskih prava” (član 200), od medija se očekuje da ovo ukidanje ljudskih prava dodatno kritički raz-
motre i omoguće javnu debatu o potrebama i dovoljnim razlozima da se ova prava prekrše. S obzirom na 
predočene okolnosti, može se postaviti pitanje ima li mesta propagandi u toku vanrednog stanja. Valjalo 
bi podsetiti i na to da su se najznačajnije tehnike propagande usavršavale upravo u periodima velikih 
kriza, svetskih ratova i međudržavnih sukoba (I i II svetski rat, Vijetnamski rat, Hladni rat, itd.) kada je 
građane trebalo usmeravati na delanje u željenom pravcu. „Psiholozi su otkrili neka mentalna stanja kod 
ljudi koja veoma pogoduju primeni određenih propagandnih tehnika. U takva stanja spadaju i posebne 
psihološke situacije kao što je, na primer, težnja da se održi mentalna stabilnost i konzistencija stavova 
i ponašanja” (Tadić, 2005: 131).
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Moglo se pretpostaviti da je i ovo vanredno stanje podrazumevalo upotrebu propagande, a pitanja na 
koja se istraživanjem želelo odgovoriti bila su: kakve su se propagandne poruke slale u toku vanrednog 
stanja; kakva namera se krila iza plasiranih propagandnih poruka; da li su mediji učestvovali u kreiranju 
ili su bili samo prenosioci propagandnih poruka. Takođe, trebalo bi kritički razmotriti etičku komponen-
tu plasiranja propagandnih poruka u ovom periodu.

Za potrebe istraživanja monitorovane su centralne informativne emisije četiri televizije – RTS-a, 
Pinka, Prve i N1, tokom prve četiri nedelje vanrednog stanja, i to po sledećem rasporedu: Dnevnik 
RTS-a u 19:30 od 15. do 21. marta, Dnevnik u 19 televizije N1 od 21. do 28. marta, Vesti u 18 televizije 
Prva od 29. marta do 5. aprila i Nacionalni dnevnik televizije Pink od 5. do 11. aprila. Kvalitativnom 
analizom su obrađene informativne emisije u kojima se moglo uočiti nedvosmisleno plasiranje propa-
gandnih poruka. Poglavlja ovog rada će biti formulisana na osnovu poruka, odnosno namera poslatih 
propagandnim porukama.

2.  DEKONSTRUKCIJA PROPAGANDNIH PORUKA

Specifičnost ovog vanrednog stanja i ove epidemiološke situacije ogledala se u tome što građani 
nisu bili pozivani na akciju, već su bili pozivani da ostanu kod kuće, da maksimalno smanje kretanje 
među ostalim ljudima, kako bi se smanjila mogućnost zaraze. Ono što je takođe značajna specifičnost, 
jeste izvor pretnje po građane. Naime, u pitanju je novi virus, za koji nije bilo sigurno kako se širi, kakve 
sve uticaje ima na organizam, koje su grupe najugroženije. Te podatke su epidemiolozi saznavali u toku 
pandemije kombinujući svoje teorijsko znanje i aktuelno iskustvo u bolnicama. Ove okolnosti su stvori-
le psihološku situaciju koja je veoma povoljna za upotrebu propagande – među ljudima se pojavio strah, 
prvenstveno egzistencijalni, a potom i strah od nepoznatog, dok je istovremeno zahtevano od građana da 
ostanu pasivni, što se može tumačiti i kao stanje bespomoćnosti. Takođe, veoma je malo bilo kredibilnih 
izvora informacija, a u domaćim medijima se najčešće moglo čuti pozivanje na autoritet struke.

2.1. (Ne)odgovornost građana

Tokom vanrednog stanja mediji, politički akteri, zdravstveni radnici, kao i javne ličnosti apelovali 
su na građane da ostanu kod kuće. Smišljani su slogani, vođene su kampanje i svima je bilo direktno 
objašnjeno zbog čega se ovakva kampanja sprovodi i zašto je važno prihvatiti je. Međutim, takođe je 
primećeno da su u istom periodu slate poruke kojima se okrivljavala neimenovana grupa građana koja 
je kršila mere, ugrožavala život i bezbednost većine i na taj način bila optuživana da primorava vlast na 
pooštravanje mera. Sledi nekoliko primera uočenih tokom monitoringa.

Primer 1
95% građana Srbije se pridržava svega ovog što mi govorimo i neizmerno im hvala na tome. 
Ima jedan broj građana koji i dalje situaciju doživljavaju krajnje neozbiljno i oni mogu da budu 
uzročnici povećanja broja obolelih i na osnovu toga povećanja, odnosno rigoroznijih mera koje 
imamo u ovom trenutku. To zavisi samo od nas. 

Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, Nacionalni dnevnik TV Pink, 8. 4. 2020.

Primer 2
Pre svega moram da kažem da stalno zaboravimo, zbog neodgovornih ljudi, ogromnu većinu 
ljudi koji su disciplinovani, a ne znam šta bih rekao za onog magarca koji je kidao trake na 
igralištima. Izvinjavam se magarcima. Šta možete reći za takvog idiota, kretena koji to radi. 
Ugrožavanje dece i svih ljudi koji se tamo kreću. Ne znam šta je postigao time. Kao što ne razu-
mem ni ove koji su pametovali pa su otišli da roštiljaju na Frušku Goru. Ja ću samo da ponovim 
ono što sam rekao, da mogu, naravno da to ne mogu, da sve te pametnjakoviće, velike junake, 
možemo da odvedemo na Infektivnu kliniku da vide pacijente i da vide lekare i medicinske sestre 
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koji rade tamo i koji se bore da sačuvaju zdravlje tih ljudi. A onda bi videli kako su oni mali, 
kao mali mišići.

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, Vesti u 18, Prva TV, 5. 4. 2020.

Primer 3
Zato što je kod nas samo kako ću da prevarim državu, ne mora London da uvede policijski čas, 
videćete manje ljudi nego kad je kod nas policijski čas, u Berlinu isto. Zato što kod nas kad nije 
policijski sat, pa idi napravi roštilj na Fruškoj gori, zapali pola šume, a to koliko sam zarazio, to 
nije ni važno. Iz kože da iskočite. I onda ljudi kažu: ti si diktator. E izem vam tu vašu diktaturu u 
kojoj se mučiš i patiš za svakim čovekom, a svaki od tih samo gleda kako će nešto da ti prebaci 
i da ti kaže kako si kriv.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, Nacionalni dnevnik TV Pink, 5. 4. 2020. 

Analizom je ustanovljeno da je svaka od navedenih poruka zasnovana na eksploataciji emocija 
straha i besa. Većina građana se zastrašuje neodgovornom manjinom, među građanima se budi emocija 
besa prema neodgovornima, a specifični slučajevi koji se pominju upotrebljeni su kako bi svim građa-
nima bilo jasno da će i njih, ukoliko prekrše mere, takođe pominjati, kritikovati i obeležavati osobe na 
pozicijama moći pred višemilionskim auditorijumom, što takođe predstavlja buđenje jednog od osnov-
nih strahova kod pojedinaca – straha od odbacivanja (iskonskog straha od izbacivanja iz društvene 
zajednice).

Propagandne tehnike koje se mogu uočiti u ovim primerima jesu davanje imena i putujući or-
kestar. Davanjem, najčešće, negativnih imena ljudi se povezuju sa negativnim značenjima, čime se 
želi postići da većina građana odbije ili izoluje imenovane. Tehnikom putujućeg orkestra apeluje se na 
građane da se ponašaju kao i svi ostali, čime se eksploatiše psihološka potreba pripadanja grupi (Tadić, 
2005).

Osim apelovanja na građane s namerom da se sačuvaju životi i zdravlje, u ovim primerima se 
može uočiti suptilnija poruka kojom se prebacuje odgovornost za donesene mere s vlasti na neodgovor-
ne građane. Građanima unapred pripremljenim da krive one koji su imenovani, umanjuje se mogućnost 
da kritički sagledaju odluke vlasti. Imajući u vidu ranije predstavljene odlike društva kao što su konfor-
mizam i potreba za prevladavanjem straha i kriznih situacija, ovakva vrsta propagandnih poruka može 
se smatrati izuzetno efikasnom za ostvarivanje političkog uticaja.

2.2. Politička propaganda

Analiza informativnih programa u toku vanrednog stanja pokazala je brojne načine na koje je bilo 
moguće baviti se političkim marketingom i promovisati ličnosti na pozicijama moći. Politička propa-
ganda se mogla očekivati u ovom periodu jer su parlamentarni izbori bili otkazani i njihovo održavanje 
se očekivalo po ukidanju vanrednog stanja. Iz tog razloga političku propagandu u toku vanrednog stanja 
trebalo bi posmatrati i u kontekstu predizborne kampanje, koja formalno ipak nije bila u toku. Naredna 
tri primera poslužiće kako bi se jasnije prikazala medijska zloupotreba krizne situacije.

Primer 1
Objašnjenje konteksta: Predsednik države sa delegacijom obilazi magacin firme „Milšped”, koja 

je ustupila svoje prostorije državi radi skladištenja opreme. Mediji prate obilazak, u informativnoj emi-
siji televizije Pink emituje se prilog od 32 minuta u kom je prikazan predsednik sa delegacijom kako obi-
lazi magacin i na kraju odgovara na pitanja novinara televizije Pink. Novinar postavlja sledeće pitanje:

Dakle, imali smo razne tvrdnje tokom prethodnog perioda da je uvođenje vanrednog stanja pro-
tivustavno. Sa druge strane, svi ti ljudi koji su govorili, pričamo o liderima „Saveza za Srbiju”, 
nigde ih nema. Oni u samim intervjuima govore da poštuju te mere, a pozivaju ljude: izađite i 
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kršite mere. Imamo sada Sergeja Trifunovića, koji sada kaže da će želja za slobodom, kada sve 
ovo prođe, biti veća. Da li sve to što oni pozivaju na kršenje mera koje predviđa vanredno stanje 
govori vama da oni samo žele na taj način da vas sruše? Ako možete da mi kažete samo, loše 
izgledate, ako tako mogu da primetim, da li je to bila tako loša noć?

Novinar informativnog programa televizije Pink, Nacionalni dnevnik, 5. 4. 2020.
Primer 2
Objašnjenje konteksta: Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, uputio je lični poklon u 

vidu medicinske opreme bolnicama u Kraljevu. Emitovan je prilog u kom je detaljno prikazano kako 
Vesić pakuje opremu, kako tu opremu dočekuju predstavnici zdravstvenih institucija i gradonačelnik 
Kraljeva. Iako je donacija predstavljena kao lični poklon Gorana Vesića, medijska promocija slanja i 
dočeka opreme u informativnom programu ukazuje na to da se radi o političkoj propagandi.

Inače, danas je u Kraljevo stigla jedna neobična lična pošiljka. Nju je uputio zamenik gradona-
čelnika Beograda, gospodin Goran Vesić, a dočekali su je doktor Zoran Mrvić iz Opšte bolnice 
Studenica, Mirjana Krčedinac iz Doma zdravlja Kraljevo i gradonačelnik Kraljeva Predrag 
Terzić.

Reporter televizije Pink iz Kraljeva, Nacionalni dnevnik televizije Pink, 8. 4. 2020.

Primer 3
Od korona virusa umro je jedan od najboljih prijatelja iz detinjstva predsednika Vučića, četr-
desetpetogodišnji Vlada Bjelogrlić. Predsednik Srbije je sa njim odrastao u bloku na Novom 
Beogradu, gde je išao i u osnovnu školu i, kako saznajemo, Vučić danas pred saradnicima na 
Andrićevom vencu nije krio suze.

Prezenter vesti na TV Prva, Vesti u 18, 2. 4. 2020.

Primer 4
Prvog dana primene (vanrednog stanja, prim. aut.) pune ulice gradova u Srbiji ukazale su da je 
neophodno pooštravanje mera.

Novinarka RTS-a, Dnevnik, RTS, 16. 3. 2020.

Prikazana četiri primera izdvojena su kako bi se pokazalo da su mediji svojim izveštavanjem do-
prineli legitimizaciji odluka vlasti kojima se ukidaju neke od osnovnih sloboda garantovanih Ustavom, 
promovisanju ličnosti vladajuće strukture i diskreditaciji političkih neistomišljenika. Na ovom mestu 
je značajno istaći propagandno delovanje medija koje nije motivisano spasavanjem ljudskih života ili 
čuvanjem zdravlja, već isključivo legitimizacijom i promocijom vladajuće strukture. Sugestivno posta-
vljenim pitanjima i komentarima bez informativne vrednosti mediji su prekršili Kodeks novinara Srbije 
(član 7)1, kao i Zakon o elektronskim medijima (član 46)2.

Predstavljanje lidera u državi u pozitivnom svetlu ili izveštavanje koje nije u interesu građana, 
tačnije – koje ne donosi informacije na osnovu kojih bi građani mogli da donose značajne životne odlu-
ke u doba krize, može se označiti kao „bela propaganda”. Ona podrazumeva da se njome saopštavaju 
čak i faktički tačne informacije putem zvaničnih kanala informisanja, a kojima će se na građane uticati 
da formiraju određeni stav o ličnosti ili ideji koja se poslatom porukom promoviše. Nijedna od prene-
senih informacija nije štetna po građane direktno, ali ovakvo medijsko izveštavanje ostavlja dugotrajne 
posledice po društvo. Naime, mediji kao spona između vlasti i građana imaju prvenstveno ulogu da 
kritički sagledaju i analiziraju odluke vlasti koje se tiču svih građana. Upotrebom propagandnih tehnika 

1  „Novinar/urednik ne sme da pristane da u bilo kojoj novinarskoj formi plasira bilo kakav oblik komercijalnog oglašavanja 
ili političke propagande. Novinar neće stavljati svoj potpis ispod komercijalnog oglašavanja ili političke propagande” (Kodeks 
novinara Srbije, član 7).
2  „Pružalac medijske usluge, u odnosu na svoj programski sadržaj, u skladu sa svojom programskom koncepcijom, dužan 
je da: 5) poštuje zabranu političkog oglašavanja van predizborne kampanje, a u toku predizborne kampanje da registrovanim 
političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbedi zastupljenost bez diskriminacije” (ZEM, član 46).
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blistavog uopštavanja, kojima se kroz univerzalni princip, u ovom slučaju dobrote i darivanja, stvara 
pozitivan imidž o političkom lideru, kao i tehnike prostodušnosti, kojom se građanima saopštava da je 
predsednik „jedan od nas”, da i on plače, preživljava gubitke i pored toga radi i bori se za svoju zemlju, 
mediji zapravo umanjuju sposobnost građana da nepristrasno tumače poruke, čime se zalazi u domen 
pristrasnog, a u određenim okolnostima ipak tačnog izveštavanja. Upravo ova komponenta faktičke 
tačnosti propagandne poruke još jednom ukazuje na to da je transformacija pojma istinitosti u pojam 
tačnosti u značajnoj meri doprinela uverljivijoj upotrebi propagande, koja se temelji na činjenicama.

2.3. Ubeđivanje građana da se pridržavaju propisanih mera

Propagandni prilog televizije Pink kojim se želelo uticati na građane da se pridržavaju propisanih 
mera, omogućiće i diskusiju o etičnosti upotrebe propagande u kriznim situacijma. 

Kontekst primera: Novinarka televizije Pink posećuje Infektivnu kliniku u Beogradu, gde su se 
lečili pacijenti sa najtežim oblicima bolesti uzrokovane virusom korona. Doktori su je sproveli u sobu 
gde leže pacijanti, a razgovor o težini njihovog stanja vođen je na licu mesta. Pacijenti su snimani u 
krupnom kadru, lica su im bila zamagljena, krupni kadrovi cevčica u ustima, delovi lica i tela ipak su 
bili prikazani. Prilog je propraćen zvucima teškog disanja pacijenata. Novinarka i doktor su bili pod 
zaštitnom opremom, što se može tumačiti kao upotreba propagandne tehnike transfera, kojom se na 
simbolički način – i zaštitnom opremom, i ambijentom, i teškim stanjem pacijenata – uticalo na audi-
torijum da razvije emocije straha i zabrinutosti kako bi poslatu poruku efikasnije usvojio. Razgovor u 
bolničkim sobama:

Doktor: Ovo su najteži pacijenti, oni su direktno i neposredno životno ugroženi. Za svakog od 
njih mašine dišu, praktično par sekundi isključenja mašine i tu je kraj.
Novinarka: Jel se ovde može reći da se oni bukvalno bore za vazduh?
Doktor: Ne. Oni više nemaju mogućnost da se bore za vazduh, mašine dišu za njih.

Nacionalni dnevnik televizije Pink, 6. 4. 2020.

Upotreba tehnike apela straha smatra se izuzetno efikasnom propagandnom metodom, prven-
stveno jer se obraća iskonskoj emociji ljudskih bića. Eksploatacija straha, ukoliko je sprovedena na 
adekvatan način, može za vrlo kratko vreme da ubedi veliki broj ljudi da se ponaša na određeni način. 
Kako bi ova propagandna tehnika bila uspešna, neophodno je odmah nakon izazivanja emocije straha 
ponuditi i odgovor, odnosno način kako da se taj strah prevaziđe (Tadić, 2006). Poruka kojom je ovaj 
prilog završen bila je da se građani pridržavaju propisanih mera, da vode računa o sebi i drugima i na taj 
način spreče nastanak situacije prikazane prilogom. Iako je sama namera priloga verovatno bila pleme-
nita, ona je omogućila da se postavi niz etičkih pitanja, koja nisu proizvod samo ovog priloga već čitave 
krizne situacije, koja se dešava na globalnom nivou.

Etička i profesionalna osuda koja se javlja prilikom skoro svakog propagandnog medijskog iz-
veštavanja, ovom prilikom bi se morala razmotriti u širem društveno-istorijskom kontekstu. Naime, 
upravo predstavljeni primer dobar je pokazatelj sukoba dve paradigme ideološki jednako zastupljene u 
savremenom svetu – paradigme ljudske slobode i paradigme vrednosti ljudskog života. Krizna situacija 
nastala kao posledica pandemije stavila je i medije pred izazov koji se ogleda u donošenju odluke da li 
zarad spasavanja ljudskih života treba poništiti slobodu svakog čoveka da samostalno i kritički prosu-
đuje situaciju u kojoj se našao. Ovom prilikom novinari televizije Pink opredelili su se za manipulaciju 
emocijama i tako se priklonili paradigmi vrednosti ljudskog života. Istovremeno se može postaviti pita-
nje da li je moglo biti govora o poštovanju principa ljudske slobode u okolnostima u kojima bi slobodan 
izbor nekih građana doveo do direktnog ugrožavanja života ostalih. Medijsko izveštavanje o pandemiji 
virusa korona možda je najbolje ogledalo sukoba ideoloških paradigmi na kojima počiva današnje dru-
štvo.
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3. ZAKLJUČAK

Zaključak nakon analize medijskih sadržaja informativnih programa televizija u toku vanrednog 
stanja jeste da su različite tehnike propagande upotrebljavane za postizanje kako opštih, društveno-ko-
risnih ciljeva, tako i za plasiranje ličnih interesa osoba na pozicijama moći. U radu su prikazani primeri 
koje je autorka odredila kao one koji na fenomenološki način mogu da rasvetle situaciju sa kojom se 
domaći mediji do sada nisu susretali. Analiza prikazanih primera pokazala je da su mediji, jednako 
kao i javne ličnosti, bili kreatori propagandnih poruka. Značajno je bilo pokazati medijsku zloupotrebu 
epidemiološke situacije u svrhu partikularnih interesa pojedinih osoba na pozicijama moći. Ukoliko se 
vratimo pojmu slobode mišljenja i govora, koji u savremenom svetu može biti istinski ostvaren samo 
ukoliko je potvrđen svojom imanentnom autentičnošću, može se zaključiti da su pojedini mediji u Srbiji 
u toku vanrednog stanja aktivno radili na negaciji slobode građana, time što su selektivnim i pristrasnim 
izborom činjenica i informacija koje će prikazivati, pokušavali ostvariti uticaj na formiranje stavova 
auditorijuma.

Etička upitnost, kao i prihvatljivost propagandnih tehnika u kriznim situacijama, nakon više od 
jednog veka ostaje predmet javne debate, koja i dalje ne ide ka svom razrešenju. Sa sigurnošću se sva-
kako može tvrditi da je svako propagandno delovanje samih medija, odnosno javnih ličnosti putem 
medija, korak ka ukidanju slobode mišljenja i govora. Ukoliko se ono vrši sa namerom očuvanja čove-
kovog života ili postizanja većeg zadovoljstva, onda se može govoriti o paternalizmu i paternalističkom 
utilitarizmu, odnosno ideološkom apsolutizmu i autoritarizmu. Samim tim se otvara pitanje mogućnosti 
očuvanja čovekovog života kroz paradigmu slobode mišljenja i govora, koje treba postavljati iznova, 
kako u periodima velikih i očiglednih društvenih kriza, tako i u periodima, uslovno rečeno, stabilnih 
životnih okolnosti.
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PROPAGANDA IN MEDIA REPORTING IN SERBIA DURING THE STATE OF EMERGENCY

Summary

The state of emergency was declared on March 15, 2020 in order to more efficiently manage the crisis caused by 
the coronavirus epidemic. The assumption for the research was that the state of emergency, as well as the crisis that 
caused it, will have the influence on media reporting. The aim was to establish whether, in what way and for what 
purposes propaganda will be used in the informative programs of commercial tv stations and public media broad-
caster. For the purposes of the research, informative programs of four televisions were monitored - Pink, Prva, N1 
and RTS, lasting one week each during the state of emergency. Critical discourse analysis of the monitored sample 
showed that propaganda activities could be noticed on these televisions. These propaganda cases promoted the 
activities of the government, but also tried to influence the behavior of citizens during the crisis situation. Also, 
the paper presented a discussion on ethical dilemmas related to media propaganda, depending on the motives for 
conducting it.
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УДК 305:070

Драгана Путниковић

ЖЕНСКА ШТАМПА КАО ОГЛЕДАЛО МАСОВНЕ КУЛТУРЕ

Основна теза истраживања у овом раду је „женски језик“ у часописима за жене, као ситуационом 
месту и незаобилазном производу масовне културе. Замисао и циљ рада је да анализом дискурса који 
доминира у женској штампи маркирамо какву слику света и жена они конструишу, какав је однос према 
жени, односно, како се у нашој култури жена доживљава. У раду бих се осврнула на то како је изгледао 
пут који су прешли женски часописи у Србији од самог почетка до данашњих дана. Од традиционалних 
женских часописа које су првобитно уређивали мушкарци, а касније и жене, до модерних, савремених 
који су искључиво оријентисани на потрошњу, јефтину забаву, трачеве, огласе, разне „корисне“ савете, и 
друге маргинализоване теме. Сведени на идентификацију која  се огледа најчешће у подражавању одевања, 
шминкања, понашања, граде ставове о животу, срећи и љубави.

Кључне речи: женски језик, женска штампа, масовна култура

1. УВОД

 „Кључна питања којима се у некој форми бави највећи број студија језика и рода укључују 
она која се односе на питања постојања родне разлике у употреби језика, када се она јавља, које 
језичке облике та диференцијација поприма, и које ефекте има у друштву“ (Bergvall, 1999: 274 
cit. u Filipović, 2009: 127). Како објашњава Pauwels: „Током протеклих векова многа правила, ко-
декси и упутства развијена су како би кодификовали и контролисали женски говор. Мушкарци 
су цементирали свој статус као креатора норми, регулатора језика и језичких планера, кроз своје 
улоге у процесу креирања речника, кроз писање прескриптивних граматика, оснивање језичких 
академија, и других нормативних језичких институција, као и својим укључивањем у активности 
планирања језика“ (вид. у Filipović, 2011: 119). 

Према Lakoff: „Ако девојчица прича попут дечака, биће критикована или исмејавана. Кроз 
процес социјализације - преко родитеља, пријатеља, учитеља, друштво девојчице држи у 
складу, на свом месту. Овај процес социјализације девојчица је у многим аспектима безопа-
сан и често неопходан, али ствара и озбиљне проблеме. Касније ће такав начин социјализа-
ције, и стицање посебног стила говора код девојчица, бити изговор друштва да жене држе 
у понижавајућем положају и да их не схватају озбиљно као људска бића. Ако девојчица не 
говори као дама, подвргава се критици и исмејава се, ако говори тако како јој је друштво 
наметнуло, опет је исмејавана, – неспособна да учествује у озбиљној дискусији и да се из-
ражава јасно“ (1973: 47,48).

„Женски језик се темељи на ставу да су жене на маргини у односу на озбиљне животне 
ситуације са којима се суочавају мушкарци. Та „женска“ маргиналност одражава се и начином 
на који се од жена очекује да говоре као и начином на који се говори о женама“ Lakoff  (1973: 
45). „Истраживање језика и сексуалности додатно је омогућено обраћањем пажње на ситуационо 
место“ (King, 2011: 9). 

Ако као ситуационо место анализирамо медије, можемо видети да они:
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Играју значајну улогу у формирању нашег поимања рода и родних односа; помажу нам да 
разумемо мушкост и женскост, родне односе у јавној и приватној сфери, да конципирамо сек-
суалност, родитељство, да дефинишемо шта сматрамо природним, нормалним, прихватљи-
вим и могућим у овим аспектима наших живота. Медији су и простори где се може распра-
вљати о роду и родним односима; могу имати и значајну улогу у промоцији родних питања 
у друштвеном, политичком и културном животу одређеног друштва (MIGD, 2005: 8, вид. у: 
Kuzmanović, Ј. 2012: 45).

Одлучила сам да се у овом раду, осврнем на начин на који се у женским часописима, као 
изу зетно утицајним медијем и незаобилазним производом масовне културе, новинари и новинар-
ке, уредници и уреднице који их формирају обраћају женама.

„У Србији данас доминирају две врсте штампе за жене: луксузни, лиценцирани, за наше 
услове скупи, релативно ниско тиражни glossy часописи чијим садржајем доминира Nj. V.1 оглас, 
и јефтина, популарна, понекад лиценцна штампа за жене са доминантним садржајима практи-
чно-саветодавне оријентације. Све ређи, традиционални, домаћи „женски“ листови општег типа 
тешко преживљавају конкуренцију“ (Todorović, 2012: 1).

Према Морен веза између читатељке штампе и њеног листа се одражава путем хиљаду 
жилица које хране разне рубрике: интервјуи, астролошки календари, савети за куповину 
кућне опреме, гардеробе, савети о љубави, хигијени (где се мешају естетске преокупације 
са бригама о здрављу, витамини, младост тела, заштита од болести и одбрана од старости), 
помаља се идеалан тип жене, увек здраве лепе, заводљиве. Овим привидно незаинтере-
сованим саветима прикључују се заинтересована подстицања увек присутне рекламе. Ре-
клама тако постаје саставни део масовне културе. И она води бригу о здрављу, удобности, 
богатству, угледу, лепоти, заводљивости, итд. Нуди производе који обезбеђују благостање, 
комфор, лично ослобађање, друштвени положај, углед, а и привлачност. 
Оне се допуњују на једном истом предмету – личном животу. Тако је масовна култура, од 
имагинарних јунака па све до рекламних огласа, превозник целе гомиле стимуланса који 
или повећавају постојеће или изазивају нове жеље, жудње, потребе. Путем рекламе оства-
рује се продор основних тема које теже да се оваплоте у стварном животу, а то је слика 
жељеног живота, узор стила живота што га у крајњој линији разни сектори и теме масовне 
културе слажу као делиће једног мозаика. Та слика је уједно хедонистичка и идеалистичка; 
њу стварају с једне стране индустријски производи за потрошњу и употребу, чији збир 
обезбеђује благостање и положај, а с друге стране – приказивање личних тежњи – љубави, 
личног успеха и среће (Moren, 1979: 123,124).

2. РАЗВОЈНИ ПУТ ЖЕНСКИХ ЧАСОПИСА НА НАШИМ ПРОСТОРИМА

Осврнула бих се на кратко како је изгледао пут који су прешли женски часописи у Србији 
од самог почетка до данашњих дана. 

Сваки говор о женским часописима већ на самом почетку доводи саговорнике у дилему 
да ли се мисли на часописе за жене, оне који се издају да би жену уљуљкали у сигурност 
куће (без обзира да ли је то замак или колиба), моде, свакодневних обавеза, - или на часо-
писе које стварају жене за себе. Чињеница је да се под овим одређењем подразумевају и 
једни и други часописи и да, понекад, тек поднаслов или садржина дају ближе објашњење 
(Peković, 2015: 123).
Означење „женски“, често се ставља уз остварења списатељки, мада се никако не би могло 
одредити шта тачно ова реч значи. Најчешће је „женски“ , подразумевало да је неки текст 
лирски, интуитиван или искрен. Али, атрибут је подједнако имао и крајње пејоративно значе-

1  Под највишим покровитељством.
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ње које је подразумевало приземне страсти и мисли, помањкање логичког типа размишљања, 
помањкање образовања. Списатељке, у патријархалној и углавном руралној српској средини 
су биле реткост, а њихов рад је најчешће био оцењиван као другоразредан, као импулс душе 
и осећања, а не као плод промишљања и знања. Тако су често и најдобронамернија разми-
шљања о женском стваралаштву могла да се схвате као врста потцењивања, чак и када би 
критичар имао намеру да похвали или охрабри списатељке (Peković, 2015: 124).

Први женски часопис у Србији покренуо је Матија Бан 1847. године, звао се „Воспитател 
женски“. Био је намењен „красном полу јужнословенских народа“. Циљ часописа је био да утиче 
на просвећивање жена и на подизање њихове културе. Часопис је штампан на народном језику, и 
за тадашње српско друштво идеје које је он заступао су биле врло револуционалне, тако да је врло 
брзо забрањено његово излажење. Један од првих часописа који је излазио у континуитету и који 
се сматра родоначелником женског покрета у Србији, звао се „Домаћица“, основан 1879. године 
као гласило Београдског женског друштва. Промовисао је женску част, приврженост породици, 
и љубав према домовини. Према тадашњем закону у Србији, женама су порицали способност да 
се брину о имовини или да се појављују пред судом, због тога су до 1937. године главни уред-
ници часописа били мушкарци, па се његова концепција није много разликовала од званичне 
политике. У периоду од 1886. до 1914. године у Новом Саду излази часопис за жене „Женски 
свет“, у саставу Органа добротворних задруга Српкиња. Био је просветног и забавног карактера. 
Објављивани су извештаји о раду женских задруга, које су осниване свуда по Аустроугарској. У 
једном од текстова објављеним у овом часопису 1980. године, на образовање жена се гледа као на 
„махом непотребно помодарство“. Аутор напомиње да би српске девојке „заиста боље учиниле да 
се не отимају о ловорике науке, него да им образовање остане у кругу њихових позива од векова, 
а тај је да се изобразе за разумне матере и ваљане домаћице.“ У броју из 1982. године, наилази се 
и на став да: „Ваљана домаћица треба да је богобојажљива, смерна, блага и ако хоће свога мужа 
да задобије, онда треба да му посвети сав свој живот“. За разлику од претходних часописа које 
су уређивали мушкарци, почетком 20. века, у Новом Саду, појављује се месечник „Жена“, који 
уређује Милица Јаше Томића. Слоган часописа био је: “Не стоји кућа на земљи, него на жени“. 
Часопис је био феминистички, у правом смислу те речи. Велика пажња поклањала се еманципа-
цији и едукацији жена, питањима абортуса и одбијањем жена да рађају. Мита Ђорђевић у чланку 
овог часописа пише: „Наша школска уредба од 1872. године наредила је да су и женска деца као 
и мушка дужна ићи у основну школу, али ми гледамо, само ако можемо да женско дете извучемо 
испод ове дужности. Пустили смо женску децу и у гимназије, али их опрезно пуштамо, бојећи 
се зар, да жена не постане гордом човеку озбиљан такмац. „Године 1890. у Панчеву и Великој 
Кикинди излази часопис „Посестрима“, листа за поуку и забаву у коме су жене добиле простор 
да пишу о својим проблемима, али је и даље било тешко одупрети се устаљеним предрасудама. 
Један од првих женских часописа у Београду, била је илустрована ревија „Жена и Свет“, која је 
излазила између два рата, од 1925 – 1941. године. Уредници и власници желели су да еманципују 
жене, бавили су се њиховим положајем у друштву и нудили им садржаје којих до тада није било 
у домаћим часописима. Давали су се савети Београђанкама како да се дотерају да их муж не вара, 
писало се да жене врло добро знају колико тога зависи од младалачког изгледа, и да крема за лице 
и руменило за усне подају цватући изглед који је услов успеха у друштву, пратила се мода у Пари-
зу и Лондону, па су шешири у тренду били клош са помпонима од перја у природној боји, они од 
креп жоржета у нијансама од рубина до ружичасте, нашао се ту и мидер потребан свакој пунијој 
жени, а и оној виткој да јој тело не омлитави. Посебна пажња поклањана је изгледу коже врата и 
руку, па се тако писало да ружан врат унакази и најлепшу главу, да треба неговати руке јер „руке 
вас издају више него лице“, а говорило се и о добробити спорта који је важан за витку линију. Из-
међу два светска рата, жене покрећу своје независне феминистичке листове и постају сарадници 
и у другим часописима. Појављују се „Жена данас“, часопис који је излазио од 1936-1981. године. 
Покренут као феминистичко гласило, пропагирао је комунизам, афирмисао револуцију, раднички 
покрет, равноправан положај и право жена да учествују у рату. Задатак му је био да „обавешта-
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ва жене о свим догађајима који се дешавају у свету“. У првим бројевима часописа спроводе се 
анкете, жене свих професија говоре о себи, свом животу, породици, искуствима. Једна од анке-
тираних жена је на питање да ли је срећна у браку, одговорила: „Ја вам не знам право рећи да ли 
могу говорити о срећи, када у мом животу још многи и многи циљеви остају неостварени, а мој 
живот у браку представља само један део мојих стремљења и жеља.“ Лист је био забрањен, да би 
наставио да излази 1943. године као орган Антифашистичког фронта жена Југославије. Било је то 
доба „социјалистичког феминизма“.2 

Идеолошки план је у социјалистичкој Југославији у периоду 1945-1953. био преношен пу-
тем штампаних медија у коме је улогу преношења порука женама имала АФЖ штампа. У 
периоду 1942-1944., и поред врло тешких услова, на простору Југославије где је постојао 
Народноослободилачки покрет, повремено је штампано тридесет листова (Суботин 1962: 
136-141) намењених женама, а у оквиру АФЖ-а и КПЈ: Антифашисткиња (Кордун), Ан-
тифашисткиња (АФЖ Бјеловар), Антифашисткиња (IO3 АФЖ Прокупље), Бановка (OO4 
АФЖ Баније), Борбена Словенка (Slovenska protivfašistična ženska sveza za Štajersko), Вој-
вођанка у борби (АФЖ Војводине), Горанка (АФЖ Горски Котар), Далматинка у борби 
(АФЖ Далмације), La donna Istriana  (АФЖ Истре), Жена у борби (АФЖ Хрватске), Жена 
данас (АФЖ Југославије), Жена збијега (АФЖ збијега Југославије), Жена Корчуле (путују-
ће новине), Жена кроз борбу (АФЖ ОК КПЈ за источну Босну), Жена на путу слободе (ОК 
КПЈ за Херцеговину), Жена у борби (АФЖ за Лику), Истранка (АФЖ Истре), Личка жена 
у борби (ОО АФЖ Лика), Македонка (АФЖ Македоније), Нашим женама (Protivfašistična 
ženska zveza), Нова жена (АФЖ Мајевице и Семберије), Нова жена (АФЖ Санџак), Нова 
жена (АФЖ Босне и Херцеговине), Ријеч жене (ОО АФЖ Каловца), Родољупка (АФЖ Гор-
ски Котар), Словенка (Slovenska protifašistična ženska zveza za Primorsko), Словенка под 
Караванкама (Slovenska protifašistična ženska zveza za Gorenjsko in Koroško), Фронт слободе 
(АФЖ за источну Босну), Херцеговка (АФЖ за Херцеговину), Херцеговка (ОО АФЖ за 
Херцеговину) (Stojaković, 2012:37).

Средином 20. века на иницијативу Комунистичке партије излази „напредна женска штам-
па“, послератна, високотиражна и илустрована коју оснивају интелектуалке и раднице. Како наво-
ди Тодоровић: „Жене у Србији, као и свуда у Европи, биле су уморне од рата, од криза и одрицања 
током обнове, од немаштине и довијања, од живота у скромним, ограниченим, финансијским ску-
ченим условима, стога су јој женски часописи имплементирали модел „културе женствености“: 
Бити лепа, допасти се, старати се о кући, кувати, сањати о љубави, васпитавати децу“ (2012: 4).

Према Стојаковић после ослобођења, у Југославији је формирана јасна и чврста сруктура 
АФЖ-а на локалном, регионалном, покрајинском и савезном нивоу тако да су се листови, 
чији је издавач АФЖ, штампали у републичким центрима и Војводини. Циљ је био да се 
женама пренесу политичке поруке водећи рачуна о културолошким разликама и специ-
фичностима које је свака република социјалистичке Југославије имала. Тако су штампани 
следећи листови: Жена данас (АФЖ Југославије Београд, 1943-1981), Глас жена Србије 
(АФЖ Србије Београд, 1945-1946), Зора (АФЖ Србије Београд, 1945-1961), Жена у борби 
(Антифашистичка фронта жена у Хрватској Загреб, 1946-1953), Напредна жена, Македонка 
са додацима на турском и албанском језику ( Антифашистичкот фронт на жените од Ма-
кедонија Скопје, 1948), Наша жена (АФЖ Словеније Љубљана, 1949-1977), Радница (CO 
jedinstvenih sindikata Jugoslavije i AFŽ Jugoslavije, 1948-1950), Кмечка жена (glasilo Ženske 
kmečke zveze, Maribor i Ljubljana, 1937-1940), Наша жена (АФЖ Црне Горе Цетиње, 1947-
1978), Нова жена (АФЖ Босне и Херцеговине Сарајево, 1944-1971). Покрајински одбор 

2  Преузето са сајта: https://zena.blic.rs/moda/doterajte-se-da-vas-muz-ne-vara-saveti-za-beogradanke-iz-zenskog-casopisa-
s-pocetka/5pj7hfd.; и  https://www.iserbia.rs/ifermin/emancipacija-u-srbiji-iz-ugla-zenskih-casopisa. 16.05.2021.
3  Иницијативни одбор.
4  Окружни одбор.

https://zena.blic.rs/moda/doterajte-se-da-vas-muz-ne-vara-saveti-za-beogradanke-iz-zenskog-casopisa-s-pocetka/5pj7hfd
https://zena.blic.rs/moda/doterajte-se-da-vas-muz-ne-vara-saveti-za-beogradanke-iz-zenskog-casopisa-s-pocetka/5pj7hfd
https://www.iserbia.rs/ifermin/emancipacija-u-srbiji-iz-ugla-zenskih-casopisa
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АФЖ Војводине имао је следеће листове: Глас жена (Нови Сад, 1948-1950) Dolgozó Nő5 
(Vajdasági Dolgozó Nő, Újvidek,1946-1951) и Femeia nouă (Вршац, 1950-1953). Поред листа 
Жена данас, гласила АФЖ-а Југославије у Војводини су се могли читати и следећи листови:

- Војвођанка у борби (Срем, 1944), орган АФЖ Војводине. Уредница листа је била Срби-
слава Ковачевић-Марија. Лист је излазио у веома тешким условима а умножаван је на ста-
рим шапирографима у малим тиражима.

- Зора (Београд, 1945-1961), гласило АФЖ-а Србије. Први број је објављен 1945. у Бео-
граду. Одговорне уреднице су биле: Нада Богдановић, Невенка Вујић а касније и Милка 
Перишић. Лист је престао да излази кад је Савез женских друштава престао да постоји. 
Лист је излазио месечно.

- Глас жена (Нови Сад, 1948-1950) је био лист Покрајинског одбора АФЖ-а Војводине на 
српском језику. Главна уредница је била Кристина Бабин.

- Dolgozó Nő (Vajdasági Dolgozó Nő, Ujvidek, 1946-1951) био је лист Покрајинског одбора 
АФЖ -а Војводине на мађарском језику. Главна уредница листа је била Гизела Сабо, а ка-
сније и Кизур Ета. Излазио је месечно.

- Femeia nouă (Вршац, 1950-1953) је такође био лист Покрајинског одбора АФЖ-а Војво-
дине. Циљ овог листа је био ”уздизање културног нивоа румунских жена, нарочито жена 
које живе у селима насељеним румунском мањином” (Глас жена 11. (1950): 16). Уредница 
је била Марија Тодор, а касније и Флорика Штефан. Излазио је месечно (2012:38). 

Домаћица, Женски свет и Жена су први листови намењени женама на српском језику из 
којих се може читати хронологија еманципације жена на простору Војводине и Срби-
је. Можемо рећи да су то и феминистички листови јер су охрабривали активизам жена, 
улазак у јавну сферу и заговарали потребу редефинисања положаја жена у друштву.  
Међу њима је за феминистички покрет најзначајнији часопис Жена који је заговарао и по-
литичка права за жене. Тиражи листова Домаћица, Женски свет и Жена нису прелазили 
1500 примерака. У истом периоду штампано је десетак листова на српском језику намење-
них женама који су се бавили темама: ручни рад, породица, забава...и фаворизовали следе-
ће женске улоге: супруга, мајка, домаћица (Stojaković, 2012: 171).

„Послератни часописи Практична жена, Базар, Нада, били су процес који Едгар Морен 
назива спој културе женствености и феминистичке идеологије, -  култура женствености оста-
вља жену у њеној традиционалној улози, док феминизам жели да је из ње извуче“ (Тодоровић, 
2012: 6). „Практична жена није била само користан саветник који је требало да помогне жени у 
свакодневном животу, већ и модни промотер. Заједно са загребачким часописом Свијет, који је 
почео да излази 1953. године, сматра се трећим најутицајинијим листом у тадашњој Југославији 
(Менковић, 2006 цит. у Ристић, 2019: 11). „Политика је 1964. лансирала и специјализовани жен-
ски часопис Базар, чији је модни уредник у првим годинама излажења био познати београдски 
креатор Александар Јоксимовић.  Од средине седамдесетих година XX века значајнији часописи 
су Нада и обновљена Дуга“ (Ристић, 2019: 12). 

Борбино издање часописа Нада - 1976. се бавило најзанимљивијим темама из јавног живо-
та, од здравља до естраде, а 1981. добија поднаслов - ревија за жену и породицу. Жене из 
некадашњег средњег слоја редовно су куповале овај лист. Угашен је 1993. када и Практична 
жена. Обновљено издање Дуге је од 1974. излазило с прекидима, а издавачка кућа Политика 
је, поред већ постојећих Базара и Илустроване политике, 1986. покренула и магазин Ана, 
„енциклопедију за жене“. Сва три издања су успела да преброде турбулентне деведесете 
године XX века и наставила су да излазе почетком новог миленијума. Магазин Ана је обја-

5  Радна жена; Радна жена Војводине.
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вљивао интервјуе с познатим женама, преглед културних догађаја, а тема сваког броја била 
је и мода (Ристић, 2019: 13).

Извесно је да су почетком и средином 6 20. века ови часописи били снажни гласноговорни-
ци женских удружења и покрета и да су објављивали текстове који су обавештавали читатељке о 
феминизму у свету и у Србији. Задруге и друштва су, баш као и часописи, одражавали тренутне 
потребе својих чланица и деловали у складу са њима. Већ 1913. године говори се о томе да су 
женске задруге промениле своју физиономију и да су се после добротворног и образовног рада 
посветиле културном: организовању изложби, курсевима за алфабете (Peković, 2015: 125,126). 

Пековић још наводи: „Говор  о женским часописима, такође, покреће и питање односа пре-
ма феминизму, о снази и сврсисходности женских покрета. У свим часописима се осећа једна 
врста женске солидарности према ономе што се у свету и Србији дешавало око женских права 
и захтева без обзира на уређивачку политику или идеолошку опредељеност уредништва“ (2015: 
125). „Часописи се постављају као алтернативна, женска логика. Били су средство да се један 
утуљен људски глас јасније чује, да се стварање које је постојало само у сенци мушке културе 
обасја светлошћу“ (Peković, 2015: 130). Женски часописи почетком 20. века су пружали женама 
могућност да проговоре, да пронађу свој језик. А поседовање гласа, говора, језика, један је од 
првих услова (јавног постојања)“ (Peković, 2015: 128).

Женски часописи тога времена јесу и показатељ културног и научног напретка, огледало 
епохе, јер у њима се, јасније него у великим и најважнијим, сагледава однос према другоме 
и различитом, према мањини, запостављенима и, нарочито, они су показатељ демократиза-
ције традиционалних схватања о улози жене у друштву, али, и економског стања, политич-
ких и идеолошких ставова, односа према европском и националном утицају. (...) Сматрало 
се да се у српску културу може и мора увести западноевропско уметничко искуство, нарав-
но у оноликој мери колико би обогатило домаћу традицију (уколико је не гуши). Ова струја 
је доделила себи велику улогу „чистача“ и чувара националног наслеђа и националне ми-
тологије од присутног и присног оријентализма (турског наслеђа), и од средњеевропског 
притиска којем су били изложени Срби у Босни, Херцеговини и Хрватској. Тако је однос 
према националном био веома важан и традиционалистима и модернистима. И у женским 
часописима су националне потребе схватане веома озбиљно. (...) Национално је у женским 
часописима, без обзира да ли су се обраћали сеоској, малограђанској или варошкој жени, 
било издигнуто на пиједестал несумњиве вредности, на висину недодирљивог и непро-
мењивог. (...) Жене су постале симбол нације и нека врста надахнућа и окидача мушком 
делању (Peković, 2015: 131, 132).

2. ЖЕНСКИ ЧАСОПИСИ ДАНАС

Професорке Силашки Ђуровић и Радић Бојанић бавиле су се рекламним огласима у жен-
ским часописима, како наводе „глобалним феноменом и једним од најраспрострањенијих облика 
масовног комуницирања“ (2009 : 158). „Женски часописи данас представљају доминантну врсту 
штампе код нас и у свету, покривају женску читалачку публику најразличитијих старосних група 
и интересовања (...) поседују заједничке одлике: припадност „лаком жанру“, високотиражност, 
неинформативност, неактуелност, конзерватизам, естетизам, и првенствено, привлачност за ре-
кламу“ (Todorović-Uzelac 1987: 5 вид. у Силашки Ђуровић и Радић Бојанић 2009: 160). Мотиви-
сане рекламама које промовишу одређени стил, луксуз, успех, баве се најновијим трендовима у 
шминкању и одевању и увек носе неку гламурозну поруку, неодољиво привлачну за читатељке, 
подстичу их на куповину рекламираних производа. Према Морен: „Потрошња производа, у исто 
време, постаје само-потрошња личног живота. Никоме више није циљ да просто преживи у бор-

6  Курзив ауторкин. 
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би против оскудице, да се савија око домаћег огњишта, нити пак, напротив, да истроши свој 
живот у заносима, већ да потроши сопствено постојање“ (1979: 80).

Гледалац посматра. Гледалац је такође и читалац новина и илустрованог часописа. Технич-
ке новине стварају тип правог гледаоца, који је физички одвојен од спектакла и сведен на 
пасивно стање посматрања. Све се одвија пред његовим очима, али он не може да додирне, 
да телесно прионе уз оно што посматра. (...) Масовна култура подржава и проширује ово 
стање посматрања, и штавише, допињује га оговарањима, поверавањима, открићима из 
живота славних људи. (...) Та невидљива мембрана нас изолује, а истовремено нас опушта 
да боље видимо и да боље сањамо, то јест да учествујемо. Тако ми учествујемо у световима 
који су надомак руке, али су изван њеног домашаја (...) И тако на извесном идентификатив-
ном оптимуму пројекције – идентификације имагинарно ствара усмеравајуће митове који 
представљају истинске узоре културе. И обрнуто, постоји пројекциони оптимум бекства од 
нечег, као и прочишћења, то јест трансфера потискивања патњи, привиђења, страховања, 
као и незадовољених потреба и забрањених тежњи“ (Moren, 1979: 80,81,96). 

Кроз наслове у новинама, који су огледало и својеврсна реклама и дају јасну информацију 
о садржају текста, можемо видети који је избор тема које нам уредништво женских магазина 
намеће. Доле су наведени неки од примера наслова часописа који су најзаступљенији у интернет 
издању:

Лунарна еклипса и Пун Месец откривају афере и доносе истину: Многе љубавне везе ће 
доживети крах.7; „Он је само твој: Ове ствари мушкарац ради кад је баш заљубљен!“8 ; Жене су 
луде за бејби обрвама: Изгледају савршено на сваком лицу, а акцентују природну лепоту: Ево 
како да постигнете овакав ефекат, треба вам само једна ствар!“ 9; „Комплетан водич ламинације 
обрва: Сазнајте све о третману који су испробале све IT девојке“ 10; Rihanna поново потврдила да 
труднице могу да носе све; Мрежасти кристални Миу Миу комплет у деветом месецу трудноће“ 
11„Лекар је упорно оперисао, део по део, док није направио савршену жену, а онда је запросио: 
Ево како изгледа“12;Ево ме без шминке, али када се дотерам претварам се у фаталну лепотицу 
којој ниједан мушкарац не би могао да одоли: “Одбијам да поверујем да је ово иста особа“13; „Ево 
колико би требало да имате килограма у зависности од ваше висине.“14; „Тип ваше фигуре зависи 
од месеца рођења. Тајна виткости је једноставна“15; „Ким Кардашијан променила боју косе: Ни 
њен фризер није очекивао ово!“16; Тако се ради ботокс: Певачица и њена мајка су краљице пла-
стичних операција17 

7  Преузето са сајта: https://www.zenskikutak.rs/2020/06/04/lunarna-eklipsa-i-pun-mesec-otkrivaju-afere-i-donose-istinu-
mnoge-ljubavne-veze-ce-doziveti-krah/. 04.07.2020. године.
8  Преузето са сајта: https://www.zenskikutak.rs/2020/07/01/on-je-samo-tvoj-ove-stvari-muskarac-radi-kad-je-bas-
zaljubljen/. 04.07.2020. године.
9  Преузето са сајта: https://zena.blic.rs/lepota/zene-su-lude-za-bejbi-obrvama-izgledaju-savrseno-na-svakom-licu-a-
akcentuju-prirodnu/9p1h1d2. 04.07.2020. године.
10  Преузето са сајта: https://elle.rs/Lepota/Sminka-i-nega/a43609/Kako-izgleda-laminacija-obrva.html. 15.05.2022. године.
11  Преузето са сајта: https://elle.rs/Celebrity/a43604/Rihanna-u-kristalnom-kompletu-Miu-Miu.html. 15.05.2022. године.
12  Преузето са сајта: https://zena.blic.rs/lepota/lekar-je-uporno-operisao-deo-po-deo-dok-nije-napravio-savrsenu-zenu-a-
onda-je/hhwz8w6. 04.07.2020. године.
13  Преузето са сајта: https://zena.blic.rs/blogerke/evo-me-bez-sminke-ali-kada-se-doteram-pretvaram-se-u-fatalnu-lepoticu-
kojoj-nijedan/qm369jv.15.05.2022.
14  Преузето са сајта: https://uspesnazena.com/korisni-saveti-zene/evo-koliko-da-imate-kilograma-zavisnosti-vase-visine/. 
05.07.2020.
15  Преузето са сајта: https://uspesnazena.com/korisni-saveti-zene/kako-opredeliti-tip-figure/. 05.07.2020.
16  Преузето са сајта: https://www.gloria.rs/lepota/kim-kardasijan-promenila-boju-kose-ni-njen-frizer-nije-ocekivao-ovo-
video/.05.07.2020.
17  Преузето са сајта: https://www.gloria.rs/lepota/make-up/tako-se-radi-botoks-pevacica-ser-i-njena-majka-su-kraljice-
plasticnih-operacija-foto/25.07.2020.

https://www.zenskikutak.rs/2020/06/04/lunarna-eklipsa-i-pun-mesec-otkrivaju-afere-i-donose-istinu-mnoge-ljubavne-veze-ce-doziveti-krah/
https://www.zenskikutak.rs/2020/06/04/lunarna-eklipsa-i-pun-mesec-otkrivaju-afere-i-donose-istinu-mnoge-ljubavne-veze-ce-doziveti-krah/
https://www.zenskikutak.rs/2020/07/01/on-je-samo-tvoj-ove-stvari-muskarac-radi-kad-je-bas-zaljubljen/
https://www.zenskikutak.rs/2020/07/01/on-je-samo-tvoj-ove-stvari-muskarac-radi-kad-je-bas-zaljubljen/
https://zena.blic.rs/lepota/zene-su-lude-za-bejbi-obrvama-izgledaju-savrseno-na-svakom-licu-a-akcentuju-prirodnu/9p1h1d2
https://zena.blic.rs/lepota/zene-su-lude-za-bejbi-obrvama-izgledaju-savrseno-na-svakom-licu-a-akcentuju-prirodnu/9p1h1d2
https://elle.rs/Lepota/Sminka-i-nega/a43609/Kako-izgleda-laminacija-obrva.html
https://elle.rs/Celebrity/a43604/Rihanna-u-kristalnom-kompletu-Miu-Miu.html
https://zena.blic.rs/lepota/lekar-je-uporno-operisao-deo-po-deo-dok-nije-napravio-savrsenu-zenu-a-onda-je/hhwz8w6
https://zena.blic.rs/lepota/lekar-je-uporno-operisao-deo-po-deo-dok-nije-napravio-savrsenu-zenu-a-onda-je/hhwz8w6
https://zena.blic.rs/blogerke/evo-me-bez-sminke-ali-kada-se-doteram-pretvaram-se-u-fatalnu-lepoticu-
https://zena.blic.rs/blogerke/evo-me-bez-sminke-ali-kada-se-doteram-pretvaram-se-u-fatalnu-lepoticu-
https://uspesnazena.com/korisni-saveti-zene/evo-koliko-da-imate-kilograma-zavisnosti-vase-visine/
https://uspesnazena.com/korisni-saveti-zene/kako-opredeliti-tip-figure/
https://www.gloria.rs/lepota/kim-kardasijan-promenila-boju-kose-ni-njen-frizer-nije-ocekivao-ovo-vid
https://www.gloria.rs/lepota/kim-kardasijan-promenila-boju-kose-ni-njen-frizer-nije-ocekivao-ovo-vid
https://www.gloria.rs/lepota/make-up/tako-se-radi-botoks-pevacica-ser-i-njena-majka-su-kraljice-plas
https://www.gloria.rs/lepota/make-up/tako-se-radi-botoks-pevacica-ser-i-njena-majka-su-kraljice-plas
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Како резултати феминистичких истраживања у последњих неколико деценија показују, још 
увек постоји снажна тендеција да жене у медијима бивају невидљиве, или приказане као 
објекти. Такозвана „женска перспектива“, односно слике, симболи, ставови који истичу 
женске идеологије и њихове вредности и позиције у друштву, обично је занемарена у доми-
нантним медијима. Показано је да медији производе и репродукују негативне стереотипе 
и играју одлучујућу улогу у стереотипниој социјализацији младих (Koutselini et al., 2006: 
665; вид. у: Kuzmanović, 2012: 43). 

У Приручнику за род и медије Медитеранског института за студије рода, медији широм 
света пружају изразито ограничен спектар извора који промовишу ограничене и тендецио-
зне представе жена. Жене су и даље махом представљене као објекти мушке жеље или као 
мајке, као мање интелигентна бића заинтересована само за домаћинство; често се и даље 
вреднују само по способности да имају децу или по идеализованој лепоти. Другим речима, 
за разлику од мушкараца, жене нису представљане као комплексне личности са различитим 
интересовањима (Kuzmanović, 2012: 44).

Духовна арома свакодневице, коју осећамо кроз медије масовне културе, може се најбоље 
одредити синтагмом „индустрија среће“, чији је парадигматични случај тзв. „женска штам-
па“.  Кад означавамо женску штампу као индустрију среће, сматрамо да она „није шарена 
лажа саткана од папира, слика и илузија за фантоме и утваре, већ да има стваран садржај, 
обраћајући се одређеној друштвеној ситуацији и стварним човековим потребама (Жунић, 
2013: 83).

Потребе за благостањем и срећом, у оној мери у којој у XX веку постају универзалне, допу-
штају да и масовна култура постане универзална. А са своје стране, масовна култура уни-
верзализује те потребе. То значи да ширење масовне културе, не само да је потпомогнуто 
планетаризацијом једне цивилизације, оно тај исти процес и потпомаже. Буди полуразвијене 
људске потребе, али увек спремне да се појаве. Она доприноси ширењу нове цивилизације. 
(Moren, 1979: 194) Ствара се „живот који мање робује материјалним потребама и природним 
несигурностима, с једне стране, а с друге – све више потчињен тричаријама. С једне стране, 
бољи живот, а с друге – прикривено незадовољство. С једне стране, мање напоран рад, с 
друге – рад лишен личног интересовања. С једне стране, породица која мање оптерећује, с 
друге – терет усамљености. С једне стране, покровитељско друштво и држава која заштићу-
је, с друге – смрт, и даље неукротива и бесмисленија него икад. С једне стране, развијеније 
везе међу људима, с друге – нестабилност ових односа. С једне стране, слободнија љубав, с 
друге – крхкост те љубави. С једне стране, еманципација жене, с друге – нове неурозе жена.  
С једне стране, мања неједнакост, с друге – више себичности“ (Moren, 1979: 184).

3. ЗАКЉУЧАК

У овом кратком прегледу развоја женских часописа код нас, можемо видети „трновит“ пут 
који је женска штампа прешла у едукацији, еманципацији жена и „равноправности полова“. Од 
традиционалних женских часописа које су првобитно уређивали мушкарци, а касније и жене, a 
који су се бавили традиционалним вредностима и еманципацијом жена, које су „писале да би се 
исказале на једном до тада недоступном плану, да би писале о својим проблемима, да би осво-
јиле права и просторе јавне комуникације доступне искључиво мушкарцима, али и да би својим 
искуством и знањем подучиле“ (Peković, 2015: 5), до модерних, савремених који су искључиво 
оријентисани на потрошњу, јефтину забаву, трачеве, огласе, разне „корисне“ савете, и друге мар-
гинализоване теме. „Њихов циљ је да произведу јединствен стандардизован тип жене, читатељке 
по узору на степфордске супруге18, идеалне шопингхоличарке (...) У супротном ако не поштују у 
18  Филм Френка Оза из 2004. године - „The Stepford Wives”
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часопису наметнута правила модног тренутка, оне су out, демодиране, незанимљиве, и досадно 
анахроничне“ (Todorović, 2012: 2,3).

Можемо закључити да смо временом много изгубиле. Женски часописи данас, само су  
комерцијални лаки жанр „забавног“ типа у којима доминира сензационализам (спектакл) и трач, 
селебритизација, идентификација, и бекство од стварности. И шта више, разне фолк „звезде“, 
такозване фолкерке, јунакиње риалити програма, блогерке, инфлуенсерке, постају примери и 
узори, и изазивају код читатељки, нарочито млађих, жељу за идентификацијом и подражавањем. 
Оваква идентификација се огледа најчешће у подражавању одевања, шминкања, чак и понашања, 
гради неке нове ставове о животу, срећи и љубави. Селекција ликова и догађаја којима се поклања 
пажња, приказује стање нашег друштва, и ако дубље анализирамо скривене намере уредништва, 
намеће нам се шта да мислимо, како да мислимо, и како да живимо, као на пример: „Како бити 
заносна, а не банкротирати, колики вам је СQ (сексуална интелигенција), ако старе сви - не мора-
те и ви, да ли се вежбом могу повећати груди, како постати згодна до лета, мушка верност: шест 
разлога за и четири против, и мршаве девојке пате, осам идеја да постанете жена са стилом, изгу-
бите 5 кг за 5 минута, дочекајте лето без целулита, који од њих је заводник, колика је твоја моћ за-
вођења“19, итд. Афирмишу се негативни стереотипи, у којима је жена срећна и успешна само ако 
је витка, лепа, заводљива. Појам лепоте постаје искривљен, жене почињу да личе једна на другу 
без обзира на узраст, сталеж и образовање. Пажња је усмерена искључиво на спољашни изглед, 
на пласирање разних производа за улепшавање које просечна жена на нашим просторима тешко 
може себи да приушти, ствара се једна искривљена слика жене која постаје само пуко средство за 
завођење. Женска штампа је велико огледало масовне културе, у коме се као друштво огледамо.
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WOMEN’S MAGAZINES AS A MIRROR OF MASS CULTURE

Summary

The basic thesis of this research paper is “women’s language” in women’s magazines as a situational place and an 
unavoidable product of mass culture. The idea and goal of the paper are to use the analysis of the discourse that 
dominates in the women’s magazines to mark the image of the world and women they create, the attitude towards 
women, that is, how women are perceived in our culture. In this paper, I would like to refer to the history of 
women’s magazines in Serbia from their very beginning to the present day. From traditional women’s magazines 
initially edited by men, then later on women, to modern contemporary ones exclusively focused on consumption, 
cheap entertainment, gossip, ads, various “useful” tips, and other marginalized topics. Reduced to identification, 
which is most often reflected in imitating trends like clothes, make-up, behavior, they build attitudes about life, 
happiness, and love.
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IRONIJA I ISKRENOST U OGLAŠAVANJU:  
REKLAME KOMPANIJE TAFO

Od početka pandemije u italijanskim medijima dominiraju isti narativi. Apeli državnih institucija i reklame komer-
cijalnih oglašivača ističu sigurnost domova i opasnost ulica, veličaju italijansku naciju i veru u nauku i tehnologiju. 
Međutim, jedna kompanija oglašava se u potpunosti drugačije i van svih kanona, ruši sve poznate reklamne mito-
ve i prevazilazi sva ograničenja. Reč je o pogrebnom preduzeću Tafo čije poruke odlikuje neuobičajena ironija i 
iskrenost. Oslanjajući se na radove Rolana Barta i Umberta Eka, kao egzemplarne tekstove o odnosu teksta i slike, 
cilj rada je ispitati na kojim se jezičkim, kodiranim ikoničkim i nekodiranim ikoničkim sredstvima, zasnivaju re-
klame ove italijanske kompanije. U radu je utvrđeno da reč i slika mogu imati složen odnos na osnovu kojeg može 
nastati ironični efekat. Takođe je istaknuta veza novih reklamnih poruka i metamodernističkog koncepta ironesty. 
Odabrana tema ima višestruki značaj: prikazuje jezičke odlike javne i komercijalne komunikacije na italijanskom 
jeziku tokom pandemije i preispituje mogućnost tumačenja reklamnih poruka u kontekstu novih, metamoderni-
stičkih, tendencija. 

Ključne reči: italijanski jezik, oglašavanje, semiotika, metamodernizam, ironesty

1. UVOD

Oglašavanje u Italiji u svim medijima tokom pandemije obeležio je isti narativni i jezički reper-
toar. Reklame komercijalnih oglašivača i institucijske komunikacije ističu jukstapoziciju unutra/spolja, 
veličaju pripadnost italijanskoj naciji i veru u nauku i tehnologiju (Polesana 2020). Ova jednoličnost, 
uočena već u prvim istraživanjima jezika oglašavanja tokom pandemije (Pietrini 2020; Bortoletto 2020; 
Romano 2021; Копривица Лелићанин & Раденковић Шошић 2021, Radenković Šošić & Koprivica 
Lelićanin 2022), navodi na zaključke da je virus pogodio i svet reklama, odnosno da je zavladala ne 
samo opšta zdravstvena, već i idejna kriza (Romano 2021).

Dok mediji recikliraju iste sadržaje, pogrebno preduzeće Tafo (Taffo), kako Eko ističe za reklamu, 
„živi barokno načelo, po kojem je pesnikov cilj da izazove začudnost” (Eko 1973: 183). Ova italijanska 
kompanija već nekoliko godina privlači pažnju medija (Ferrigo 2017; Nicoletti 2019; Pinna 2019a; 
Pinna 2019b; Grandi 2019). Autor oglasa, Rikardo Pirone (Riccardo Pirrone) ističe ideju crnog humora 
„kao slobodne satire koja sigurno ne rešava sve probleme na svetu, ali makar pokušava da ih sagleda iz 
drugog ugla.” (Pirrone 2020: 67). 

Tafo je bio društveno angažovan i pre pandemije. Na društvenim mrežama objavljivani su oglasi i 
postovi koji su se odnosili na najznačajnije društvene teme kao što su droga, pušenje, homofobija, napu-
šteni kućni ljubimci, neizlečive bolesti, donacija organa, klimatske promene i seča šuma, ali i na događa-
je i praznike kao što su Parada ponosa, Noć veštica, Božić, Uskrs, itd. Međutim, od početka pandemije 
reklamne strategije pogrebnog preduzeća izazivaju još veće polemike, posebno u štampanim medijima 
(Carra & Filosa 2020; Di Cori 2020; Montanari 2021; Parente 2020; Wantedinrome 2021; Zoom24 
2020). Ironijom protiv smrti Tafo odstupa od tradicionalnog načina oglašavanja na italijanskom jeziku 
(Fabris 2005; Polesana 2005) što tokom pandemije čini njegovu poruku još glasnijom. Stoga je osnovni 
cilj ovog istraživanja ukazati na posebnost kako u sadržaju, tako i u izražajnim sredstvima u oglašavanju 
u jedinstvenom društvenom kontekstu i interpretirati ga u ključu metamodernističkog pojma ironesty. 
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Imajući u vidu da se kompleksne poruke grade i jezičkim i vizuelnim sredsvima, u radu smo po-
stavili sledeća istraživačka pitanja: 

1. Koji su elementi lingvističke poruke (verbalnog registra), a koji su elementi ikoničke (ne)kodi-
rane poruke (vizuelnog registra)?

2. Koja je jezička funkcija dominantna u verbalnom, a koja u vizuelnom registru?
3. Koji su tropi dominanti u verbalnom, a koji u vizuelnom registru? 
4. Kakav je odnos verbalnog i vizuelnog registra?
5. Da li odnos vizuelnog i verbalnog registra može da se interpretira u kontekstu metamodernistič-

kog koncepta ironesty?
U prvom delu rada ukazujemo na odlike italijanske reklame u doba pandemije prema odabranim 

narativima i odgovarajuće jezičke pojave. U teorijsko-metodološkom poglavlju rada predstavljeni su 
instrumenti Rolana Barta (Bart 1971; Barthes 1990) i Umberta Eka (Eco 1968; Eko 1973) na osnovu 
kojih su potom analizirani oglasi kompanije Tafo. Radovi Rolana Barta (1990) i Umberta Eka (1968) 
egzemplarni su u analizi odnosa slike i teksta (Marrone, 2001) u štampanim oglasima, te je na osnovu 
njih sastavljen analitički postupak. Naposletku, izvedeni su najvažniji zaključci. 

2. ITALIJANSKA REKLAMA U DOBA PANDEMIJE

Početak pandemije izazvane virusom Kovid-19 brzo se odrazio i na oglašavanje. Prva istraživanja 
na ovu temu prepoznala su tri dominantna narativa (Polesana 2020): suprostavljeni odnos između sigur-
nih domova i nesigurnih ulica, slavljenje italijanske nacije i vera u tehnologiju. 

Već u prvom naletu pandemije odgovor komercijalnih i institucijskih komunikacija zasnivao se 
na jukstapoziciji pojmova unutra/spolja. Reklame ponovo ističu mitove o italijanskoj porodici i toplini 
doma evocirajući slike i osećanja iz reklama osamdesetih godina. Ovaj narativ jezički je ostvaren prven-
stveno antitezama (dentro/fuori1), atemporalnom deiksom (Oggi il modo migliore per prenderci cura di 
noi e degli altri è restare a casa2 (Lete)), kao i opozicijama drugih semantičkih polja (distante/lontano, 
vicino/uniti, siamo distanti ma uniti3 (Pietrini 2020; Romano 2021)).

U vreme najstrožeg karantina u italijanskim reklamama svih oglašivača dominantan je narativ 
veličanja pripadnosti italijanskoj naciji. Prepoznatljiv je po gotovo mantričkoj upotrebi priloga insieme4, 
najčešće u inkluzivnoj množini (Insieme ce la faremo5 (Banca Mediolanum), nekad u kombinaciji sa 
asertivnim futurom (Ne usciremo insieme. Andrà tutto bene6 (Parmigiano Reggiano), L’Italia ce la farà7. 
(Mazda)), konjunktivom podsticanja (Laviamoci le mani8 (Ceres)), personifikovanom upotrebom imeni-
ce Italija (Coraggio, l’Italia c’è anche a bar chiusi9 (Ceres)), vojnom i ratnom terminologijom (eroi di 
questa guerra)10 (Romano 2021)).

„Nova normalnost” u prvi plan stavila je nauku i tehnologiju (Oggi chi lavora ha bisogno di una 
rete affidabile capace di connettere i luoghi più lontani11 (Wind Tre Business)) oslanjajući se na slične 
pragmatsko-stilske odlike jezika reklame: antitezu (perché anche quando non possiamo stare vicini 
possiamo essere insieme12 (Vodafone) i epiforu priloga insieme u inkluzivnim oblicima futura ili prezen-

1  unutra/spolja
2  Najbolji način da brinemo o sebi i drugima danas jeste da ostanemo kod kuće. 
3  udaljeno/daleko, blizu/ujedinjeni, daleko smo ali smo ujedinjeni 
4  zajedno
5  Zajedno ćemo uspeti.
6  Izaći ćemo iz ovoga zajedno. Sve će biti dobro. 
7  Italija će uspeti. 
8  Perimo ruke. 
9  Samo hrabro, Italija postoji i kad su barovi zatvoreni.
10  heroji ovog rata
11  Onome ko danas radi potrebna je proverena mreža koja može da poveže najudaljenija mesta. 
12  jer i kad ne možemo da budemo blizu možemo biti zajedno
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ta: Impariamo insieme, Relax insieme, Rock insieme, Cuciniamo insieme, Stiamo insieme, Buonanotte 
insieme (Romano 2021).

Navedena raznovrsnost jezičkih svojstava bila je poseban podsticaj za analizu veze između ver-
balnog i vizuelnog registra zasnovane na odlikama ironije iz dva razloga. Prvo, uočeno je da je ironija u 
oglašavanju na italijanskom jeziku često nedostajala (Fabris 2005, Polesana 2005). Drugi važan aspekt 
bile su odlike metamodernističkog koncepta ironesty. Reč je o Demberovoj slivenici nastaloj spajanjem 
engleskih reči irony i honesty kojim se najiskrenije emocije izražavaju kroz ironiju i sarkazam (Dember, 
2018; Kretov & Kretova, 2020). Stoga, reklamni oglasi kompanije Tafo, kao sada već eklatantan primer 
upotrebe ironije u savremenom italijanskom oglašavanju, u ovom istraživanju bili su osnov analize vi-
zuelnog i verbalnog registra koji su tumačeni prema modelima Rolana Barta (Barthes 1990) i Umberta 
Eka (Eco 1968). 

3. TEKST I SLIKA U GOVORU REKLAME

Bart (Barthes 1990) razlikuje tri poruke u reklami: lingvističku, kodiranu ikoničku i nekodiranu 
ikoničku poruku. Lingvistička poruka realizovana je kao usidrenje i prenosnik. Usidrenje je uobičajeno 
u novinskim i reklamnim tekstovima gde je uloga teksta da učvrsti značenje, te sam tekst postaje „au-
torovo pravo nadzora nad slikom” (Barthes 1990). Funkcija prenosnika javlja se u stripu i animiranom 
filmu gde je tekst „krhotina dijaloga” (Barthes 1990) i u komplementarnom odnosu sa slikom (Barthes 
1990). Lingvističku poruku Bart (1990) razmatra na doslovnom (denotativnom) i simboličnom (kono-
tativnom) planu. Na slici kodirana ikonička poruka upućuje na konotativno, a nekodirana predstavlja 
denotativno čitanje slike. 

Slika 1: Oglas Panzani (Barthes 1990)

Na primeru reklame za testeninu Panzani (Slika 1) Bart (1990) objašnjava da se lingvistička po-
ruka javlja na pakovanjima proizvoda kao „mise en abyme” (npr. u heraldici) i u dnu reklame. U oba 
slučaja fiksira značenje, te ima funkciju usidrenja. Na denotativnom planu upućuje na ime proizvoda 
(Panzani), a konotira autentični italijanitet (Panzani zvuči kao italijansko prezime). 
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Na slici su uočena sledeća značenja: 
- povratak sa pijace označen torbom iz koje ispadaju namirnice,
- svojstvo italijaniteta i proces kuvanja paste označeni paradajzom, paprikom, crnim lukom (boje 

italijanske zastave),
- svežina proizvoda Panzani konotirana znakom jednakosti između svežih i industrijskih proi-

zvoda,
- kompozicija oglasa podseća na slike mrtve prirode.

Eko, međutim, osporava ovakvu gotovansku ulogu jezika i ističe složenost odnosa između ver-
balnog i vizuelnog registra (Eco 1968). Prema Eku „može doći do homolognih ili podudarnih rešenja 
ili do potpunog neslaganja sa slikom koja ima estetsku i tekstom koji ima emotivnu funkciju; … sa 
slikom koja ima metaforsku i tekstom koji ima metonimijsku strukturu; sa slikom koja predlaže jedno 
argumentativno mesto i tekstom koji ga opovrgava; i tako dalje, pomoću kombinacija koje se u početku 
teško mogu enkodirati.” (Eko 1973: 184). Potvrđuje se, stoga, da je jedan od osnovnih ciljeva retoričkog 
ispitivanja reklame utvrditi kako se retorska rešenja ukrštaju u dva registra. 

Na planu vizuelnog Eko (1968) razlikuje tri nivoa kodiranja (ikonički, ikonografski i tropološki) 
kojima potom dodaje još dva (topički i entimematički):

1) ikonički nivo odgovara denotatativnom nivou u verbalnom registru, te „enkodiranje ikoničkih 
znakova ne pripada retoričkom ispitivanju reklame” (Eco 1968),

2) ikonografski nivo obuhvata primere klasične ikonografije13,
3) tropološki nivo se odnosi na vizuelni prevod jezičkih tropa. Pored vizuelnih realizacija klasičnih 

tropa14, Eko (1968) ukazuje na još jednu vrstu tropa tipičnu za vizuelni jezik, nastalu na osnovu 
“magičnog sjedinjavanja kao posledice približavanja”.15 

4) topički nivo ili topička polja jesu oni elementi poruke koji „po konvenciji evociraju jednu pre-
misu ili grupe premisa na eliptičan način, kao da je u pitanju konvencionalizovana sigla”.16

5) entimematički nivo odnosi se na vizuelnu argumentaciju u kojoj ikonogrami evociraju enimame-
tička polja17. Za ovaj nivo Eko (1968) ne navodi vizuelne primere jer pretpostavlja da se “prava 
retorska argumentacija” sprovodi verbalnim ili ineterakcijom između verbalnog i vizuelnog.

13  Oreol označava svetost, određena konfiguracija nagoveštava ideju materinstva, crna traka preko oka konotira gusara ili 
avanturistu i primere reklamnog tipa (npr. znamo da je neko maneken na osnovu poze koju je zauzeo).
14  Iako je poznavalac klasične retorike i Lausbergove podele figura, Eko u metadiskursnom komentaru navodi da će sve 
retorske figure nazivati „tropima” i namerno ne produbljuje razlike između pravih tropa, govornih figura i misaonih figura kako 
bi olakšao dalju analizu (Eko 1973: 183).
15  Eko navodi primer savremenog mladića u košulji pored slike na kojoj je predstavljen gospodin iz XVII veka, tako da 
i sam mladić, odnosno košulja kao reklamirani proizvod, postaju prefinjeni poput gospodina sa slike. U ovom slučaju 
javlja se figura koju Eko naziva “ikonogramom kiča” i kojom označava jukstapoziciju reklamiranog proizvoda i nekog 
estetskog umetničkog autoriteta (npr. kao kod naziva proizvoda Olio Dante ili proizvoda koji su dobili ime po Mona Lizi). 
O stavovima na ovu temu Eko govori i u TV emisijama o kiču (https://www.rsi.ch/play/tv/-/video/i-raggiri-kitsch-della-
pubblicita-?urn=urn:rsi:video:7145084, https://www.swissinfo.ch/ita/umberto-eco-presenta_il-kitsch--ovvero-la-menzogna-
nell-arte/44363278). Slično ovoj jukstapoziciji proizvoda i umetničkog dela, može se javiti i „dvostruka metonimija” kao 
identifikacija dva elementa (npr. izjednačavanje sapuna i parfema u oglasu Kamej (Camay)).
16  Primera radi, slika mlade žene nad kolevkom u kojoj joj dete pruža ruke konotira majku, ali i niz toposa poput „Majke vole 
svoju decu”, „Samo je jedna majka”, „Majčina ljubav je najjača na svetu”, „Sva deca vole svoju majku”, itd., ali i „Ako su sve 
majke takve, zašto i Vi ne biste bili takvi?”
17  Entimem je „zaključak sa izostavljenom premisom ili konkluzijom koja se podrazumeva”. Npr. „Sokrat je smrtan, jer je 
čovek (izostavljena je velika premisa)/ Sokrat je smrtan, jer je čovek smrtan (fali mala premisa)/ Čovek je smrtan, a Sokrat je 
čovek (izostavljen zaključak)” (Jelačić Srbulj 2007: 164)

https://www.rsi.ch/play/tv/-/video/i-raggiri-kitsch-della-pubblicita-?urn=urn:rsi:video:7145084
https://www.rsi.ch/play/tv/-/video/i-raggiri-kitsch-della-pubblicita-?urn=urn:rsi:video:7145084
https://www.swissinfo.ch/ita/umberto-eco-presenta_il-kitsch--ovvero-la-menzogna-nell-arte/44363278
https://www.swissinfo.ch/ita/umberto-eco-presenta_il-kitsch--ovvero-la-menzogna-nell-arte/44363278
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Slika 2: Oglas Camay (Eko 1973: 201)

Na primeru reklame za sapun (Slika 2) Eko pokazuje kako se verbalni registar nadovezuje na 
vizuelni. Pored referencijalne funkcije u oba registra (Jakobson, 1966), vizuelni registar ima konotacije 
visoke kulture tj. obraća se high brow kulturi (scena iz umetničke galerije), a u verbalnom registru pri-
mećujemo elemente primerene srednjem društvenom sloju (fa girar la testa18). 

Uočene su paralele između ova dva pristupa (Barthes, 1990, Eco 1968). Oba modela (Barthes, 
1990, Eco 1973) ukazuju na značenjski potencijal različitih resursa (slika i tekst kod Barta (1990), od-
nosno verbalni i vizuelni registri kod Eka (1968)). Dok Bart posvećuje više pažnje tekstualnoj poruci 
(podela na usidrenje i prenosnik), Eko dodatno razlaže slikovne poruke (na ikonografske, tropološke, 
topike, entimametičke). Bart (1990) i Eko (1968) preispituju odnos između analitičkih modela i otpora 
koje može da pruži sam tekst, stimulišu nove interpretativne kategorije i omogućavaju tekstualne analize 
kao mentalne eksperimente (Marrone 2001). Na osnovu ovih zapažanja, sastavljen je analitički postupak 
koji obuhvata verbalni i vizuelni registar, jezičke funkcije (referentnu, poetsku, emotivnu, konativnu, 
fatičku i metalingvističku funkciju (Jakobson 1966)), retoričke figure, jezičke odlike, kao i međusobni 
odnos između dva registra koji može biti (ne)homologan ili komplementaran.

4. IRONIJA I ISKRENOST U OGLASIMA KOMPANIJE TAFO

Oglase kompanije Tafo grupisali smo na one koji se odnose na društvenu angažovanost (Slika 4, 
5), praznike (Slika 6, 7), događaje (Slika 8, 9), pandemiju (Slika 11, 12) i na samu kompaniju (Slika 13, 
14).

18  Onaj očaravajući Kamej od koga ti se zavrti u glavi
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4.1 Društvena angažovanost 

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKC. referencijalna emotivna, ekspresivna

TROP/ST. FIG metonimija
entimem

ODNOS nehomologan/ vizuelno dopunjuje verbalno

Slika 4: Žrtve nasilja (Pirrone 2020)19

Na Slici 4 verbalna poruka uvedena je referencijalnom konstatacijom (Ci sono due tipi di donne20) 
koja se potom razlaže na vizuelni (sanduk) i verbalni argument (Quelle che denunciano21). Vizuelna 
poruka razrešava se na entimametičkom nivou i označava sudbinu žena koje ne prijavljuju nasilje: žene 
koje ne prijavljuju nasilje mogu završiti u mrtvačkom sanduku. Entimametički je izostavljen drugi deo 
verbalne poruke koji je dopunjen vizuelnim. Vizuelni trop je metonimija (sanduk kao smrt), te možemo 
da zaključimo da ova poruka prenosi tragičnu interpretaciju činjeničnog stanja prema kojoj većina žena 
ne prijavljuje svoje nasilnike.

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKC. konativna, poetska emotivna

TROP/ST. FIG metafora, idiom metafora

ODNOS topički homologan 

Slika 5: Eutanazija (Pirrone, 2020)22

Veseliji spoj ironije i iskrenosti ogleda se u oglasu kojim se podržava eutanazija (Slika 5). U ver-
balnom registru dominira poetska funkcija kroz idiom staccare la spina23. Logo donosi usidrenje i omo-
gućuje ispravno razumevanje poruke kao podršku eutanaziji. U vizuelnom registru dominantna funkcija 
je poetsko-emotivna. Odnos između dva registra je komplementaran jer upućuje na isto topološko polje 
zasluženog odmora. 

19  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3354901961282158
20  Postoje dve vrste žena
21  One koje prijavljuju (svoje nasilnike)
22  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3440019999437020
23  Doslovno znači izvući utikač, a u prenesenom značenju isključiti se, odmoriti se

https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3354901961282158
https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3440019999437020
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4.2 Praznici i događaji 

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKC. poetska (gnomska 
upotreba)

poetska

TROP/ST. FIG ironija metonimija

ODNOS nehomologan/komplementarni (zagonetka)

Slika 6: Bogojavljenje (Pirrone, 2020)24

Slično prethodnim primerima u oglasu povodom Bogojavljenja (Slika 6) verbalna poruka počinje 
poetskom funkcijom i gnomskom jezičkom upotrebom25, a nastavlja se emotivno-ironičnim holofrastič-
nom negacijom i nagoveštajem da nije reč o Bogojavljenju). Lingvistička poruka je enigmatska, a san-
duk se može tumačiti kao metonimija smrti ili sinegdoha sahrane. Odnos je stoga potpuno nehomologan 
iako se može posmatrati i kao komplementaran.

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKC. referencijalna referencijalna

TROP/ST. FIG ironija metafora

ODNOS komplementaran

Slika 7: Dan zaljubljenih26

Povodom Dana zaljubljenih Tafo ironično poručuje: L’anima gemella esiste, basta trovarla pri-
ma di noi27 (Slika 7). Na vizuelnom planu čitanje je dvostruko: tropološka scena udvaranja, ali i buket 
cveća kao metafora cveća na sahranama. Zajednički imenilac ovim scenarijima (svadba i sahrana) jeste 
večnost. Pošto vizuelno dopunjuje i značenjski proširuje verbalnu konstataciju, odnos između verbalnog 
i vizuelnog je komplementaran. 

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKC. poetska poetska

TROP/ST. FIG aluzija, asonanca ontološka metafora, 
“ikonogram kiča”

ODNOS topički homologan

Slika 8: Dante28

24  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3354901961282158
25  Epifania. Tutte le feste porta via. (Bogojavljenje. Odnosi sve praznike.)
26  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3452316141540739
27  Srodna duša postoji, samo je treba naći pre nas. 
28  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3983333375105677

https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3354901961282158
https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3452316141540739
https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3983333375105677
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Na primeru Slike 8 u verbalnom registru prisutna je poetska funkcija i to kroz gotovo direktni ci-
tat: La morte che move il sole e l’altre stelle29 jeste aluzija na Danteov poslednji stih Božanstvene kome-
dije (L’amor che move il sole e l’altre stelle30). Duhovita opaska ostvarena je glasovnim podudaranjem 
(asonancom) između reči l’amor i la morte (ljubav i smrt). U vizuelnom registru takođe je prisutna po-
etska funkcija, ovde kao Ekov ikonogram kiča (urna kao Danteova glava). Takođe, na slici primećujemo 
dva tropa: urnu kao metonimiju ili sinegdohu smrti i urnu sa lovorovim vencem kao metaforu Dantea. 
Opšti ton je na granici između lošeg ukusa i efekta tragikomičnog. 

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKC. referencijalna, 
konativna

referencijalna

TROP/ST. FIG citat, aluzija metafora

ODNOS topički homologan

Slika 9: Rafaela Kara31

Nakon smrti čuvene pevačice Rafaele Kara (Raffaella Carrà) Tafo reaguje oglasom prikazanim 
na Slici 9. Kako je navedena poput konstatacije o stvarnom svetu, upućene u drugom licu, ovom na-
izgled jednostavnom porukom dominira referencijalno-konativna funkcija. Ikonička poruka izostaje: 
predstavljena je samo crnom pozadinom i tekstom koji iz nje izbija, te ovaj ikonički minut ćutanja za-
pravo može vizuelno konotirati epitaf. Natpis È un disastro se te ne vai32 jeste stih iz pesme preminule 
pevačice A far l’amore comincia tu33 (Carrà, 1977). Svedenim, ali aluzivnim verbalno-vizuelnim reše-
njem nastaje i audio element poruke. 

4.3 Pandemija

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKC. referencijalna, 
emotivna

emotivna

TROP/ST. FIG ironija metonimija

ODNOS nehomologan/ vizuelno objašnjava verbalno

Slika 10: Epitaf34

Od početka pandemije Tafov spoj ironije i iskrenosti je još više istaknut. U poruci na Slici 10 na 
verbalnom planu osnovna jezička funkcija kojom se konstatuje stvarnost jeste referencijalna (Sono sem-
pre i migliori che se ne vanno35), a ironičnim komentarom Ah no ostvaruje se emotivna jezička funkcija 
29  Smrt koja pokreće sunce i druge zvezde 
30  Ljubav što kreće sunce i sve zvijezde (stih naveden prema prevodu Mihovila Kombola i Olinka Delorka iz 1961. godine).
31  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3845447142227635
32  Propast je ako odeš. 
33  Da vodimo ljubav, počni ti. 
34  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3337821836323504
35  Uvek najbolji odlaze.

https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3845447142227635
https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/3337821836323504
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nakon čega sledi logo kao usidrenje značenja. Na ikoničkom nivou prikazan je stilizovan nadgrobni 
spomenik koji možemo posmatrati kao metonomiju smrti. Odnos između vizuelnog i verbalnog je kom-
plementaran iz najmanje dva razloga. Naime, oba registra konotiraju ista topička polja (“Uvek odlaze 
najbolji”, neizbežni deo govora na sahranama ili već okamenjenih epitafa). 

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKCIJA referencijalna, 
emotivna, poetska

poetska

TROP/ST. FIG ironija, paronomazija metafora, metonimija, 
tautologija

ODNOS nehomologan, vizuelno proširuje verbalno

Slika 11: Zatvorene diskoteke36

Kako je pandemija napredovala, Italija je, kao i druge države reagovala nizom mera, između 
ostalih i zatvaranjem klubova i diskoteka. U poruci sa Slike 11 u verbalnom registru prisutne su referen-
cijalna (Discoteche chiuse?37), emotivna (No problem), konativna (Voi pensate alla musica38) i ponovo 
emotivna funkcija (Le casse le portiamo noi39). Međutim, porukom kao dosetkom, dominira poetska 
funkcija, ostvarena igrom reči, homonimima casse (zvučnici) i casse (mrtvački sanduci). Osnovni trop 
je ironija, dodatno naglašena univerzalnim komentarom na engleskom jeziku No problem. Na vizu-
elnom planu ostvaruje se samo poetska funkcija: mrtvački sanduci su ujedno i zvučnici. U percepciji 
vizuelnog koda, redosled je obrnut u odnosu na verbalni. Prvo se ukazuju sanduci, pa tek onda se shvata 
jednakost sa zvučnicima. Nepodudarnost u redosledu percepcije ukazuje na gotovo neprimetno rasloja-
vanje na nivou dijamezije. U vizuelnom registru osnovni trop je metonimija koja se može protumačiti i 
kvantitativno, kao sinegdoha. Zaključujemo da je odnos između dva registra semantički homologan jer 
konotira ista topološka polja, dok je u postupku nehomologan (različit redosled u percepciji). Takođe, 
u vizuelnoj poruci, moguće je da zvučnici/sanduci konotiraju i nadgrobne spomenike, što nedostaje u 
verbalnoj poruci. Poruka je realizovana u susretu ironije i metonimije/sinegdohe i implicira pesimistič-
no-tragikomično raspoloženje. 

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKCIJA Konativna, emotivna konativna

TROP/ST. FIG paronomazija metonimija

ODNOS homologan, tautologija

Slika 12: Kampanja Ostanite kod kuće40

Tokom pandemije Tafo je nastojao da uveri građane da ostanu u svojim domovima. Primer na Sli-
ci 12 naglašava narativ jukstapozicije bezbedno unutra/opasno spolja. Verbalni registar sadrži emotivni 

36  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/2970376739734684
37  Zatvorene diskoteke?
38  Vi mislite na muziku.
39  Zvučnike/sanduke donosimo mi. 
40  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/2581391841966511

https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/2970376739734684
https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/2581391841966511
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komentar (Non è difficile41) i konativno-emotivnu konstataciju (o state in casa o staremo tutti in cassa42). 
Dominira glasovna stilska figura paronomazija (casa-cassa). Osnovni trop u oba slučaja je metonomija 
(kovčeg kao smrt), a može biti i sinegdoha (kovčeg kao deo sahrane). Stoga je odnos između dva registra 
homologan. Ova poruka konotira izbor između dve mogućnosti: kuća ili smrt. Spoj ironije i metonimije 
implicira krajnje pesimistično raspoloženje. 

4.4 Tafo o sebi

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKC. SINERGIJA/SADEJSTVO

TROP/ST. FIG

ODNOS

Slika 13: Tafo rebus (Pirrone 2020)43

Sa istom ludičkom angažovanošću Tafo predstavlja sebe. Na Slici 13 nemoguće je ostvariti po-
ruku na dva nezavisna registra, već se poruka čita u sadejstvu teksta i slike, kakvo se sreće u rebusima. 
Odnos je homologan, tautološki, a rešenje glasi: Funerali Fantastici44. 

VERBALNI VIZUELNI

JEZ. FUNKC. emotivna, poetska poetska

TROP/ST. FIG paronomazija, idiom metafora, metonimija

ODNOS homologan

Slika 14: Tafo o sebi (Pirrone 2020)45

Još jedan autoreferentan primer sa Slike 14 ističe da je Tafo agencija „koja ima petlju”. Igra reči 
upućuje na emotivnu i poetsku jezičku funkciju. Dihotomija između reči pale46 i palle47 omogućuje igru 
reči verbalnog i vizuelnog registra. Prikazivanje paronima (pale i palle) u vizuelnom registru oglas se 
oslanja na metaforu, odnosno na raspored vizuelnih elemenata (due pale koje podsećaju na due palle, iz 
izraza avere due palle48). Na ovaj način nastaje duhovita verbalno-vizuelna poruka.

41  Nije teško.
42  Ili ćete svi ostati kod kuće ili ćemo svi biti u sanducima.
43  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/1122760461162997
44  Fantastične sahrane
45  https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/1723604727745231
46  lopate
47  (vulg.) muda
48  Imati muda, odnosno imati petlju

https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/1122760461162997
https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/photos/1723604727745231
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5. DISKUSIJA

Kako smo videli, Tafo se oglašava ingenioznim spojem nespojivog posebno u kontekstu jedno-
ličnih pandemijskih reklamnih narativa. Spoj humora i tuge blizak je metamodernističkom konceptu 
ironesty (irony + honesty) koji može da odražava metamodernističko svojstvo osciliranja od ironije i 
sarkazma do potpune iskrenosti (Кретов & Кретова 2020: 13; Dember 2017; Копривица Лелићанин 
& Раденковић Шошић 2021). U ovom slučaju ironiju prepoznajemo u aluzijama na neizbežnost kori-
šćenja njihovih usluga, dok su nematerijalni aspekti života prikazani kao element iskrenosti.

U analiziranim primerima svojstvo ironesty nastaje u susretu ironije sa metaforom, metonomijom 
i sinegdohom, ali i igrom reči pomoću idiomatskih izraza, paronomazije i asonance. Sinteza ironičnog i 
iskrenog ostvaruje se u susretu jezičkih i ikoničkih elemenata koji mogu biti u homolognom (podudar-
nom) i nehomolognom odnosu. Kako je to i Eko prepoznao, moguće je da se tekst i slika podudaraju 
na topičkom nivou, ali da iskazuju različite jezičke funkcije i oslanjaju na različite stilske figure, kao i 
da jedno drugo proširuju stvarajući tako odnos nadređenog i podređenog. Takođe, raznolikost ovih od-
nosa jeste takva da je nije moguće predvideti a priori. Konotirana su različita topička polja oscilirajući 
između optimizma i pesimizma, romantičarsko-pesničkog raspoloženja i pesimizma, kao i satiričnog i 
tragičnog tona. 

6. ZAKLJUČAK

U ovom radu sagledali smo reklamne oglase pogrebnog preduzeća Tafo s namerom da rasvetlimo 
kojim sredstvima (jezičkim funkcijama, tropima, međusobnim odnosom) slika i tekst sarađuju u stvara-
nju različitih značenja. Oslonili smo se na egzemplarne radove (Marrone 2001) u ovoj oblasti, analize 
Rolana Barta (Bart 1971; Barthes 1990) i Umberta Eka (Eco 1968).

Detaljno su ispitane lingvističke poruke (verbalnog registra) i ikoničke (ne)kodirane poruke (vi-
zuelnog registra). U oba registra uočene su referencijalna, poetska, emotivna i konativna jezička funk-
cija, dok fatička i metalingvistička izostaju. Dominanti tropi su metafora i metonimija, a registri su u 
podudarnom (homolognom) ili komplementarnom odnosu. 

U oglašavanju pogrebnih usluga, a posebno u društvenom kontekstu pandemije, ironija nije oče-
kivano izražajno sredstvo. Kompanija Tafo ne sledi primer drugih komercijalnih oglašivača, ne gradi 
poruku na (metamodernističkoj) nadi (Koprivica Lelićanin, Radenković Šošić, 2021) i ne prati instruk-
cijski ton institucijskih komunikacija (Radenković Šošić, Koprivica Lelićanin, 2022). Oglasi pogrebnog 
preduzeća Tafo često su na samoj granici dobrog ukusa, hodaju po klizavom terenu kakav je tema smrti 
(Pirrone 2020), a kao kratke ingeniozne opaske često nas teraju da umremo (od smeha). 

Ovo istraživanje proširuje „granice u kojima jezik kroz nas govori“ (Giro 1983), i otvara nova 
ontološka pitanja tropa (White 1975, Jameson 1987) koje je dalje moguće čitati i s aspekta metamoder-
nističkih tendencija (Копривица Лелићанин & Раденковић Шошић 2021). Detaljnije razumevanje 
konteksta, kanala distribucije (digitalne socijalne mreže, mas mediji, itd), kao i odnosa između enko-
diranja i dekodiranja ovih sadržaja i recepcije publike ostavljeni su za dalje kulturološke implikacije 
označujućih praksi. 
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IRONIA E SINCERITA’ NELLA PUBBLICITA’ PANDEMICA:  
IL CASO DELL’AGENZIA FUNEBRE TAFFO

Riassunto

La pandemia ha trovato impreparato tutto il mondo e l’Italia è stato uno dei paesi più colpiti. Le pubblicità delle 
aziende commerciali e le comunicazioni istituzionali rispondono con messaggi ripetitivi e monocordi. Negli appelli 
statali e negli spot commerciali dominano gli stessi topoi narrativi: la contrapposizione dentro/fuori, contrastando 
le immagini di case sicure con le immagini di strade pericolose si glorifica l’appartenenza alla nazione italiana e si 
sottolinea la fede in scienza e tecnologia. Tuttavia, un’azienda si pubblicizza in modo completamente diverso, al 
di fuori di tutti i canoni, distrugge tutti i miti pubblicitari conosciuti e supera i limiti delle narrazioni dichiarate. Si 
tratta dell’impresa funebre Taffo, i cui messaggi sono caratterizzati da un’insolita ironia e sincerità. Basandosi sui 
metodi semiotici e analitici della retorica dell’immagine di Barthes e della semiotica di Eco, l’obiettivo principale 
del presente lavoro è quello di esaminare i mezzi linguistici, iconici codificati e iconici non codificati del messag-
gio pubblicitario di questa azienda italiana. Nelle conclusioni segnaliamo soprattutto il legame tra i nuovi messaggi 
pubblicitari e il concetto di ironesty metamoderno. Il tema scelto approfondisce le caratteristiche linguistiche delle 
pubblicità italiane confermando l’uso dei metodi semiotici nel contesto delle nuove tendenze metamoderne.
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AN ANALYSIS OF SERBIAN INTERNET USERS’ WEB 
CREDIBILITY ASSESSMENT

Starting from Fogg’s (2003) conceptualization of web credibility, this research applies Choi and Stvilia’s (2015) 
credibility framework that encompasses six categories as key descriptors of a user’s subjective assessment of web 
content – operator trustworthiness, operator expertise, content trustworthiness, content expertise, design trustwor-
thiness and design expertise. In a survey of 369 respondents of different ages, gender, levels of education and digi-
tal literacy, the goal of this research is to determine the most relevant factors that influence the assessment of web 
credibility among internet users in Serbia. The results indicate that gender, education and digital competence are 
discovered to be important factors in making credibility judgements of online information, as female participants, 
those with more education and in the top two tiers of digital competence report evaluating online information more 
often and on more varied grounds. This speaks to the need for digital literacy efforts to target at-risk groups, includ-
ing less educated populations with lower digital skills.

Keywords: web credibility assessment, digital literacy, trustworthiness, expertise, Serbia

1. INTRODUCTION

The ease of access and availability of information in the digital age have placed the responsibil-
ity of evaluating the reliability of content published online solely on internet users. While the Internet 
has potentially democratized access to information making it available to every user with an Internet 
connection, it has also inevitably “opened the floodgates to misinformation, fake news, and rank propa-
ganda masquerading as dispassionate analysis” (Wineburg & McGrew, 2017: 1). It is no longer enough 
to simply have access to information – internet users must be able to make credibility judgements about 
the information they retrieve (Hobbs, 2010; McGrew et al., 2018; Mihailidis & Thevenin, 2013). The 
evaluation of information relies on one’s level of media literacy, i.e., a skill set based on critical think-
ing the focus of which is the promotion of critical engagement with messages produced by the media 
(Bulger & Davidson, 2018). It is defined as the “active inquiry and critical thinking about the messages 
we receive and create” (NAMLE, 2007). Media literacy is at the root of the credibility judgements we 
make when deciding whether to trust the information we find online.

In Serbia, according to the results of a survey conducted by EuroStat, 81% of households have 
access to the Internet, with 71% of the population between 16 and 74 using it on a daily basis (EuroStat, 
2021). More pressing to the issues investigated in this paper, the statistics indicate that as high as 74% 
of the population primarily look for news online. In itself, this piece of information does not raise any 
concerns; however, if we consider the fact that according to the Media Literacy Index for 2021 (OSIS, 
2021), Serbia is among the countries in the bottom of the ranking, with low potential to deal with misin-
formation, a high percentage of the population who keep informed based on sources that may or may not 
be credible signals an issue that warrants closer inspection. The rationale for this research directly arises 
from the recognized low level of media literacy of Serbian citizens who, nonetheless, look to the Internet 
mainly for informative purposes. In a survey of 369 respondents of different ages, levels of education, 
gender and information literacy, the goal of this research is to determine the most relevant factors that 
influence the assessment of web credibility among internet users in Serbia with a view to identifying 
vulnerable groups who may be more at risk for information manipulation.
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2. WEB CREDIBILITY FRAMEWORK

Despite having been in the focus of communication research interest since the 1950s, a clear 
definition of credibility is yet to be formulated (Hilligoss & Rieh, 2008). Most of the conceptualizations 
of credibility so far suggest that it represents a subjective perception on part of the individual and not 
an objective feature of the object under scrutiny (Choi & Stvilia 2015; Unkel & Haas, 2017). Existing 
research, in fact, recognizes the critical role of trustworthiness and expertise as two dimensions that are 
crucial in the process of making credibility judgements (Choi, 2020; Fogg, 2003; Hovland, Janis, & Kel-
ley, 1953; Metzger & Flanagin 2013; 2015; Rieh, 2010). Trustworthiness relates to perceived goodness 
and morality of the source (Fogg, 2003: 123). Content is judged to be trustworthy if it seen as reliable, 
unbiased and fair (Hilligoss & Rieh, 2008). Trustworthiness is also judged more highly if the sources 
argue against their own interest and if we perceive the source as similar to us (Fogg, 2003). Expertise, 
on the other hand, is defined as the perceived knowledge, skill and experience of the source (Fogg, 2003: 
124), connected with the user’s judgement of the source being able to provide information that is ac-
curate and valid (Hilligoss & Rieh, 2008). 

Shifting focus to the object of credibility assessment, Fogg (2003) builds upon Metzger and as-
sociates’ (Metzger et al., 2003) model of credibility and introduces Web Credibility Framework which 
includes three main objects of assessment in the web context: operator, content and design (for more 
recent studies incorporating the Web Credibility Framework see: McGrew et al., 2018; Metzger & Fla-
nagin 2013; 2015; Moon et al., 2019; Xiao, Wang & Chan-Olmsted, 2018). Operator is “the organization 
or the person offering the site” (Fogg, 2003: 173), or an author posting content on an internet platform 
(Choi, 2020). Content refers to what the site offers users with respect to information (textual, visual and 
auditory information that carries meaning for users, including articles, catalogues, reviews of products 
etc.) and functionality (services that the site provides to its users, including online shopping, credit rate 
calculators, translation, site customizability, archive function etc.) (Fogg, 2003). Finally, the design 
refers to how the site is built in terms of four design elements: structural features (e.g., organization of 
information), technical features (e.g., stability, usefulness, working external links, search powered by a 
well-known search engine), aesthetic features (e.g., look and feel), and interactive features (e.g., usabil-
ity, user experience, availability of public comments) (Choi, 2020; Fogg, 2003).

By cross-mapping the two dimensions of credibility generally accepted in communication re-
search (Hovland, Janis, & Kelley, 1953) – trustworthiness and expertise – and the three objects of web 
credibility assessment put forth by Fogg (2003) – operator, content and design – Choi and Stvilia (2015) 
propose an extended typology of web credibility assessment stating that “credibility is the root concept 
of web credibility and, therefore, these three web elements [operator, content and design] that serve as 
credibility cues have an impact on the perceived trustworthiness or expertise (or both) of the website” 
(Choi, 2020: 4). The resulting six credibility types are defined by combining key concepts from the two 
theoretical frameworks. Operator expertise refers to the operator’s ability to provide information that is 
valid (subjective judgements are made based on whether the users believe that the operator is famous, 
reputable or competent), whereas operator trustworthiness refers to the operator’s intent to provide 
reliable information (judgements are made based on whether we think the operator is ethical, fair or 
believable). Content expertise and content trustworthiness refer to semantic and structural features of 
information that lead the user to make judgements regarding the site’s intention (trustworthiness) and 
ability (expertise) to provide valid content. Finally, design trustworthiness and design expertise refer to 
the site’s structural, aesthetic, technical and interactive features that lead the user to make judgements 
regarding the site’s intention and ability to provide valid content. By cross-mapping two credibility 
models, Choi and Stvilia (2015) offer a reorganization of the concept of credibility, allowing researchers 
to more easily operationalize and, consequently, investigate the different dimensions of credibility per-
ceptions and their interplay during the process of making judgements whether to trust the information 
users encounter online. 



425

AN ANALYSIS OF SERBIAN INTERNET USERS’ WEB CREDIBILITY ASSESSMENT

This research adopts the extended typology of web credibility (Choi & Stvilia, 2015) with the aim 
of answering the following research questions:

1. What most and least important web credibility indicators could be inferred from Serbian inter-
net users’ responses?

2. To what extent do the Serbian internet users’ gender, level of education and level of digital com-
petence affect their assessment of web credibility?

3. METHODOLOGY

The methodological approach taken in this study is quantitative, relying on survey data, with the 
aim of exploring and interpreting the credibility judgements that Serbian internet users make when de-
ciding whether or not to trust online information. 

3.1. Participants

The participants in this research included a random sample of a total of 369 respondents who vol-
unteered to fill out the online questionnaire. Of these, there were 103 male respondents and 267 female 
respondents between the ages of 18 and 68 (mean age = 38.06, SD = 13.67, see Table 1).

Value Label N %
Gender M 103 27.8

F 267 72.2
Education Level High school 139 37.6

Faculty 127 34.3
Master’s degree 42 11.4
PhD 62 16.8

Digital 
Competence

Foundation 12 3.2
Intermediate 67 18.1
Advanced 261 70.5
Highly specialised 30 8.1

Table 1: Demographic characteristics of the respondents

Of the participants who took part in the research, most of them have a high school (37.6%) and 
faculty level (34.3%) education and the majority of them self-report that they are at the advanced level 
of digital competence – 70.5% of the participants report that they can assess their own information 
needs, apply and adapt their search strategies to locate appropriate information, and show and explain 
how to access this information.1

3.2. Instrument

To date, the extended typology of web assessment (Choi & Stvilia, 2015) has been investigated 
using qualitative methods (Choi, 2020), with its authors yet to publish a psychometrically tested ques-

1  A full version of the questionnaire is shown in the Appendix.
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tionnaire for a quantitative investigation. Since there was no readily available instrument, the data in this 
research were collected by means of a questionnaire that was constructed specifically for the purposes of 
this study and, following data collection, checked for validity and reliability.

The questionnaire consisted of two parts. The first part collected information on the demographic 
characteristics of the participants, including age, gender, education level and their level of digital com-
petence. In order to gather data on the participants’ level of digital competence, the questionnaire in-
cluded a simplified version of the scale proposed by the European Commission’s science and knowledge 
service (Carretero, Vuorikari & Punie, 2017). The original scale includes the Foundation, Intermediate, 
Advanced and Highly Specialized levels with two stages (beginning and experienced) for each level. In 
order to minimize the risk of respondent fatigue, the digital competence scale in this research included 
four levels, without making the ‘beginning’ and the ‘experienced’ differentiation on each level.

The second part of the questionnaire initially consisted of a total of 33 statements which the re-
spondents rated on a 5-point Likert scale relative to how important they thought each credibility indica-
tor described by the statement was for them (from “1 – not important at all”, to “5 – very important”). 
The questionnaire was tested for validity by means of a Principal Component Analysis. The results re-
turned a highly satisfactory Kaiser-Meyer-Olkin measure of KMO = .901, with a statistically significant 
Bartlett’s test of sphericity (p < .000). Initial inspection of the component matrix revealed that four items 
did not have a satisfactory loading, following which they were removed and the test was repeated. The 
six-factor solution satisfied the criterion of eigenvalues greater than 1. The final version of the question-
naire included a total of 30 items cumulatively accounting for 63.22% of variance. The reliability for 
each factor is expressed using a Cronbach’s alpha:

1 – Content expertise (information is informative, complete, comprehensive, in-depth, accurate, 
correct and clear, 7 items, α = .823)
2 – Content trustworthiness (information is neutral, unbiased, even-handed, consistent, current, 4 
items, α = .785)
3 – Operator expertise (operator is famous, reputable, authoritative, competent, 4 items, α = .800)
4 – Operator trustworthiness (operator is ethical, honest, fair, believable, well-respected, trusted, 6 
items, α = .773) 
5 – Design expertise (the structure, functionality, aesthetic design, and interactivity of the website as 
a whole is well-organized, easy to use, aesthetically pleasing, 4 items, α = .708)
6 – Design trustworthiness (the structure, functionality, aesthetic design, and interactivity of the 
website as a whole is stable, consistent, reliable, 5 items, α = .785)

3.3.  Data collection and analysis

The data were collected by means of a Google Forms survey that was distributed online through 
social networks and mailing lists during October 2021. In order to analyse the data, we used SPSS 25 
statistics software applying descriptive and inferential statistical tests relative to the formulated research 
questions.

4. RESULTS

The first research question focused on identifying the most and least important web credibility 
indicators that could be inferred from Serbian internet users’ responses. The results are displayed in 
Table 2.
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Mean SD Skewness Error Kurtosis Error

Content
Expertise 4.60 0.47 -1.304 .127 1.561 .253

Content 
Trustwothiness 4.46 0.63 -1.867 .127 1.635 .253

Operator
Expertise 4.05 0.84 -0.900 .127 .394 .253

Operator 
Trustworthiness 3.80 0.77 -0.656 .127 .002 .253

Design
Expertise 3.99 0.71 -0.907 .127 1.503 .253

Design 
Trustworthiness 3.49 0.88 -0.185 .127 -.635 .253

Table 2: Descriptive statistics for the frequency of credibility judgements

Simple descriptive statistics indicates that the majority of the respondents believe that the trust-
worthiness of content, i.e., the perceived intention of the site to provide information that is valid, reli-
able and believable is the most important web credibility indicator, rated with a very high mean of 4.46. 
The lowest mean is found with design trustworthiness (i.e., the perceived structural, aesthetic, technical 
and interactive features of the site that lead the user to make judgements regarding the site’s intention 
to provide truthful and reliable content) and it is the only credibility factor that is of medium strength 
(in line with the scale proposed by Oxford and Burry-Stock (1995) where high frequencies include 
mean≥3.5, medium frequencies include means in the range between 2.5 and 3.4, and low frequencies 
include mean≤2.4).

Following a descriptive analysis, a multivariate analysis of variance (MANOVA) was conducted 
in order to ascertain the extent to which the Serbian internet users’ gender, level of education and level 
of digital competence affect their assessment of web credibility. Prior to conducting a MANOVA, a 
series of Pearson’s correlation tests were conducted between all of the dependent variables in order to 
check the MANOVA assumption of medium level multicollinearity (Meyer, Gampst & Guariono, 2006). 
The results in Table 3 indicate that a meaningful pattern of correlations was observed between all of the 
dependent variables, suggesting the appropriateness of a MANOVA.

 1 2 3 4 5 6
1 Content Expertise       
2 Content Trustworthiness .710**      
3 Operator Expertise .390** .630**     
4 Operator Trustworthiness .551** .660** .709**    
5 Design Expertise .546** .591** .500** .537**   
6 Design Trustworthiness .445** .452** .524** .560** .638**  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table 3: Pearson’s correlation coefficients between different aspects of web credibility
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The results of a MANOVA are presented in Table 4.

Effect
Pillai’s 
Trace F p ηp

2

Gender .116 7.482 .000 .116
Education Level .062 1.209 .245 .021
Digital Competence .056 1.095 .352 .019
Gender * Education Level .130 2.590 .000 .043
Gender * Digital Competence .090 1.774 .024 .030
Education Level * Digital Competence .308 2.672 .000 .051
Gender * Education Level * Digital Competence .198 4.039 .000 .066

Table 4: Main and interaction effects on web credibility assessment

A statistically significant scores were found, on the one hand, for main effect of Gender (Pillai’s 
trace = .116, F6, 337 = 7.482, p = .000) and, on the other, for the interaction effects of Gender and Educa-
tion Level (Pillai’s trace = .130, F24, 1360  = 2.590, p = .000), Gender and Digital Competence (Pillai’s 
trace = .090, F24, 1360  = 1.774, p = .024), Education Level and Digital Competence (Pillai’s trace = .308, 
F48, 2052  = 2.672, p = .000) and Gender, Education Level and Digital Competence (Pillai’s trace = . 198, 
F24, 1360 = 4.039, p = .000).

Univariate F tests and effect sizes further revealed significant mean differences for individual de-
pendent variables (Table 5). In investigating the effect of Gender, all of the ANOVAs were statistically 
significant. Effect sizes ranged from small (ηp

2 < .056) to medium (ηp
2 < .079), with female respondents 

rating all of the web credibility dimensions higher than male respondents. 

  
Content 
Expert.

Content 
Trust.

Operator 
Expert.

Operator 
Trust.

Design 
Expert.

Design 
Trust.

Gender F 21.616 20.676 26.140 29.556 15.611 28.922
p .000 .000 .000 .000 .000 .000
ηp

2 .059 .056 .070 .079 .043 .077
df  (1, 342)

Gender * 
Education 

Level

F 5.974 6.548 4.332 8.543 3.784 4.099
p .001 .000 .005 .000 .011 .007
ηp

2 .049 .054 .036 .069 .032 .034
df (3, 342)

Gender 
* Digital 

Competence

F 3.328 2.201 2.208 .482 3.019 4.601
p .020 .088 .087 .695 .030 .004
ηp

2 .028 .019 .019 .004 .026 .038
df (3, 342)

Education 
Level * 
Digital 

Competence

F 2.717 5.084 4.493 3.775 5.624 3.168
p .009 .000 .000 .001 .000 .003
ηp

2 .052 .093 .083 .071 .102 .060
df (7, 342) 
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Gender * 
Education 

Level * 
Digital 

Competence

F 3.673 12.207 5.805 3.932 7.292 5.303
p .012 .000 .001 .009 .000 .001
ηp

2 .031 .096 .048 .033 .059 .044

df (3, 342) 

Table 5: F-statistics and univariate effect sizes associated with Gender and the interactions of Gender * 
Education Level, Gender * Digital Competence, Education Level * Digital Competence and Gender * 

Education Level * Digital Competence on dependent variables

The mean differences of the interaction between Gender and Education Level were also statisti-
cally significant for all of the dependent variables (effect sizes ranged from small to medium, see Table 
5 and Graph 1). Further inspection revealed that the interaction of the participants’ gender and their 
level of education is not significant with respect to female respondents. Among male respondents, the 
relationship of the interaction is linear relative to high school, faculty and master’s level of education, 
after which the trend is to observe a decrease of credibility judgements with the participants who have 
a PhD level education.

Graph 1: Estimated Marginal Means for effects of interaction between Education Level and Gender on 
dependent variables
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In examining the next statistically significant interaction effect, the mean differences of the inter-
action between Gender and Digital Competence were statistically significant for three of the six depend-
ent variables (Content Expertise, Design Expertise and Design Trustworthiness, see Table 5 and Graph 
2), with small effect sizes found with all statistically significant results. 

Graph 2: Estimated Marginal Means for effects of interaction between Gender and Digital Competence 
on dependent variables

The results show a less straightforward pattern compared to the previously inspected interaction. 
Nevertheless, female participants tend to judge the expertise of content and trustworthiness of the design 
more frequently than male participants on all levels of education. With respect to judgements related to 
the expertise of the design, significant effects of the level of education are observed exclusively among 
female participants, with the emergence of a negative linear trend.

Mean differences for both the interaction between Education Level and Digital Competence, on 
the one side, and Gender, Education Level and Digital Competence, on the other, were statistically sig-
nificant across all of the investigated dependent variables (Table 5). Similarly, effect sizes ranged from 
small to medium.

A closer inspection of the estimated mean differences for the interaction of Education Level and 
Digital Competence reveals a mixed pattern of results (Graph 3).
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Graph 3: Estimated Marginal Means for effects of interaction between Education Level and Digital 
Competence on dependent variables

While content appears to be the most frequently evaluated credibility factor for all subsamples, 
the results also reveal that there is a positive linear trend with Operator Expertise and somewhat positive 
trend with Design Trustworthiness. Highly specialized individuals with higher levels of education ap-
pear to make the most frequent assessments on most dimensions (excluding Operator Trustworthiness), 
whereas those with foundation level of digital competence and high school education seem to make 
more frequent credibility judgements only on the basis of content.

5. DISCUSSION

The aim of the present study was twofold: the first goal was the determine which most and least 
important web credibility indicators could be inferred from Serbian internet users’ responses; the sec-
ond goal was to ascertain the extent to which the Serbian internet users’ gender, level of education and 
level of digital competence affect their assessment of web credibility. Overall, the results indicate that 
the participants make frequent credibility judgements on five out of six credibility dimensions (opera-
tor expertise, operator trustworthiness, content expertise, content trustworthiness and design expertise), 
whereas the rate of credibility judgements based on heuristics that include consistent, professional-
looking design and overall site stability (design trustworthiness) was shown to be somewhat lower, but 
also still considerable. 

Despite the high frequency of self-reported credibility judgements, the fact remains that a number 
of independent organizations specializing in the assessment and supervision of media literacy levels 
across Europe warn that internet users in Serbia overall have low levels of media literacy and an un-
derdeveloped repertoire of skills in dealing with misinformation (CeSID, 2019; OSIS, 2021; SEENPM, 
2019). More to the point, the results of previous research show that roughly half of the citizens never 
pay attention to the sources of media content and more than a third of the citizens cannot recognize 
false news (CeSID, 2019), resulting in reduced ability to navigate the multitude of complex information 
available to them (Jovović & Valić Nedeljković, 2021). In light of this, a further focus of this research 
was to more closely inspect the demographic characteristics of the respondents and identify groups that 
are less likely to question the credibility of online information.

The results of the multivariate analysis conducted in this study revealed that there is a statistically 
significant main effect of gender on the perceived importance of credibility cues, as it was shown not 
only that the variable of gender has an effect on all of the credibility categories, but also that it signifi-
cantly interacts both with the participants’ level of education and with their self-reported digital literacy. 



432

Jagoda Topalov

432

Women have consistently been found to rate credibility judgements higher than men, a finding that is, 
however, not universally corroborated by previous studies. Namely, to date there has been little agree-
ment on the effects of gender on credibility judgements. Some studies, for example, indicate that men 
are less likely than women to judge the credibility of content on websites (Flanagin & Metzger, 2003), 
which is in agreement with the results of this study. Similarly, Machackova and Smahel (2018) found 
that women evaluate the information structure and the aesthetics heuristics more often than men, indi-
cating that these cues represent the first step in the assessment of credibility, thus triggering the evalu-
ation process. Other researchers have reported opposite findings, citing that men are more likely to be 
critical of the information they find online and to rate credibility cues higher than women (Metzger & 
Flanagin, 2015; Fogg et al., 2001). 

Due to the absence of agreement in literature related to the effects of gender, some researchers 
argue for controlling the variable of gender in investigations and analysing its influence in interaction 
with other demographic variables (Johnson & Kaye, 2009; Metzger, Flanagin, & Zwarun, 2003). In that 
respect, it is worthwhile inspecting more closely the statistically significant interactions of gender and 
the participants’ level of education. No statistically significant results were found among the female re-
spondents who had different levels of education. However, male participants with a master’s degree rate 
all of the dimensions of credibility assessment statistically higher than other male participants, while 
those male participants with a high-school education seem to most frequently make credibility judge-
ments based on content, less frequently using heuristics such as design and website ownership as they 
determine whether or not to believe the information. Similarly, previous research has found that higher 
levels of education are associated with higher levels of media literacy (van Deursen & van Dijk, 2015; 
Maksl et al., 2016), which suggests that more educated internet users have a critical attitude towards 
information in general and the perceived credibility of online content (Vergeer, 2018). The level of 
education was also found to be a negative predictor in explaining and predicting the internet users’ self-
efficacy beliefs that they will be able to recognize fake news online (Khan & Idris, 2019), which seems 
to indicate that those with higher levels of education are more aware of the spread of false information 
and are more skeptical while processing it, both towards the news and with respect to their own ability 
to recognize it. It is also interesting that male respondents in this research who have a PhD education 
statistically less frequently report they make credibility judgements on five out of six dimensions. It is 
possible that these respondents look to internet for entertainment, rather than as a source of informa-
tion, which is why they are less likely to judge the credibility of information they find there, though this 
would need to be substantiated with further research. Another possible explanation is that this subgroup 
of male participants is, in addition to being the most educated, also the oldest, with previous research 
indicating that internet users above 65 show lower content-related skills, i.e., information and strategic 
skills, and less diversity in their internet use (van Deursen & van Dijk, 2015).

In investigating the interaction between the level of education and digital competence, the results 
indicate that the respondents with high school education regardless of their level of digital competence 
overall make fewer credibility assessments, whereas those with master’s level of education seem to 
consistently make more frequent assessments on all credibility dimensions. This is particularly evident 
in the highly specialized group where those with more education more frequently overall assess the 
credibility of information they find online. This finding is supported by Shen and associates (Shen et 
al., 2019) who, in their investigation of the potential of internet users to assess the credibility of images 
online, have found that the individuals with greater levels of internet skills and more knowledge and 
experience with the web are also better at evaluating content credibility.

6. CONCLUSION

The goal of this research was to determine the most relevant factors that influence the assessment 
of web credibility among internet users in Serbia with the purpose of identifying groups who may be 
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more susceptible to information manipulation. Gender, education and digital competence are discovered 
to be important factors in making credibility judgements of online information, as female participants, 
those with more education and in the top two tiers of digital competence report evaluating online in-
formation more often and on more varied grounds. This speaks to the need for digital literacy efforts to 
target at-risk groups, including less educated populations with lower digital skills.
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Appendix

This is a full version of the questionnaire used for data collection. The questionnaire was administered via Goog-
le Forms, which is why the formatting here is not completely true to the original. For the original version see 
https://forms.gle/PrHYiWP1jokcjYEY8
For the 30 items that investigate different aspects of credibility indicators, the following acronyms representing 
six categories of web credibility assessment are used: CE – Content expertise, CT – Content trustworthiness, OE 
– Operator expertise, OT – Operator trustworthiness, DE – Design expertise, DT – Design trustworthiness

Upitnik Procena kredibiliteta sadržaja na internetu

Poštovani, pred Vama se nalazi upitnik čiji je cilj da ispita koji su kriterijumi važni kada procenjujemo da li 
možemo verovati sadržajima na internetu. Za popunjavanje upitnika će Vam biti potrebno najviše 10 minuta.
Vaši odgovori su u potpunosti anonimni i biće korišćeni isključivo u svrhe istraživanja.
Molimo da odgovarate iskreno i da date odgovore na sva pitanja. 
Unapred se zahvaljujemo!

Godine starosti:
Pol:  M  Ž
Nivo završene stručne spreme: srednja škola, fakultet, master, doktorat
Zamislite da tražite posao putem interneta. Koja od sledećih opcija najbolje opisuje šta sve umete da uradite kada 
pretražujete internet:

•	 Uz pomoć referenta u agenciji za zapošljavanje na listi sajtova umem da prepoznam sajt koji nudi po-
slove.

•	 Samostalno umem da pronađem sajt koji nudi poslove. Ako greškom odem na pogrešan sajt, umem da 
izađem sa sajta i odem na pravi. Prilikom pretrage umem da koristim ključne reči vezane za posao koji 
želim.

•	 Umem da pronađem sajtove i aplikacije u bilo kom okruženju (na računaru, mobilnom telefonu, tabletu 
i dr.). Umem da koristim ključne reči i filtere da bih pronašao/la posao koji želim. Umem da prepoznam 
spam/neželjene poruke. Umem da prepoznam sajtove i aplikacije koji odgovaraju mojim potrebama i one 
koji im ne odgovaraju.

•	 Umem da kreiram digitalne kolaborativne platforme (blogove, wiki-je) putem kojih će drugi korisnici 
moći da pretražuju poslove i koriste filtere za pretragu. Umem da kreiram nove aplikacije i sajtove za 
pretragu poslova.

Koliko su Vam sledeći aspekti sajta važni kada treba da donesete odluku da li ćete verovati informacijama koje ste 
tamo pročitali?
1 – uopšte mi nije važno
2 – delimično mi nije važno
3 – niti mi je važno, niti mi nije važno
4 – delimično mi je važno
5 – veoma mi je važno
1. Sadržaj na sajtu je napisan jasnim jezikom. CE  uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
2. Tema članka na sajtu je temeljno obrađena. CE uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
3. Članak na sajtu je napisan tako da mogu brzo i lako da nađem informaciju koja me interesuje. CE 

uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno 
4. Sadržaj na sajtu nije pristrasan. CT  uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
5. Informacije na sajtu su važne za razumevanje teme koju pretražujem. CE
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
6. Na sajtu nema reklama. OT   uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
7. Vlasnici sajta imaju reputaciju pouzdanih osoba/Vlasnik sajta je pouzdana organizacija. OT
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
8. Autor članka na sajtu je poznat po svojoj stručnosti. OE
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
9. Dizajn sajta je profesionalan. DT   uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
10. Sajt je pregledan. DE     uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno

https://forms.gle/PrHYiWP1jokcjYEY8
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11. Jasno je gde na sajtu treba da kliknem da bih došao/la do informacije koju tražim. DE
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
12. Poznato je da su vlasnici sajta etični. OT  uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
13. Informacije na sajtu su objektivne. CT  uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
14. Informacije na sajtu su jasno predstavljene i lako se razumeju. CE
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
15. Jedini cilj sajta je da informiše, a ne i da promoviše ili proda neki proizvod. OT
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
16. Poznato je da su vlasnici sajta izuzetno poštovani. OT
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
17. Sadržaj na sajtu predstavlja obe strane priče, daje argumente i za i protiv. CT
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
18. Autor članka na sajtu je jasno potpisan. OE uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
19. Dizajn sajta je ozbiljan. DT   uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
20. Članak na sajtu daje najnovije informacije vezane za temu koju pretražujem. CT
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
21. Sadržaj je tačan i istinit. CE   uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
22. Link za sajt se završava sa .org ili .gov.rs. OT uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
23. Ukoliko se prenosi informacija, članak daje link ka sajtu koji je tu informaciju prvobitno objavio. OE
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
24. Sajt daje najvažnije informacije o temi koju pretražujem. CE
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
25. Autor članka na sajtu je priznati stručnjak u svojoj oblasti. OE
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
26. Članak na sajtu sadrži grafikon koji jasno prikazuje najvažnije informacije. DE
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
27. Članak na sajtu sadrži slike koje jasno prikazuju najvažnije informacije. DE
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
28. Mogu direktno da postavim pitanje autoru preko chat-a ili putem mejla. DT
      uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
29. Mogu da ostavim komentar na tekst. DT  uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno
30. Mogu da pročitam tuđe komentare na tekst. DT uopšte mi nije važno 1 – 2 – 3 – 4 – 5 veoma mi je važno

 

PROCENA KREDIBILITETA SADRŽAJA NA INTERNETU – ANALIZA NAVIKA I STAVOVA KORISNIKA 
U SRBIJI

Sažetak

Usled lakoće pristupa informacijama i njihove velike dostupnosti u digitalnom dobu odgovornost procene kredibi-
liteta sadržaja u najvećoj meri se nalazi na korisnicima interneta, zbog čega veštine kritičkog čitanja i razumevanja 
dolaze u prvi plan. Polazeći od Fogove (Fogg, 2003) konceptualizacije kredibiliteta na internetu, ovo istraživanje 
primenjuje Proširenu tipologiju kredibiliteta na internetu (Choi & Stvilia, 2015) koja obuhvata šest kategori-
ja ključnih deskriptora subjektivne procene sadržaja na internetu – pouzdanost operatera, stručnost operatora, 
pouzdanost sadržaja, stručnost sadržaja, pouzdanost dizajna i stručnost dizajna. S obzirom na to da se prema In-
deksu medijske pismenosti za 2021. godinu (OSIS, 2021) Srbija nalazi među zemljama na samom dnu liste, te da 
građani Srbije imaju nizak nivo veštine prepoznavanja lažnih vesti i dezinformacija, cilj ovog istraživanja jeste da 
utvrdi najrelevantniji individualne faktore koji utiču na procenu kredibiliteta među korisnicima interneta u Srbiji. 
Iz toga razloga primenjeno je kvantitativno istraživanje anketnog tipa u kome je učestvovalo 369 ispitanika oba 
pola, različite starosti, nivoa obrazovanja i digitalne pismenosti. Rezultati pokazuju da su pol ispitanika, nivo obra-
zovanja i digitalna kompetencija važni faktori u donošenju odluka o kredibilitetu onlajn informacija, s obzirom 
na to da je utvrđeno da žene sa višim nivoom obrazovanja i višim nivoom digitalne pismenosti češće procenjuju 
informacije na internetu i pri tome primenjuju različite kriterijume. Ovakav rezultat direktno ukazuje na potrebu da 
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se programi usavršavanja i opismenjavanja u oblasti digitalnih kompetencija usmere ka rizičnim grupama, među 
kojima je svakako stanovništvo sa nižim nivoom obrazovanja i slabije razvijenim digitalnim veštinama.

Ključne reči: kredibilitet na internetu, digitalna pismenost, pouzdanost, stručnost, Srbija
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Jelena Badovinac

UTICAJ SLIKARSKE TERMINOLOGIJE NA FORMIRANJE 
ITALIJANSKIH FRAZEMA I NJIHOVO PREVOĐENJE NA SRPSKI 

JEZIK

Imajući u vidu raznolikost i bogatstvo frazema u italijanskom jeziku, za potrebe ovog rada analiziraćemo frazeološke 
izraze koji sadrže lekseme iz slikarske terminologije. Sa ciljem da istražimo povezanost između italijanskih leksema 
iz slikarske terminologije i frazeoloških izraza čiji su one sastavni deo, posvetićemo posebnu pažnju leksičkoj i se-
mantičkoj analizi. Nastojaćemo da utvrdimo da li su prikazani ustaljeni izrazi motivisani slikarskim terminima ili je 
pak polisemični karakter tih leksema imao veći uticaj na njihov nastanak. Kako bismo utvrdili da li izdvojeni frazemi 
imaju odgovarajuće ekvivalente u srpskom jeziku, u radu ćemo analizirati i različite nivoe ekvivalencije. Rezultati 
istraživanja sprovedenog na idiomima ekscerpiranim iz savremenih italijanskih opštih i frazeoloških rečnika treba da 
pokažu da li i u kojoj meri slikarski termini utiču na formiranje frazema u italijanskom jeziku. 

Ključne reči: italijanski jezik, frazemi, slikarska terminologija, semantička analiza, prevođenje

1. UVOD

Oslanjajući se na snažnu povezanost između jezika i kulture, ovo istraživanje sprovešćemo izuča-
vajući frazeme1 koji se smatraju važnim jezičkim i kulturnim blagom. 

Budući da poreklo frazeoloških izraza može voditi od priča, mitova, legendi, tradicije iz sopstve-
ne ili tuđe kulture do specifičnih društveno-istorijskih prilika koje su ostavile dubokog traga u kulturi 
jedne zajednice, može se govoriti o ustaljenim izrazima koji potiču iz Jevanđelja (lavarsene le mani 
– dosl. „prati ruke od čegaˮ, odn. ne preuzimati odgovornost), basni (farsi bello con le penne del pa-
vone – dosl. „ulepšavati se paunovim perjemˮ, odn. kititi se tuđim perjem), mitologije (avere il tallone 
d’Achile – dosl. „imati Ahilovu petuˮ, odn. imati slabu tačku), latinskog jezika (lupus in fabula – mi o 
vuku, a vuk na vrata) (Alfieri 1997: 18), gotovo svih sfera ljudskog života, pa tako i iz slikarstva (stare 
a pennello – dosl. „stajati po četkiciˮ, odn. stajati kao saliveno). S obzirom na to da slikarstvo zauzima 
važno mesto u italijanskoj kulturi, imamo nameru da istražimo veze između slikarskih termina i frazema 
u čijem sastavu se oni mogu naći. 

Sa ciljem da utvrdimo da li je nastanak izdvojenih frazeoloških izraza motivisan slikarskom ter-
minologijom ili su veći uticaj na njihovo formiranje imale izabrane lekseme u nekom svom drugom 
značenju, praktični deo rada biće posvećen njihovoj leksičko-semantičkoj analizi i određivanju nivoa 
ekvivalencije u srpskom jeziku (potpuna, delimična i nulta). U teorijskom delu ukratko ćemo se osvrnuti 
na frazeologiju, njen predmet izučavanja, te povezanost sa drugim lingvističkim disciplinama.

2. KRATAK TEORIJSKI OSVRT NA FRAZEOLOGIJU I FRAZEM

Kao disciplina unutar lingvistike i leksikologije, frazeologija se bavi „opisivanjem strukture, zna-
čenja i upotrebe frazeoloških izrazaˮ2 (Nardocci 2016:4). Drugim rečima, ona proučava formulativne 

1  Iako neki lingvisti prave razliku između termina frazeološki izraz, frazem, frazeologizam, idiom i ustaljeni izraz, u ovom radu 
će se oni upotrebljavati u istom značenju.
2  „[...] nel descrivere la struttura, il significato e l’uso delle espressioni fraseologicheˮ. 
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sekvence reči, te idiome i poslovice „koji se razlikuju od drugih prozaičnih konstrukcija u jeziku po 
tome što imaju izrazito konvencionalizovan oblik i referentni okvirˮ3 (Gledhill 2011: 5). 

Frazeološka proučavanja zasnivaju se na analizi frazema tj. njihovih karakteristika, leksičko-mor-
fološkog sastava, semantičko-sintaksičke funkcije i porekla (Vulović 2015: 13). U zavisnosti od stepena 
kompaktnosti leksičkih spojeva, neki teoretičari, kao što su Ožegov (1974) i Fink Arsovski (2002), 
smatraju da se ova disciplina može podeliti na frazeologiju u užem i frazeologiju u širem smislu. Budući 
da će u korpus našeg rada biti uključeni ustaljeni izrazi, kako sa slabijim tako i snažnijim međusobnim 
vezama, frazeologiju ćemo posmatrati u njenim širim granicama. 

Frazeme je moguće odrediti kao „ustaljene jezičke jedinice, okamenjene fraze, skupove od naj-
manje dve reči koje imaju jedinstveno, uvek preneseno značenjeˮ (Milenković 2006: 11). Ovakvi sku-
povi se razlikuju od slobodnih veza reči prema svojoj složenoj strukturi i jedinstvenom značenju. Njima 
nije moguće dodavati nove reči, budući da u tom slučaju gube svoje frazeološko značenje (Milenković 
2006: 11). 

Ove izraze karakteriše izuzetno nizak stepen sintaksičke, morfosintaksičke i leksičke varijabil-
nosti (Langlotz 2006: 3). Najčešće ovakve ustaljene formule ne mogu menjati svoju strukturu niti ele-
mente od kojih se sastoje4. Kao još jednu značajnu karakteristiku frazema, Langloc navodi semantičku 
nekompozicionalnost koja ukazuje na činjenicu da značenje ovih konstrukcija ne proizilazi iz značenja 
njihovih konstituenata5 (Langlotz 2006: 4). 

Prćić definiše idiome kao leksičke spojeve čiji stepen kompaktnosti zavisi od zamenljivosti, po-
stojanosti i prozirnosti (Prćić 1997: 115). Prvo formalno svojstvo, zamenljivost, vezuje se za mogućnost 
zamene određenih leksema u spojevima nekim drugim koje imaju srodno značenje. Mogućnost trans-
formacija i modifikacija u spoju odnosi se na postojanost leksičkih spojeva, dok prozirnost predstavlja 
svojstvo koje se odnosi na „stepen predvidljivosti smisla celineˮ (Prćić 1997: 115).

Kada je reč o klasifikaciji idioma, Kazadei pominje osnovnu podelu prema njihovoj strukturi na 
glagolske (tirare le cuoia – dosl. „zategnuti kožuˮ, odn. otegnuti papke), imeničke (patata bollente – 
vruć krompir, nezgodan problem), pridevske (all’acqua di rose – dosl. od ružine vode, odn. neozbiljan, 
razvodnjen; sladunjav) i priloške idiome (alla bell’e meglio – kako se može, kako-tako) (Casadei 1995: 
335).

Ipak, u praktičnom delu rada frazeologizmi neće biti razvrstani po strukturi, već po leksičkom 
sastavu što je skladu sa našim predmetom rada. Stoga ćemo frazeme grupisati u semantičke celine for-
mirane prema značenju slikarskih termina kao njihovih sastavnih delova, a potom ćemo ih rasporediti u 
odgovarajući nivo prevodilačke ekvivalencije. 

3. INTERDISCIPLINARNI POGLED NA FRAZEME

Činjenica da jezik ne čine isključivo lingvistički elementi, već i kulturne vrednosti, kao i društve-
no-istorijske prilike kroz koje prolazi društvena zajednica koja se njime koristi u komunikaciji (Blatešić 
2020: 113), direktno ukazuje na snažne veze između jezika i kulture. Koliko su te veze neraskidive, 
podseća i Marić ukazujući na Skotijevo tumačenje prema kojem „jezik omogućava razvoj kulture, a 
razvojem kulture razvija se i jezikˮ (Scotti u Marić 2006: 909). 
3  ”[...]which stand in contrast to other more prosaic constructions in the language in that they have a highly conventionalised 
form and frame of referenceˮ.
4  Izvesna odstupanja od ovog pravila primećuju se kod nekih italijanskih frazeoloških izraza čije je komponente ponekad 
moguće zameniti njihovim sinonimima, pri čemu ne dolazi do promene značenja (passare nella/per la testa – dosl. „proći kroz 
glavuˮ, odn. pasti na pamet; dimostrarsi/essere all’altezza – dosl. „pokazati se na visiniˮ tj. biti na visini zadatka; porre/mettere 
al primo piano – staviti u prvi plan i sl.) (Alfieri 1997: 21). Takva odstupanja postoje i u srpskom jeziku što se može videti iz 
sledećih primera: utuviti/uvrteti u glavu; pucati/crkavati/previjati se/umirati/valjati se od smeha (Matešić 1982: VIII).
5  Kada je ova karakteristika u pitanju, primećujemo da italijanskom jeziku (ali i srpskom) postoje određeni izuzeci, s obzirom 
na to da neki frazeološki izrazi, pored figurativnog, mogu u određenom kontekstu imati i doslovno značenje (fare i primi passi 
– 1. napraviti prve korake (kada se odnosi na dete koje uči da hoda); 2. sticati prva iskustva (kada se odnosi na osobu koja 
započinje novi posao)) (Alfieri 1997: 13-14).
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Posmatrajući odnos između jezika i kulture sa etnolingvističkog stanovišta, Bartminjski ga opi-
suje paradoksalnim, navodeći da su oni autonomni, ali istovremeno uzajamno slični i uslovljeni (Bart-
minjski 2011: 22). Tvrdnja da se ne nasleđuju biološki već prenose vaspitanjem, ukazuje na izraženu 
međusobnu sličnost jezika i kulture, te „se mogu proučavati pomoću sličnih metoda i opisivati istim 
pojmovnim kategorijamaˮ (Bartminjski 2011: 22). Pošto „sadrže mitološke, religijske i etičke predstave 
naroda različitih pokolenja i raznih epohaˮ (Vulović 2015: 19), frazemi imaju značajnu ulogu u sagle-
davanju jezičke slike sveta koja se izučava u okviru etnolingvistike. Jezička slika sveta „se formira na 
osnovu vrednosti koje prihvataju nosioci i korisnici jezikaˮ (Blatešić 2016: 17). Ovde, dakle, nije reč o 
logičnom viđenju sveta već o subjektivnoj interpretaciji realnosti (Blatešić 2016: 17). Ovakva jezička 
slika sveta stvara realnost kulturnog karaktera, te se nužno razlikuje od one koju opisuje nauka (Bart-
minjski 2011: 68). 

Kada je reč o ispitivanju porekla ustaljenih izraza, polazna tačka postaje razotkrivanje načina 
na koji čovek misli, obrađuje informacije do kojih dolazi, da bi ih potom pretočio u verbalni izraz.  Sa 
ciljem boljeg razumevanja jezičkog izraza uopšte, pa tako i idioma, neophodno je osvrnuti se na proces 
ljudske spoznaje. Definisanje misaonih procesa koji se manifestuju kroz jezik dovodi do kognitivne 
lingvistike koja „u tvorcu i korisniku jezika vidi ne samo genijalan mehanizam za proizvodnju reči i 
rečenica nego i bit njegove ljudskostiˮ (Tabakowska u Marmelić 2013: 4). Stoga je frazeološkim izrazi-
ma nužno pristupiti i sa stanovišta ove lingvističke discipline, pre svega kroz sagledavanje kognitivnih 
mehanizama koji dovode baš do takvih fiksnih leksičkih spojeva. 

Frazeološki izrazi mogu se posmatrati i sa aspekta lingvokulturologije, koja se, kako navodi Štr-
bac, javlja kao „antropocentrična paradigma“ prema kojoj je čovek mera svih stvari (Štrbac 2018:30). 
Prema tome, može se reći da su frazeologizmi dokaz da čovek kroz jezik nastoji da prilagodi mitove, 
religiju, istorijske događaje svojoj vizuri i meri poput Prokrusta. Ipak, svođenje svetih religijskih rituala, 
mitoloških bića i značajnih istorijskih ličnosti na svakodnevne situacije, ne predstavlja nikakvo sveto-
grđe i demitologizaciju, već vrstu apoteoze određenih kulturno-istorijskih događaja i ličnosti (Lapucci 
1969: X). Lingvokulturologija proučava uzajamnu povezanost jezika i kulture, pri čemu je čovek, koji 
„jezikom tumači prirodu i uobličava kulturu kao svoj svetˮ (Vulović 2015: 14), neizostavan akter ova-
kvih izučavanja. Frazeologizmi, kao direktna ljudska tvorevina nastala poimanjem sveta jednog naroda, 
dodatno naglašavaju kohezivnost između jezika i kulture. 

4. ANALIZA KORPUSA

Građu za ovaj rad čine frazemi iz italijanskog jezika u kojima jedna od komponenti pripada 
slikarskoj terminologiji. Neretko, zbog svoje polisemičnosti, takve lekseme mogu da se koriste i u dru-
gim sferama ljudskog delovanja. Dakle, treba imati na umu da polisemija, kao široko rasprostanjena 
karakteristika jezika, „otvara mogućnost uspostavljanja razlike između doslovnog značenja, onog koje 
se smatra osnovnim za određenu leksemu, i prenesenog značenja, onog koje je proisteklo iz doslovnog, 
najčešće putem metaforičkog ili metonimijskog prenosaˮ (Prćić 1997: 26).  

 Primeri frazema prikazani u ovom radu ekscepirani su iz savremenih jednojezičnih i dvojezičnih, 
kako opštih tako i frazeoloških italijanskih rečnika. Prema značenju prikazanih ustaljenih izraza, kao i 
etimološkoj pozadini, gde bude bilo moguće, odredićemo da li su takvi izrazi u direktnoj vezi sa slikar-
skom terminologijom ili su, pak, neki ustaljeni izrazi motivisani polisemičnim karakterom izdvojene 
lekseme.

Radi veće preglednosti, italijanske idiome, koji u svom leksičkom sastavu sadrže lekseme iz sli-
karske umetnosti, grupisali smo u nekoliko semantičkih celina: 

1. Slikarski pribor
2. Slikarske tehnike
3. Slikarski motivi 
4. Opšti slikarski termini.
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Doslovnim prevođenjem na srpski jezik odnosno navođenjem figurativnog značenja odabranih 
italijanskih frazeoloških izraza, prikazaćemo slučajeve potpune, delimične i nulte ekvivalencije. Fraze-
me sličnog leksičkog sastava i istovetnog značenja svrstaćemo u potpune ekvivalente. U grupu delimič-
nih ekvivalenata uvrstićemo idiome kod kojih imamo semantičko podudaranje, dok ćemo primere koje 
je neophodno parafrazirati, smatrati nultim ekvivalentima. 

4.1. Frazemi sa komponentom koja označava slikarski pribor 

Analizirajući mnogobrojne alate koje slikari koriste kako bi vizualizovali svoja umetnička dela 
(platno, štafelaj, boje, četkice, olovke, pasteli, tuševi, špahtle, palete, itd.), u italijanskim rečnicima 
nailazimo na određeni broj ovih termina u ustaljenim izrazima.  Polisemičnu leksemu pennello (srp. 1. 
četkica za šminkanje; četka za brijanje, 2.vertikalna pozicija, 3. odbrambeni nasip, itd.), izdvajamo kao 
deo jednog frazeologizma u njenom osnovnom značenju (četkica za slikanje, kist):

(1) stare a pennello – dosl. „stajati po četkiciˮ, odn. stajati kao saliveno;
Var. u istom značenju Andare/calzare/tornare a pennello – dosl. „ići/pristajati/vratiti se po čet-
kiciˮ.

Upotrebom ovog ustaljenog izraza najčešće se navodi kako određeni komad odeće nekom odlično 
stoji, kao da je naslikan četkicom, a njime se označava i kako nekom nešto dobro pristaje, npr. nadimak 
(è un soprannome che gli va a pennello – taj nadimak mu odlično pristaje). Prema mišljenju leksikogra-
fa, ovaj frazem duguje svoje poreklo divljenju prema slikarstvu još u antičko doba zbog preciznosti ko-
jom slikar koristi četkicu6. Kod prevoda na srpski pronalazimo odgovarajući ekvivalent koji sadrži dru-
gačiju leksičku komponentu, dok za naredni primer srpski jezik ne nudi slično frazeološko podudaranje: 

(2) l’arte del pennello – dosl. „umetnost četkiceˮ, odn. slikarstvo.
Leksema tavolozza označava slikarsku paletu a u italijanskom jeziku deo je jednog idioma koji se 

koristi u neformalnom, šaljivom tonu: 
(3) sembrare una tavolozza – dosl. „izgledati kao slikarska paletaˮ, odn. biti jako našminkana, na-

frakana, kao izraz koji se koristi za devojku ili ženu.
Kao neizostavni deo slikarskog pribora, kojim umetnik materijalizuje svoj doživljaj sveta, veoma 

su važne boje. Međutim, kako se u italijanskom jeziku leksema colore (pl. colori) ne odnosi isključivo 
na supstancu kojom se slika, već može imati i druga nijansirana značenja (srp. 1. boja; 2. živost, izražaj-
nost, šarenilo), frazemi u čijem se sastavu ona nalazi ne ukazuju na povezanost sa slikarstvom: 

(4) cambiare colore – dosl. „promeniti boju (u licu)ˮ, najčešće nakon pretrpljenog straha, odn. po-
vratiti boju u licu posle preležane bolesti. 

Kod ovog frazema zapaža se potpuno poklapanje sa srpskim jezikom, u strukturnom, leksičkom 
i semantičkom smislu što je uglavnom redak slučaj, dok kod sledećih primera imamo delimično pokla-
panje:

(5) dirne di tutti i colori – dosl. „reći sve bojeˮ, odn. istresti se (na nekoga u verbalnom smislu), 
reći (kome) sve i svašta.

Postoji pretpostavka da se izraz di tutti i colori u značenju svakakav, svake vrste povezuje sa ce-
lokupnim spektrom boja čime se ukazuje na široku lepezu nekih događaja ili izgovorenih reči. Smatra 
se da se ovaj izraz prvi put upotrebljava u romanu Promessi sposi (Verenici) koji je napisao Alesandro 
Manconi u XIX veku7.

(6) farne di tutti i colori – dosl. „počiniti sve bojeˮ, odn. počiniti svakojaka čuda;
(7) vederne di tutti i colori – dosl. „videti sve bojeˮ, odn. proći sve i svašta u životu;

6  Ovo objašnjenje daje Accademia della Crusca (najvažniji naučno-istraživački centar koji se bavi proučavanjem i promocijom 
italijanskog jezika). Dostupno na: https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/una-risposta-che-calza-a-pennello/1516. 
Pristupljeno: 13.12.2021.
7  Objašnjenje porekla ovog izraza dostupno je na: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/
lessico/lessico_234.html. Pristupljeno: 18.01.2022.

https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/una-risposta-che-calza-a-pennello/1516
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_234.html
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_234.html
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(8) diventare di tutti i colori – dosl. „postati sve bojeˮ, odn. promeniti se u licu, prebledeti i pocr-
veneti od besa ili sramote;

Var. u istom značenju diventare di mille colori – dosl. „postati hiljadu bojaˮ.
Određeni hromatski termini8 formiraju slične frazeologizme kojima se opisuje promena boje lica 

usled pojedinih osećanja kao što su bes, zavist ili sramota (diventare rosso – pocrveneti; diventare verde 
– pozeleneti) pri čijem prevođenju na srpski jezik uočavamo istovetne kognitivne mehanizme koji do-
vode do ovih izraza. Jasna motivisanost slikarstvom prepoznaje se kod sledećeg frazema čiji se prevod 
povezuje sa figurativnim značenjem srpskog glagola oslikati9:  

(9) dipingere a vivi colori – dosl. „oslikati živim bojamaˮ, odn. opisati živopisno, slikovito.
Zbog svoje polisemičnosti leksema tela (srp. 1. tkanina; 2. platno, slika na platnu; 3. zavesa; 4. 

mreža) javlja se u frazemima čije je poreklo raznoliko. Jedan od ustaljenih izraza sa ovom leksemom 
potiče iz grčke mitologije.  

(10) essere come la tela di Penelope – dosl. „biti kao Penelopin vezˮ, odn. otegnuti se (u smislu 
posla

ili situacije kojoj nema kraja).
U kolokvijalnom jeziku odnosno jeziku svakodnevne neformalne konverzacije koriste se sledeći 

idiomi sa odrednicom tela: 
(11)  fare tela – dosl. „tkatiˮ, odn. šmugnuti, pobeći na brzinu;
(12)  fare tela con qualcuno – dosl. „tkati sa nekimˮ, odn. započeti sa nekim blizak, najčešće prija-

teljski odnos.
Koristeći se slikarskim rečnikom, neveštog slikara možemo opisati uz pomoć sledećeg idioma: 

(13) imbrattare le tele – dosl. „brljati po slikarskom platnuˮ, odn. biti vrlo loš slikar, loše slikati.
Pri transferu na srpski jezik, navedeni frazem se opisno prevodi.
Posmatrajući navedene frazeme, zapažamo da je najveći broj u prevodu na srpski potrebno para-

frazirati (2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 i 13). Nekoliko frazeologizama u srpskoj verziji zadržava svoj frazeološki 
karakter (1, 5, 6 i 7) odnosno ubraja se u delimične ekvivalente, dok samo jedan primer ima svoj potpuni 
ekvivalent u srpskom jeziku (4). Takođe, među izdvojenim ustaljenim izrazima kod 5 primera uočava se 
direktna motivisanost slikarstvom (1, 2, 3, 9 i 13).

4.2. Frazemi sa komponentom koja označava slikarske tehnike

Među raznolikim slikarskim tehnikama (pastel, akvarel, gvaš, akril, ulje, freska, kolaž, tempera, 
minijatura, sfumato, vitraž, itd.) koje slikari koriste kako bi stvarali svoja umetnička dela, izdvajamo one 
koje smo pronašli u italijanskim frazeološkim izrazima. Danas dobro poznata slikarska tehnika chiaro-
scuro (srp. svetlo-tamno), koja postaje internacionalni termin, vezuje se za kontrastnu upotrebu svetla 
i senke kako bi se dočarala trodimenzionalnost predmeta i figura, ali i dramatičnost na slici. Leksema 
kojom se ova tehnika označava dobija svoje preneseno značenje u ustaljenom izrazu koji je pri prevodu 
na srpski jezik neophodno parafrazirati:

(14) i chiaroscuri della vita – dosl. „svetlo-tamno životaˮ odn. smenjivanje tj. kontrast između rado-
snih i bolnih trenutaka u životu.
Slikarska tehnika pod nazivom guazzo (srp. gvaš) odnosi se na nanošenje boje sa puno vode. 

Reč je o leksemi polisemičnog karaktera (1.bara, barica; prolivena voda; 2. alkohol, liker) koja se javlja 
kao sastavni deo jednog frazeološkog izraza za koji srpski jezik nudi delimični ekvivalent:

(15) essere in un guazzo di sudore – dosl. „biti u bari znojaˮ, odn. biti sav u znoju.
Leksema miniatura, koja se u oblasti slikarstva odnosi na figuralne scene ili portrete u malom 

formatu, semantički, fonološki i grafološki bliska je srpskoj reči minijatura. Isto tako, u oba jezika 

8  Zbog velikog broja italijanskih frazema čiji su sastavni deo hromatski termini, u ovom radu ih nećemo analizirati. 
9  U Rečniku srpskog jezika glagol oslikati ima i svoje figurativno značenje (živo, slikovito opisati, predstaviti nekoga, nešto) 
(Vujanić i sar. 2011: 872).
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uočava se postojanje istovetnog frazema što ukazuje na istovetni kognitivni mehanizam pri njegovom 
formiranju:

(16) essere una miniatura – dosl. „biti minijaturaˮ, odn. biti malen, tanan (za stvar i za osobu);
Var. u istom značenju sembrare una miniatura – dosl. „izgledati kao minijaturaˮ.

Budući da se leksema olio (srp. ulje) ne odnosi isključivo na jednu od tehnika slikanja, već se 
može posmatrati kao viskozna tečnost sa širokom primenom u brojnim oblastima (ishrana, medicina, 
industrija, i sl.), ustaljeni izrazi u čijem se sastavu ona nalazi, uglavnom se povezuju sa svojstvima koje 
ulje ima:

(17) gettare olio sul fuoco – dosl. „bacati ulje na vatruˮ, odn. dolivati ulje na vatru, potpirivati bes,
 emocije, strasti;
(18) dare olio di gomito – dosl. „podmazati lakatˮ, odn. uložiti poseban trud i snagu pri nekom

fizičkom poslu, posebno pri čišćenju i ribanju;
(19) esser come metter l’olio nel lume – dosl. „biti kao dolivanje ulja u lampuˮ, odn. biti kao melem 

na ranu10, olakšati bol, utešiti.
(20) stare zitto come l’olio – dosl. „ćutati kao uljeˮ, odn. ćutati kao zaliven11. 

Nastanak ovog poslednjeg izraza u italijanskom jeziku vezuje se za činjenicu da se pri presipanju 
ulja iz jedne posude u drugu ne čuje nikakav zvuk (Lapucci 1969: 219).

Među idiomima kod kojih jedna od sastavnica može označavati neku slikarsku tehniku uočavamo 
da najviše primera pronalazi svoje delimične ekvivalente u srpskom jeziku (15, 19 i 20). Ostali frazemi 
pri prevodu na srpski jezik ukazuju na potpunu (16 i 17) odnosno nultu ekvivalenciju (14 i 18). Fraze-
ologizme čiji je nastanak vezan za slikarsku terminologiju primećujemo samo u dva primera (14 i 16).

4.3 Frazemi sa komponentom koja označava slikarske motive

Kako bi svoje ideje i emocije preneo na platno, umetnik, pored tehnike kojom će raditi, treba da 
izabere i odgovarajući slikarski motiv (portret, autoportret, glava, profil, anfas, figura, pejzaž, mrtva 
priroda, akt, itd.). Kao jedan od prvih i najvažnijih slikarskih motiva ističe se portret kojim umetnik pri-
kazuje, ne samo crte lica, već i psihološke karakteristike naslikanog lika. Zahvaljujući leksemi ritratto 
(srp. portret), italijanski jezik obogaćen je još nekim frazeologizmima koji se sa semantičkog gledišta 
povezuju sa slikarstvom: 

(21) essere il ritratto di qualcuno – dosl. „biti nečiji portretˮ, odn. ličiti kao jaje jajetu.
Prevodna varijanta frazema na srpski jezik drugačijeg je leksičkog sastava, ali se u semantičkom 

smislu vidi jasno poklapanje. Italijanski jezik nudi još jedan frazem koji se semantički poklapa sa nave-
denim: assomigliarsi come due giocce d’acqua – dosl. „ličiti kao dve kapljice vodeˮ. Kada govorimo 
o izrazima sa značenjem biti jednak kome odnosno jako ličiti, oba jezika u jednom primeru slede isti 
kognitivni mehanizam: è suo padre sputato – pljunuti je otac12.

(22) essere il ritratto di salute – dosl. „biti portret zdravljaˮ, odn. pucati od zdravlja.
Kada se u slikarstvu prikazuje zamišljeni lik, bez psihološkog izraza lica, govori se o figuri kao 

slikarskom motivu. Leksema figura u oba jezika ima iste fonološke i grafološke karakteristike, dok sa 
stanovišta semantike njeno osnovno značenje može biti iznijansirano (1.lik, obličje; stas; 2. crtež, slika, 
ilustracija; 3. figura-stilska; retorička; geometrijska; u mačevanju, baletu, umetničkom klizanju, itd.), te 
se, ne samo u srpskom već i u italijanskom jeziku, koristi u različitim oblastima (slikarstvo, matematika, 
muzika, književnost, itd.). Frazemi koji sadrže ovu leksemu ne ukazuju na povezanost sa slikarstvom, 
već se dovode u vezu sa njenim značenjem koje upućuje na utisak odnosno izgled za koje u srpskom 
jeziku pronalazimo odgovarajuće semantičke ekvivalente: 

10  Prema Matešiću ovaj izraz u srpskom nudi varijante sa glagolima doći i pasti (Matešić 1982: 556).
11  Matešić nudi i varijantu šutjeti kao zaklan u značenju nikome ne pričati ono što je povereno (Matešić 1982: 772).
12  Prema Mršević-Radović poreklo ovog izraza treba „tražiti u starim teogonijama i kosmogonijamaˮ u kojima ljudi i bogovi 
nastaju od pljuvačke vrhovnog boga (Mršević-Radović 2014: 199).
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(23) far figura – dosl. „napraviti figuruˮ, odn. pokazati se;
(24) fare una bella/una brutta (o cattiva) figura – dosl. „napraviti lepu/ružnu ili lošu figuruˮ, 
 odn. ostaviti dobar/loš utisak.

U izvornom jeziku pronalazimo još jedan ustaljeni izraz sa istim značenjem: fare la figura del 
cioccolataio – dosl. „napraviti figuru čokolateraˮ. Ovaj frazem potiče od rečenice koju je Karlo Feliks 
od Savoje izgovorio videvši da bogati proizvođač čokolade ima raskošniju kočiju od kraljevske: quando 
esco in carrozza non voglio fare la figura di un cioccolataio – kad izlazim u kočijama neću da se obru-
kam kao čokolater (Sorge 2001:96).

U okviru pejzaža kao slikarskog motiva postoji tzv. veduta koja se kao italijanski termin koristi 
za naslikano mesto, spomenik kulture, ulicu i sl. Kako je ova leksema nastala od glagola vedere (srp. 
videti), frazeološki izraz u čijem se sastavu ona nalazi, semantički ukazuje na povezanost sa čulom vida: 

(25) essere di ampie vedute – dosl. „biti širokih pogledaˮ, odn. biti otvorenog uma.
Kod prevoda zapaža se potpuno poklapanje sa istovetnim frazemom koji postoji u srpskom jeziku.
Analiza prevoda frazeologizama prikazanih u ovom odeljku, kao i u prethodnom, pokazuje da je 

u ciljnom jeziku, u najvećem broju slučajeva, moguće pronaći adekvatne izraze sa frazeološkim karak-
teristikama (21, 22 i 24). Samo po jedan primer iz ove grupe možemo svrstati u potpune (25) i nulte (23) 
ekvivalente. Kada je reč o vezi slikarstva i nastanka izvojenih frazema, primećujemo da je ona prisutna 
u primerima 21 i 22.  

4.4. Frazemi sa komponentom koja označava opšte slikarske termine

Sa ciljem da učinimo raznovrsnijim naše istraživanje, u završnom delu analize izdvojićemo neke 
opšte slikarske termine koji se, kao deo frazema, pojavljuju u konsultovanim rečnicima. Budući da je 
velike italijanske slikare još u periodu renesanse krasila titula maestro, u našu analizu uključićemo i ovu 
leksemu. Premda se uočava njena polisemična priroda (srp. 1. majstor; veštak; umetnik, maestro; 2. 
učitelj, nastavnik; 3. maestral), frazeološki izrazi u kojima se pojavljuje ova leksema upućuju na njeno 
poreklo iz latinskog jezika13. Pri njihovom prevođenju na srpski jezik nailazimo na delimične i potpune 
prevodne ekvivalente:

(26) nessuno nasce maestro – dosl. „niko se ne rađa kao učiteljˮ, odn. niko se naučen nije rodio;
Var. u istom značenju nessuno diventa maestro in un giorno – dosl. „niko ne postaje učitelj za 
jedan dan”;

(27) l’opera loda il maestro – dosl. „delo hvali majstoraˮ, odn. dela govore više od reči;
(28) maestro di vita – dosl. „učitelj životaˮ, odn. moralni vođa, uzor;
(29) farla da maestro – dosl. „ uraditi nešto kao majstorˮ, odn. uraditi nešto vešto, majstorski.

Mada je danas u većoj upotrebi njegov sinonim preuzet iz francuskog jezika (atelier), termin bot-
tega se u renesansnom periodu koristio da označi slikarsku radionicu. Frazeološki rečnici nude frazeme 
koji se uglavnom vezuju za njegovo značenje u opštem smislu (srp. radnja, dućan; radionica):

(30) essere tutto casa e bottega – dosl. „biti samo kuća i radnjaˮ, odn. biti posvećen samo porodici 
i poslu;

(31) andare a bottega – dosl. „ići u radnjuˮ, odn. uputiti se na posao. 
Za navedena dva primera srpski jezik ne nudi frazeološke ekvivalente, te je pri prevodu potrebno 

napraviti neutralnu parafrazu. 
(32) avere la bottega aperta – dosl. „imati otvorenu radnjuˮ, odn. imati nezakopčane pantalone.

Ovaj ustaljeni izraz, koji se upotrebljava u šaljivom tonu, ima svoj istovetni leksički i semantički 
ekvivalent u srpskom jeziku. 

(33) chiudere bottega – dosl. „zatvoriti radnjuˮ, odn. staviti ključ u bravu.

13  Maestro se etimološki povezuje sa latinskim magister koji znači najveći, onaj koji je najstručniji (u nekoj oblasti ili 
umetnosti) odnosno onaj kome se treba obratiti u slučaju da se znanja koja on poseduje žele naučiti. 
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Analizirajući navedeni idiom, može se zaključiti da frazemi u italijanskom i srpskom jezika imaju 
isti semantički smisao, ali su sastavljeni od različitih leksičkih spojeva.

Kao jedini frazem sa ovom leksemom koji se direktno vezuje za slikarsku terminologiju možemo 
navesti:

(34) opera di bottega – dosl. „delo iz slikarske radioniceˮ, odn. delo umetnikovih pomoćnika.
Srpski frazeološki rečnici koje smo konsultovali ne daju odgovarajući prevodni ekvivalent, te je 

ovaj izraz potrebno opisno prevesti na srpski jezik.
U opštu slikarsku terminologiju možemo ubrojati i leksemu mostra (srp. izložba). Idiomi u kojima 

se ona pojavljuje motivisani su njenim osnovnim značenjem (pokazivanje, izlaganje):
(35) mettersi in mostra – dosl. „staviti se na izložbu“, odn. isticati se, privlačiti pažnju na sebe;
(36) fare mostra di qualcosa – dosl. „praviti izložbu od nečegaˮ, odn. razmetati se čime;
(37) fare bella mostra di sè – dosl. „praviti od sebe lepu izložbuˮ, odn. šepuriti se, praviti se važan.

Na kraju analize korpusa izdvojićemo leksemu pittura (srp. slikarstvo) koja može imati još neka 
nijansirana značenja (prikaz, slika; farba). Njeno neformalno značenje pronalazimo u sledećem frazeo-
logizmu za koji srpski jezik ne daje frazeološki ekvivalent, već se pri prevodu koristi glagolska leksema: 

(38) dare una mano di pittura – dosl. „dati rukom sloj bojeˮ, odn. prefarbati.
Prevođenjem italijanskih frazema u kojima se jedna od komponenti vezuje za opšte slikarske ter-

mine, uočavamo da su primeri delimične (26, 27, 28, 29, 33, 35 i 37) i nulte ekvivalencije (30, 31, 34, 36 
i 38) prisutni u približno istoj meri, uz blago veću zastupljenost delimične ekvivalencije. Do poklapanja 
u semantičkom i leksičkom smislu odnosno potpune ekvivalencije dolazi kod samo jednog idioma (32). 
Od navedenih frazema izdvajaju se dva primera koja su jasno motivisana slikarskom delatnošću (34 i 
38).

5. ZAKLJUČAK

Zahvaljujući raznovrsnosti ustaljenih izraza kojima obiluje italijanski jezik, za potrebe ovog istra-
živanja uspeli smo da prikupimo ukupno 38 frazeologizama u čijem sastavu se nalaze slikarski termini. 
Kako bismo odredili kolika je uloga slikarske terminologije u formiranju italijanskih frazema, odabrane 
idiome, razvrstane po tematskim celinama, ispitali smo sa leksičkog i semantičkog stanovišta navodeći 
i etimološku pozadinu gde je bilo moguće.  

Premda se na osnovu izvršene analize može zaključiti da jedan deo prikazanih italijanskih fra-
zema nastaje zahvaljujući slikarskim terminima (pennello, tavolozza, chiaroscuro, miniatura, ritratto, 
bottega), pretpostavka da polisemični karakter izabranih leksema može biti relevantan u formiranju 
frazema, pokazala se kao tačna. Poređenjem frazeoloških izraza kod kojih su odabrane lekseme u di-
rektnoj vezi sa slikarstvom i onih čiji je nastanak vezan za neke druge motive, zapažamo da su brojčano 
dominatniji frazemi iz ove druge grupe. Od ukupnog broja analiziranih frazeologizama pronalazimo 11 
primera motivisanih slikarskom delatnošću, dok je formiranje preostalih frazema (27) inspirisano nekim 
drugim značenjem izdvojenih leksema. 

U procesu prevođenja italijanskih frazeoloških izraza na srpski jezik uočili smo da su zastupljena 
sva tri tipa ekvivalencije. Među njima se nalaze primeri kod kojih se primećuje potpuna ekvivalencija 
(cambiare colore, essere una miniatura, essere di ampie vedute, itd.), frazemi sa delimičnim podudara-
njem u domenu semantike i/ili leksike (stare a pennello, stare zitto come l’olio, essere ritratto di qual-
cuno, itd.), kao i ustaljeni izrazi koje je nužno parafrazirati pri prevođenju na srpski jezik (sembrare una 
tavolozza, fare tela con qualcuno, chiaroscuri della vita, itd.). Analiza prevoda frazeologizama ukazuje 
da dominiraju delimični i nulti ekvivalenti čiji je broj gotovo ujednačen (17 delimičnih i 16 nultih ekvi-
valenata), dok je zastupljenost potpune ekvivalencije mala (5 potpunih ekvivalenata). 

Na osnovu dobijenih rezultata možemo primetiti da slikarski termini nemaju tako snažan uticaj 
na formiranje frazema u italijanskom jeziku kao što se to na prvi pogled moglo učiniti. Takođe, prilikom 



UTICAJ SLIKARSKE TERMINOLOGIJE NA FORMIRANJE ITALIJANSKIH FRAZEMA I NJIHOVO ...

449

analize prevodilačke ekvivalencije dolazi se do zaključka da se italijanski narod češće služio drugačijim 
kognitivnim mehanizma u procesu stvaranja analiziranih ustaljenih izraza. 
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THE INFLUENCE OF PAINTING TERMINOLOGY ON THE FORMATION OF ITALIAN PHRASES AND 
THEIR TRANSLATION INTO SERBIAN

Summary

Idiomatic expressions are an important part of every language and the entire cultural heritage, and due to the pos-
sibility of studying their semantic, syntactic, but also cultural aspects, they are an interesting source of linguistic, 
linguocultural and other interdisciplinary research. Having in mind the diversity and richness of phrases in the 
Italian language, for the purposes of this paper, we will analyze idioms that contain lexemes from painting termi-
nology. In order to examine the connection between Italian phraseological expressions and painting terminology 
as their integral part, in the practical part of the paper we will pay special attention to lexical and semantic analy-
sis. We will try to determine whether the presented expressions are motivated by painting terms or whether the 
polysemic character of these lexemes had a greater influence on their origin. To determine whether the selected 
phrases have appropriate equivalents in our language, we will analyze different levels of translation equivalence 
in Serbian language. Although Serbian and Italian belong to different language groups, when comparing certain 
analyzed phrases, a close comprehension the world of their speakers is noticeable, which makes it easier to find an 
appropriate equivalent. The results of research conducted on idioms excerpted from contemporary Italian general 
and phraseological dictionaries should show whether painting terms influence the idiom formation in the Italian 
language and to what extent.
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Снежана Гудурић – Драгана Дробњак

ДА ЛИ ЈЕ ПРЕВОД ДЕЛО ИЛИ ПУТ КА ДЕЛУ? 
ПЕСМА SANTA MARIA DELLA SALUTE ЛАЗЕ КОСТИЋА И 

ЊЕНИ ПРЕВОДИ НА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК*

Предмет овог рада представља песма Santa Maria della Salute Лазе Костића и њених пет превода/препева 
на француски језик (М. Ибровац, М. Радовић, К. Мићевић, Ж.-M. Бордије и В. Поповић). Сама по себи, 
ова песма одише синергијом песничке форме, језика, ритма, значења и поруке, те нам је циљ да уочимо са 
коликом умешношћу су преводиоци/препевачи преточили слике, идеје, осећања, ритам и посебно риму са 
једног словенског језика са тонским акцентом на један романски окситонални језик и пренели их у сасвим 
другачију културу и традицију. 

Кључне речи: поезија, Лаза Костић, Santa Maria della Salute, превод, француски, српски

1. УВОД

Сама по себи, песма Santa Maria della Salute Лазе Костића представља синергију песничке 
форме, језика, ритма, значења и поруке, те су о њој написане небројене студије у којима је сагле-
давана са разноликих страна – као својеврсна песничка форма, као особени језички израз, као 
неуобичајена језичка творевина.  

Миодраг Ибровац1 је далеке 1935. године у Антологији југословенске поезије XIX и XX века 
француској публици први понудио изванредан превод ове Костићеве песме. Потоња три превода/
препева (Коља Мићевић2, Жан-Марк Бордије3 /Jean-Marc Bordier/ и Велимир Поповић4) прате 
оригинални текст у тежњи да испрате слике, поруке и форму (превасходно врсту стиха и риме) 
оригинала. Serbica5 је 2016. године, поред оригиналног текста на српском, објавила ове преводе 
у електронском издању. 

Први интегрални препев ове песме на француски језик дугујемо Миодрагу Радовићу6, али 
тај препев, из нама непознатог разлога, није наишао на одговарајући одјек у нашој књижевној и 
преводилачкој средини.

Овим радом желимо да покажемо са коликом су умешношћу преводиоци/препевачи прето-
чили слике, идеје, осећања, ритам и посебно риму са једног словенског језика са тонским акцен-
том на један романски окситонални језик и пренели их у сасвим другачију културу и традицију. 
Овакав несвакидашњи и захтеван подухват можда је најбоље описао Миодраг Радовић коме је 
превођење ове песме представљало 

*  Рад је урађен у оквиру пројекта бр. 01600 Филозофског факултета у Новом Саду који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
1  Anthologie de la Poésie Yougoslave des XIXe et XXe siècles, Paris, Librairie Delagrave, 1935. У овом преводу недостају 
друга и шеста строфа. 
2  In: Les Saluts slaves, Editions « Kolja Mićević », Paris-Belleville, 2002.
3  In: Poèmes serbes, Belgrade, Plato, 2002.
4  Превод је први пут објављен у овом електронском издању.
5  https://serbica.u-bordeaux-montaigne.fr/images/stories/Santa_Maria_della_Salute_-_L._Kostic.pdf
6  Објављен у часопису Домети 1980. године.   

https://serbica.u-bordeaux-montaigne.fr/images/stories/Santa_Maria_della_Salute_-_L._Kostic.pdf
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„...искушење везано за естетску радозналост: колико ће једна песма која се приближава иде-
алној поезији да се преточи у идеалан превод; или, колико је бар могуће да у преводу не по-
тамни њено раскошно богатство и блистава лепота, да не згасну њена еуфорија и флуидност, 
да се не изгубе њена распеваност и строга стега форме. Пред сваким преводиоцем нужно се 
поставља један захтев који је уједно и дилема: хоће ли биће и дух једне такве песме издржати 
прелазак у другу језичку средину а да се при том не помути драж изворника? 
Уистину, проблеми превођења су веома бројни. Колико има речи, толико и проблема. А знамо 
да поезија није само у речима, него и у ономе што је испод и изнад њих, у њиховој сенци и 
трансцендирању (Радовић 1981: 13).

2. АНАЛИЗА 

2.1. Са формалне стране, песма се састоји од четрнаест строфа са по осам стихова7, са распоре-
дом рима abababcc, од којег је песник одступио у шестој и четрнаестој строфи. Шесту строфу 
чини девет стихова, а последњу шеснаест, односно она представља две спојене строфе при чему 
се рефрен јавља само на крају. 

Песма је, у начелу, испевана у лирском десетерцу, с тим што се парни стихови јављају као 
каталектички (недостаје им један слог), те се заправо смењују пуни (акаталектички) и каталек-
тички стихови. Одступања од ове шеме присутна су у првој, десетој и тринаестој строфи у којима 
се јавља по један једанаестерац. 

Поред силабичке структуре, формалну слику песме чини и начин исписа стихова (увучен 
или поравнат по левој маргини), употреба малих и великих слова, те начин истицања рефрена.

На примеру прве строфе показаћемо на који начин су преводиоци преносили формалну 
структуру песме у језик превода:

Лаза Костић  Миодраг Ибровац Миодраг Радовић 
Опрости, мајко света, опрости, 
     штo наших гора пожалих бор, 
на ком се, устук свакоје злости, 
     блаженој теби подиже двор; 
презри, небеснице, врело милости, 
     штo ти земаљски сагреши створ: 
Кајан ти љубим пречисте скуте, 
Ѕanta Marіa della Ѕalute.

Pardonne-moi, sainte mère, pardonne-moi 
D’avoir regretté le pin de nos forêts 
Sur lequel s’élève, rempart contre le mal, 
Le palais qui t’est consacré, bienheureuse ; 
Dédaigne, ô céleste, ô source de miséricorde, 
L’impiété de la créature terrestre : 
Repentant, je baise les pans de ta robe pure, 
     Santa Maria della Salute.

Pardonne-moi, mère sainte, pardonne 
d’avoir pleuré les pins de nos futaies 
sur lesquels fut exaucé à toi Madone,
tel antidôte de tout fléaux, ce palais. 
Oublie, ô reine céleste, source de pitié, 
ce que l’être terrestre t’avait péché. 
Repenti, je baise tes pans immaculés!   
       Santa Maria della Salute.

Коља Мићевић Жан-Марк Бордије Вeлимир Поповић 
Pardonne-moi, sainte mère, pardonne 
     d’avoir regretté de nos bois le pin, 
sur lequel, la bienheureuse patronne, 
     s’élève ta cour que tout mal craint ; 
toi célestaine, fontaine tant bonne, 
     absous cet être terrestre et vain : 
je baise tes pans purs plein d’humilité, 
Santa Maria della Salute.

Pardon, Sainte mère, pardon d’avoir
         tant regretté les pins de nos forêts,
sur lesquels s’est édifié, pour ta gloire,
    en rempart contre le mal, ton palais ;
Céleste, aies la bonté de ne pas voir
     l’affront qu’un être d’ici-bas t’a fait :
J’embrasse, honteux, ta robe immaculée,
Santa Maria della Salute.

Pardonne, Sainte-mère, reçois maintes excuses 
pour mes regrets des pins de nos forêts 
sur lesquels, contre tout mal et toute ruse, 
on t’éleva, bienheureuse, un grand palais. 
Toi céleste, source de grâce, sœur non 
recluse, dédaigne d’un être terrestre le péché, 
contrit, je baise tes pans immaculés

Santa Maria della Salute.

Летимичним погледом на оригинални текст песме и на њене преводе/препеве уочава се и прва 
упечатљива разлика у поступцима преводилаца, иако је она искључиво формалне природе. Наиме, 
оригинални текст појавио се на српском језику 1909. године на ћириличном писму.  Сваки други 
стих је увучен, док је рефрен, назив цркве у Венецији који се јавља на крају сваког стиха, исписан у 
оригиналу, на италијанском језику, курзивом, и поравнат је са претходним (претпоследњим) стихом 

7  Разни аутори су ову форму различито називали – С. Бркић (Бркић 1960, према Милосављевић 1981:40) бира термин 
„октава“, док се С. Петровић (1961) и Ж. Ружић (1971) опредељују за термин „станца“ као посебан вид октаве.
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по левој маргини. Сам латинични испис визуелно јасно одваја рефрен од других стихова у строфи, 
а курзив и одступање од устаљеног распореда равнања дају му додатну упечатљивост.

У преводима К. Мићевића и Ж.-М. Бордијеа доследно је испоштована графичка структура 
строфе оригинала – сваки други ред је увучен, а рефрен је поравнат са претходним стихом по 
левој маргини и исписан је курзивом. 

У препевима  М. Ибровца,  М. Радовића и В. Поповића сви стихови у строфи поравнати 
су по левој маргини, док је рефрен код Ибровца увучен и исписан курзивом, а код Радовића и 
Поповића центриран на средини и на тај начин визуелно одвојен од остатка текста. Једино је у 
препеву М. Радовића рефрен додатно подвучен, као да његово центрирање није било довољно 
упечатљиво, те је препевач осетио потребу да га додатно истакне.

Овакав поступак сасвим је разумљив ако се у обзир узме целокупан текст Костићеве песме 
и посебан сензибилитет Миодрага Радовића према песнику. Рефрен у песми заиста није само 
формална ознака краја сваке строфе, већ он представља „скуп асоцијативних веза и „стожер“ око 
којих се организује јединство песме“ (Милосављевић 1981:60). Важност овог рефрена истиче и 
М. Павловић:

Он даје основни кључ, тоналитет у чијем се распону песма догађа, он скупља и резимира њене звуке.
Упућује на велику барокну цркву, ону стварну, у Венецији, која стоји на изласку из Canal grande, као 
што сам рефрен стоји на крају сваке строфе.
Рефрен постаје езотерично име за мајку од које песник тражи опроштај.
Он постаје тајно име којим он дозивље своју драгу, оданде с ону страну живота.
Постаје и неочекивани драмски расплет неких строфа.
Стоји као шикљање чистог звука.
Делује као цитат из неке ерудитне фразе.
При неком читању он стоји ту само као група гласова и не значи ништа.
Или је као упијач на крају строфе, прикупља у себи, као сунђер са табле, остатке свих наших асо-
цијација и емоција, како бисмо следећу строфу читали као да све почиње од почетка, од алфе. Тај 
рефрен је инвокација, реторски обрт (Павловић 1972: 426-427).

Осећајући тежину гласовног низа Santa Maria della Salute, дубину његовог значења и по-
лифоничност, М. Радовић француском читаоцу преноси његову важност издвајањем на средину 
стране и доследним подвлачењем. Тиме он већ на визуелном плану упућује читаоца да посебну 
пажњу обрати на нешто што на први поглед изгледа као мајсторска бравура и барокни украс пе-
сника, али што је заправо, колико звучна, толико и појмовна парадигма.

Лаза Костић је пишући песму пратио важећа правописна правила за исписивање прозног 
текста – великим словом означавао је почетак сваке реченице, док су све речи унутар ње, чак и 
оне на почетку стиха, доследно исписане малим почетним словима. Једино одступање од дана-
шњег правописног узуса може се наћи иза двотачке коју песник доживљава као крај једне мисли 
иза које почиње друга и коју стога посматра као нову реченицу:

          ...
штo ти земаљски сагреши створ: 

          Кајан ти љубим пречисте скуте, 
   Santa Maria della Salute.

Песник од овог поступка одступа само у десетој строфи:

            …
     к’о да се бог ми појави сам:
у души бола лед ми се крави,
             ...
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У преводу М. Ибровца8 сваки стих почиње великим словом, за разлику од других превода 
у којима су аутори поштовали песников оригинални испис – велико слово на почетку реченице и 
личног имена – Santa Maria della Salute, Tantale/Thantal, Dieu). У преводу В. Поповића великим 
словом исписанa je именица Ciel (небо).

2.2. Формални испис оригинала и превода даје прву слику о приступу преводиоца тексту, али 
свакако није суштинска особеност преноса поезије из једног језика у други, односно из једне кул-
туре у другу. Далеко важније су наредне степенице, једна која се односи на формалну особеност 
вишег реда – версификацијску структуру песме и посебно друга која представља транспозицију 
песничке слике, поруке и духа.

Версификацијским системима српске и француске поезије заједничко је силабичко бројање 
и цезура, односно пауза између два полустиха тамо где су такви полустихови присутни. Дужина 
је, међутим, у потпуности другачија – у српском је она фонолошка, у француском фонетска и 
јавља се искључиво у затвореном наглашеном слогу, односно у затвореној финали, будући да 
је француски окситонални језик par excellence. Српски стих може бити јампски, трохејски или 
комбиновани, односно акценат може падати на парни или на непарни слог, а може представљати 
и комбинацију једног и другог. Стога би се српска версификација могла одредити као силабич-
ко-тонска, док је француска у основи силабичка. 

У српском језику је број слогова у стиху у начелу неспоран. У француском је ситуација 
нешто другачија, будући да фонолошки систем, вокалски изузетно сложен, садржи тзв. немо е, 
које се у свакодневном говору не изговара на крају ритмичке групе9 или унутар ње између два 
сугласника. У поезији пак постоји могућност изговора сваког немог е у овом потоњем случају. У 
складу са тим, први стих прве строфе, који је у српском десетерац, на француском се у Ибровче-
вом преводу може изговарати као десетерац (што одговара оригиналу), једанаестерац или чак као 
осмерац. Други стих пак, у оригиналу деветерац, у преводу М. Ибровца постаје једанаестерац, 
мада се може изговорити и као десетерац (ако се не изговори једно немо е, било у првом или у 
другом полустиху) или чак као деветерац (уколико се не изговори ниједно немо е). Понегде у 
песми је овакав поступак могућ, али свакако не увек, пошто би се његовом доследном применом 
нарушила еуфоничност негованог француског језика, а самим тим и узвишени дух Костићеве пе-
сме. Код М. Радовића пак изговор сваког немог е у првом стиху, изузев финалног, а неизговарање 
једног (у другом полустиху) у другом, доводи до истоветног низа као у оригиналу. Низ кратких 
слогова са једним дужим на крају10 увек оставља могућност ефектног изговора који ће мање-ви-
ше дочарати ритам оригинала.

Код појединих Костићевих рима, последњи слог као риме (или рима) у два стиха није исто-
ветан. Наиме, у једном се јавља звучни, а у другом безвучни сугласник11:

IV V
     ...
све је то с ове главе са луде,
Ѕanta Маria della Ѕalute!

Тад моја вила преда ме грану, 
     лепше је овај не виде вид; 
из црног мрака дивна ми свану, 
   к’о песма славља у зорин свит, 
сваку ми махом залечи рану, 
     ал’ тежој рани настаде брид:

8  У преводу недостају друга и шеста строфа.
9  Изузев у случају када се лична заменица у акузативу нађе иза императива, те је изговор немог е обавезан – Prends-le!
10  У француском језику сваки наглашени слог дужи је од ненаглашених. Пуна дужина вокала пак присутна је само 
у наглашеним затвореним слоговима испред одређених сугласника (стечена дужина), док су поједини вокали (нпр. 
назали) увек дуги у затвореном наглашеном слогу (природна дужина).
11  Наведени  стихови дати су као илустрација, у песми постоји још таквих места.
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VI VIII
…
сву своју душу, све своје жуде, 
— сву вечност за те, дивни тренуте! — 
Ѕanta Маria della Ѕalute.

…
разлог и запон памети худе, 
Ѕanta Maria della Ѕalute.

У преводу М. Ибровца рима се јавља спорадично и не са распоредом какав постоји у ориги-
налу. Преводилац је, дакле, дао примат садржају у односу на форму, односно на силабичку струк-
туру стиха и риму. Остали преводиоци задржали су распоред риме оригинала како би мање-више 
пренели песникове слике, поруке и дух у којем је песма испевана, док силабичка структура сти-
хова остаје у сфери индивидуалне интерпретације читаоца.

М. Радовић је на много места у песми отишао корак даље – направио је риму на цезури и 
на крају стиха, дакле чак и тамо где риме у оригиналу нема (3. строфа), што је тексту дало неуо-
бичајен ритам близак уху и оку француског љубитеља поезије:

Лаза Костић Миодраг Радовић

Опрости, мајко, много сам страд’о,
     многе сам грехе покаj’о ја;
све што је срце снивало младо,
     све је то јаве сломио ма’,
…

Pardonne-moi, mère, j’ai beaucoup souffert,
аyant expié beaucoup de mes péchés.
Tout ce que fut le rêve de mon jeune cœur12

tout fut écrasé par l’assaut de la réalité.
…

2.3. Чињеница је, међутим, да је метрика на више места морала да уступи место слици, поруци 
и духу песме. Шта је то преводилац или препевач требало да приближи француском читаоцу?  О 
чему, заправо, пева ова песма? 

Она пева о сукобу основних животних сила у човеку: о животу и о смрти, о љубави и покајању, 
о безнађу и нади, о скрушењу и пркосу, пева о лепоти и заносу, о резигнацији и полету, и још о 
сличним темама које обележавају човечност човека, проблемску основу његове егзистенције (Ми-
лосављевић 1981:44).

Прва тематска целина у песми јесте тражење опроштаја и изражавање вере у сврху служе-
ња Богородици и њеној цркви. Без обзира на то да ли преводилац/препевач моли Богородицу да 
му опрости употребљавајући један глагол са индиректним објектом (Pardonne-moi, ... pardonne(-
moi)) или комбинује два глагола (pardonne-moi, ... reçois maintes excuses), сви преводиоци успевају 
да пренесу скрушеност песникову пред светом мајком. 

Само обраћање указује на различите односе преводилаца/препевача према оригиналу. Че-
творица чувају устаљени редослед речи (придев saint,-e испред именице) у француском језику 
– sainte mère / Sainte-mère, једино М. Радовић осећа Костићев обрт неуобичајен у српском језику 
– он говори о мајци светој, а не о светој мајци и то доследно преноси у свој препев – Pardonne-
moi, mère sainte, pardonne. Тананост за Костићеве финесе могао је да има само неко ко је Лазу 
Костића добро познавао и разумео и у својим дамарима осећао. 

У другој тематској целини, песник јадикује над својим изгубљеним идеалима (видети горе 
део из 3. строфе), прихватајући сву кривицу на себе (4. cтрофa). Четворица преводилаца прате пе-
сникове слике, речи, муку и исповест преузимајући и изворну организацију строфа. М. Радовић 
овде издваја део Костићеве реченице у посебну целину и ставља интерпункцијски знак узвика на 
њен крај претварајући је на тај начин у реченицу – Que nul de par le monde ne soit empesté / pour 

12  Овде је препевач осетио фини ритам који песми дају продужени вокали на цезури и на крају стиха. Иако два вокала 
у речима rêve и cœur нису идентична, они јесу слични (предњи, полуотворени, орални), али се  разликују у једном 
параметру – заобљености. На исти начин решена је и рима на крају првог и трећег стиха (souffert – cœur).
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toutes ces peines que j’ai dues subir! – као да је тиме желео да француском читаоцу приближи сав 
песников бол и кајање стопљене у јединствен искрени крик о самокривици. 

Лаза Костић Миодраг Радовић

Тровало ме је подмукло, гњило,
     aл’ ипак нећу никога клет’;
штогод је муке на мене било,
да никог за то не криви свет:
Јер што је души ломило крило,
     те јој у јеку душило лет,
све је то с  ове главе са луде,
Santa Maria della Salute!

Un poison insidieux longtemps me pourrissait.
Pourtant je n’en veux personne maudire.
Que nul de par le monde ne soit empesté
pour toutes ces peines que j’ai dues subir!
Car ce qui naguère rongeait mon âme ailée
en plein essor l’animait de délires.
Tout ceci vient de cette tête insensée

Santa Maria della Salute.

Пет наредних строфа посвећене су појави песникове виле, чијом је лепотом он забљеснут 
(5, 6. и 7. строфа):

Лаза Костић Миодраг Радовић

5.
Тад моја вила преда ме грану,
     Лепше је овај не виде вид; ...
6.
Она ме гледну. У душу свесну
     Никад још такав не сину глед;
Тим би, што из тог погледа кресну,
     Свих васиона стопила лед...
7.
Зар мени јадном сва та дивота?
     Зар мени благо толико све?
Зар мени старом, на дну живота,
     tа златна воћка што сад тек зре?

5.
Alors j’ai vu resplendir ma fée ;
Jamais une plus belle n’a été vue…
6.
Elle me regarda. Jamais l’esprit conscient
par de tel regard ne fut illuminé
D’un seul éclair de cet œil étincelant
Elle eût fondu tout l’univers glacé.
7.
Est-ce à moi pauvre toute cette beauté?
Est-ce à moi tout ce trésor abondant?
Est-ce à moi touchant au fond et vieux
ce fruit doré ne mûrissant qu’à présent?

Миодраг Ибровац Кoља Мићевић

5.
C’est alors que ma fée, rayonnante, apparut ;
Les yeux jamais n’ont vu plus belle créature ;

6. strophe omise

5.
Là devant moi comme en rêverie
      [onc plus belle n’en vit mon œil]
ma fée surgit des ténèbres, fleurie …
6.
Elle me vit. Onc sur une vive âme 
     ne brilla un regard tant essentiel ; 
elle eût, par sa pénétrante flamme, 
     fondu les glaciers des cents ciels ;

7.
Tant de beauté pour moi seul, 
Pour moi seul tant de richesses ! … 
Pour moi, vieillard, au soir de la vie,
Ce fruit d’or, à peine mûrissant !

7.
Pour moi pauvre, beauté sans égale ? 
     Pour moi donc, tout ce grand trésor ? 
Pour moi vieux, moi une ombre pâle, 
     à peine mûrissant, ce fruit d’or ?
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5.
C’est alors que ma fée m’est apparue,
     plus belle que jamais les yeux ne virent ;
6.
Sur moi ses yeux. Et mon âme chancelle :
      jamais regard n’avait autant brillé, 
jetant partout des gerbes d’étincelles 
     à fondre toutes les cimes glacées
7.
Seraient-ils donc à moi, tous ces trésors, 
     pauvre que suis, tant de munificences ? 
Et, tout juste mûrissant, ce fruit d’or, 
     vieux que je suis au fond de l’existence ?

5.
C’est alors que ma fée se révéla, 
jamais plus belle la vue ne la vit, …
6.
D’un regard elle m’effleura. 
Jamais regard l’âme vivante ne fit tant briller, 
avec étincelles qui en jaillissaient 
elle ferait fondre tous les univers glacés.
7.
A moi, misérable, toutes ces beautés ? 
A moi tant de trésors – qui l’aurait cru?
A moi, homme au soir de sa vie, usé, 
ce fruit d’or qui seulement mûrit ?

У овом делу песме М. Радовић се, успевајући да задржи сваку риму из оригинала, на врло 
зналачки начин игра француским временима – српски аорист преноси француским перфектом 
или аористом,13 у зависности од његове вредности у датом контексту. Наиме, српски и француски 
аорист носе сасвим другачије временске инструкције, а М. Радовић је показао да и те како добро 
познаје законитости функционисања овог глаголског облика у оба језика – с једне стране грану, 
виде / j’ai vu resplendir ma fée, n’a été vuе, а са друге гледну, не сину / regarda, ne fut illuminé. Исто 
тако, он бира да српски потенцијал (би стопила) пренесе у француски другим обликом кондици-
онала перфекта (eût fondu), идентичним по облику субјунктиву плусквамперфекта, што на стил-
ском нивоу подиже текст у вишу сферу поетског неба.14

У песнику се боре срце и разум (8. строфа):

Лаза Костић Миодраг Радовић

Две се у мени побише cилe, 
     мозак и срце, памет и сласт. 
Дуго су бојак страховит биле, 
     к’о бесни олуј и стари храст: 
Напокон силе сусташе миле, 
    вијугав мозак одржа власт, 
разлог и запон памети худе, 
Ѕanta Maria della Ѕalute.

Deux forces intimes s’engagèrent au combat :
le sens et la douceur, le cœur et l’esprit.
Longtemps cette lutte violente durait en moi,
comme celle d’ouragan et du chêne touffu.
Enfin l’élan des forces chères s’apaisa.
Le cerveau sinueux imposa son dessus.

- Cause et contrainte de la raison butée
Santa Maria della Salute.

Миодраг Ибровац Коља Мићевић

Deux puissances en moi s’affrontèrent, 
Le cerveau et le cœur, la raison et l’amour 
Leur long combat me déchira, 
Tel un vieux chêne battu par l’orage ;
Enfin succombe la plus tendre, 
La victoire alla au subtil cerveau, 
Source et limite de notre pauvre sagesse, 

Santa Maria della Salute.

Deux forces en moi s’affrontèrent, 
     cerveau et cœur, l’un fol l’autre sage. 
C’était un combat plein de colère, 
      tel le vieux chêne et l’orage ; 
si douces forces churent, au contraire 
     sinueux cerveau prit l’avantage, 
cause de notre savoir limité, 
Santa Maria della Salute.

13  Видети више у Gudurić – Vlahović 2012: 115-122
14  О преношењу српског потенцијала у француски видети више у Gudurić – Vlahović 2012: 154 – 155.
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 Deux forces en moi se firent la guerre,
      le cerveau et le cœur, plaisir et raison,
 terrible et long combat se livrèrent, 
     orage furieux et chêne au vieux tronc : 
les forces chéries à la fin plièrent, 
     propos et but de l’odieuse raison, 
le cerveau tortueux les a domptées, 
Santa Maria della Salute.

Les forces contraires en moi s’opposèrent 
cerveau et cœur, raison et volupté, 
longtemps bataille sauvage ils se livrèrent,
tel le vieux chêne contre bourrasque déchaînée, 
à la fin les forces de cœur armes déposèrent, 
le sinueux cerveau l’a emporté,
l’implacable raison l’y ayant aidé 

Santa Maria della Salute.

И даље доследан у намери да француском читаоцу приближи ритам, риму, слику и дух 
песника, силину његове борбе са самим собом, М. Радовић проналази праве речи и смешта их у 
савршену структуру француске стиховане реченице.

Када разум победи и песник побегне од своје љубави, она умире (9. строфа):

Лаза Костић Миодраг Радовић

Памет ме стегну, ја срце стисну’,
     утекох мудро од среће, луд,
утекох од ње – а она свисну.
Помрча сунце, вечита студе,
гаснуше звезде, рај у плач бризну,
     смак света наста и страшни суд –
О, светски сломе, о страшни суде,
Santa Maria della Salute.

La raison me serra, je fis taire mon cœur.
Prudent – je fuis le bonheur, comme affolé.
En la quittant, elle mourrut de douleur,
d’où le soleil en deuil, le froid éternel,
les astres éclipsés, le ciel en pleurs,
la Fin du monde et le Jugement universel.
O Fin du monde, ô Jugement dernier!

Santa Maria della Salute.

Миодраг Ибровац Коља Мићевић

La raison l’emporta, je durcis mon cœur ;
Fou de bonheur, soumis, je m’enfuis, 
Je m’enfuis d’elle – et la mort la prit.
Le soleil sombra dans la nuit éternelle,
Les étoiles s’éteignirent, le paradis pleura, 
Ce fut la fin du monde, le jugement dernier – 
O écroulement, ô damnation ! – 
      Santa Maria della Salute.

Raison vainquit, je durcis mon cœur, 
     je fuis sobrement mon bonheur, fou ;
je m’enfuis d’elle — et là elle meurt. 
     Le soleil sombre, le gel couvre tout, 
étoiles éteintes, paradis en pleurs,
      fin du monde et redoutable courroux — 
ô chute totale ô Courroux redouté, 
Santa Maria della Salute.

Жан-Марк Бордије Велимир Поповић

Pris de raison, je fis taire mon cœur, 
      écartant le bonheur, fou que je suis, 
je fuis loin d’elle, – et la voilà qui meurt. 
     Le froid règne, le soleil s’obscurcit, 
le paradis soudain éclate en pleurs,
       fin du monde, astres éteints, tout est nuit, 
terre livrée au Jugement dernier, 
Santa Maria della Salute.

Par la raison bridé mon cœur se serra,
sagement j’évite mon bonheur et, fou,
je m’enfuis d’elle – et là elle trépassa. 
Le soleil s’éclipsa, il gèle partout, 
les astres ternirent, le paradis pleura, 
c’est la fin du monde, le Ciel en courroux, 
apocalypse et jugement dernier
       Santa Maria della Salute.
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Желећи да дочара јачину песникових осећања, М. Радовић бира да речи Fin (крај) и Jugement 
universel/dernier (страшни суд) испише великим словима (што није случај код других преводила-
ца), при чему, ипак, треба нагласити да се страшни суд у француском правопису најчешће (мада 
не и увек) пише великим почетним словом и то се још може наћи у преводу Ж.-М. Бордијеа.

На овом месту наилазимо на једини синтаксички недоследан обрт у француској реченици 
– En la quittant, elle mourrut de douleur, будући да безлични глаголски облик герундив увек има 
исти субјекат као и главни глагол, а овде то није случај (песник ју је напустио, а она је умрла). 
Мора се, међутим, признати да ова недоследност нимало не утиче на разумевање текста, тако да 
је М. Радовић то вероватно намерно урадио како би добио одговарајући број слогова у стиху – 
десетерац, овог пута епски.

Од десете до тринаесте строфе песник пева о мртвој драгој, о њеном јављању с другог све-
та и о његовој милини коју доживљава у сну, о разлици у годинама која нестаје и о савршенству 
које досежу душе два бића која се коначно спајају у вечности:

Лаза Костић Миодраг Радовић

10. 
...
Тад  ми се она од онуд јави,
    к’o да се Бог ми појави сам:
...
     кроз њу сад видим, од ње све знам,
…
11.
Дође ми у сну. Не кад је зове
     силних ми жеља наврели рој,
она ми дође кад њојзи гове,
     ...
Навек су са њом појаве нове,
     ...
12. 
...
старија она сад је од мене,
     тамо ћу бити доста јој млад,
где свих времена разлике ћуте,
       Santa Maria della Salute.

10.
...
Lorsqu’Elle m’apparut de l’au-delà
comme si le Dieu même se faisait voir.
...
A travers Elle je vois et peux savoir
…
11.
Elle me vint en songe. Non quand l’essaim
de mes désirs afflués l’appelèrent.
Elle me vint à l’heure qui lui plaît,
…
 des phénomènes neufs toujours entourée.
...
12. 
...
Elle est devenue plus âgée que moi-même
dans l’au-delà. Je lui serai rajeuni et frais
là où toute dissonance des temps se taît,
            Santa Maria della Salute.

13.
А наша деца песме су моје,
     Тих састанака вечити траг;
то се не пише, то се не поје,
     само што душом пробије зрак.
То разумемо самo нас двоје,
     то је и рају приновак драг,
...

13.
Et mes poèmes – ce sont nos enfants,
de nos rencontres les traces éternelles
que ne sauront dire ni les mots ni les chants.
A les comprendre nous deux sommes les seuls.
Ces rayons à peine transperçant notre âme
sont des nouveaux-nés chers même au ciel
 ...
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10.
…
Quand de l’au-delà elle m’apparaît,
 C’est Dieu lui-même que je retrouve :
… 
Par elle je vois, par elle je comprends

11.
 Elle me vient en songe et non à l’appel 
De l’essaim obsédant de mes vœux ; 
Elle m’apparaît lorsque tel est son gré,
…
 Ce sont, chaque fois, des révélations nouvelles —
 
12.
…
Là-haut, maintenant, elle est mon aînée,
 Et l’écart de nos ans ne me pèsera plus 
Là où s’effacent les limites des temps,
       Santa Maria della Salute.

13.
Et mes chants sont nos fils, 
Postérité immortelle de ces rencontres ; 
On ne peut l’exprimer, on ne peut le chanter, 
C’est un rayon qui traverse l’âme. 
Nous deux seuls le concevons ; 
Pour le paradis même c’est un trésor nouveau …

10.
…
Quand de là-haut m’apparaît son front,
       il me semble que Dieu me contemple,
…
      par elle je vois, avec elle ensemble je 
comprends sages cerveaux excités, … 

11. 
En songe me vient. Non quand l’appelle 
      l’essaim de mes désirs qui me hante, 
elle me vient quand cela plaît à elle,
….
Toujours suivie d’images nouvelles, …

12.
…
mon aînée est maintenant son âme, 
      près d’elle jeune je serai soudain,
car la différence d’âge s’y tait,
Santa Maria della Salute.

13.
Et nos enfants ce sont mes vers, 
      de ces rencontres l’éternelle trace ;
ce ne sont pas les mots, ni les airs, 
      ce n’est qu’un rai qui par l’âme passe. 
Cela n’est qu’à nous deux clair, 
      même l’éden ce feu neuf embrasse, …

Жан-Марк Бордије Велимир Поповић

10. 
…
Or de là-haut elle apparaît vivante, 
     comme si Dieu lui-même avait surgi,…
     je vois par elle, et par elle saisis

10.
…
voici que de l’au-delà elle m’apparaît 
comme si Dieu lui-même se montrait à moi.
Maintenant j’apprends tout par elle et sais 
pourquoi les cerveaux des sages deviennent 
troublés…
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11. Visitant mes nuits mais non quand l’appelle
       l’essaim foisonnant de ma propre envie, 
elle vient à moi quand lui plaît à elle, …
Et toujours suivie de douceurs nouvelles,

12. 
…
elle est pour moi devenue une dame 
      et je serai pour elle rajeuni 
là où les temps ne sont qu’éternité,
Santa Maria della Salute.

13. Et nos enfants, ce sont tous mes poèmes, 
      ces éternels témoins de nos unions ;
ni dans l’écrit, ni dans le chant lui-même
       ne se dit l’âme ajourée de rayons. 
Cela n’est perceptible qu’à nous-mêmes,
       l’eden lui-même y trouve inspiration, …

11. Elle vient dans mes rêves. Non à l’appel 
de mes désirs en foule croissante, 
elle vient quand ça lui plaît à elle, …
Avec elle les scènes sont toujours nouvelles : …

12.
…
Maintenant elle est mon aînée cette dame, 
je serai jeune pour elle au paradis
où les âges sont sous silence passés, 
      Santa Maria della Salute.

13. Et nos enfants sont tous mes poèmes,
la trace pérenne de nos face à face,
ils ne sont ni écrits ni chantés même, 
ce sont friselis de l’âme flottant dans l’espace 
que sentir seuls nous deux sommes à même,
chéris de l’éden, il leur offre une place, …

М. Радовић доследно прати песникову мисао, осећања и слике, при чему задржава песни-
кову риму, укомпоновану у скоро беспрекорно пренету силабичку структуру стиха и строфе ори-
гинала. 

Овде се, међутим, може видети Радовићев лични доживљај песме, будући да Лазина воље-
на – она – у препеву постаје Elle, исписана великим почетним словом, како би француски читалац 
могао боље да схвати Њен значај у песниковом животу. Тамо где је требало показати сву силину 
осећања и привржености два бића једног према другом, М. Радовић прибегава издвајању таквог 
сегмента у посебну реченицу – A les comprendre nous deux sommes les seuls. 

Четрнаеста строфа представља апотеозу љубави, чије остварење прави пометњу у целокуп-
ној васељени, међу боговима и људима, међу звездама и сунцима:

Лаза Костић Миодраг Радовић

А кад ми дође да прсне глава
     o тог живота хридовит крај,
најлепши сан ми постаће јава,
     мој ропац њено: „Ево ме, нај!“
Из ништавила у славу слâвâ,
     из безњенице у рај, у рај!
     У рај, у рај, у њезин загрљај!
Све ће се жеље ту да пробуде,
душине жице све да прогуде,
задивићемо светске колуте,
богове силне, камо ли људе,
звездама ћемо померит’ путе,
сунцима засут’ сељенске студе,
да у све куте зоре заруде,
а од милине дуси полуде,
Santa Maria della Salute.

Et lors vient l’heure d’éclater ma tête
contre l’ultime écueil de cette vie,
le plus beau rêve sera une veille concrète,
mon dernier soupir – son « Me voici! »
Du néant j’irai vers la gloire au faîte,
du monde sans Elle au paradis, au paradis,
Au paradis, au paradis, dans son étreinte.
Tous mes désirs y seront réveillés,
Les cordes de l’âme se mettront à chanter,
Les sphères célestes en seront enchantées,
Les humains émerveilleux, sinon les dieux.
Nous remuerons bien la Voie lactée,
ensoleillant les froids de l’univers entier.
Que tous les coins de l’aurore soient embrasés
que les démons en viennent à exulter,
          Santa Maria della Salute.
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Et quand viendra l’heure où ma tête se brisera 
Contre les rocs de cet aride séjour, 
Mon rêve le plus beau deviendra réalité,
Mon agonie – l’étreinte de ses bras, 
Le néant d’ici-bas – gloire entre les gloires, 
Le désert – le paradis, le paradis ! 
Félicité éternelle, vivre auprès d’elle ! 
Tous les désirs anciens renaîtront, 
A nouveau l’âme vibrera de toutes ses cordes ; 
Nous émerveillerons les sphères des mondes,
Et les hommes, et les dieux tout-puissants ;
Nous tracerons de nouvelles routes aux étoiles,
Nous parsèmerons de soleils les ténèbres de 
l’univers ;
Et de tous les côtés des aurores éclateront,
Et les esprits seront ivres de bonheur, 
      Santa Maria della Salute.

Et quand un jour, contre vie noire 
      tel un rocher, se brisera mon front, 
mon plus beau rêve sera ma victoire, 
      mon râle son appel: “Voici mon don!” 
Du néant dans la gloire des gloires, 
      du sans-elle à l’éden, à l’éden, prompt!
      à l’éden, à l’éden, dans son giron ! 
Tous désirs là cesseront d’hésiter,
cordes d’âme vibreront en sérénité, 
nous enchanterons cercles habités, 
Dieux puissants, toute l’humanité, 
étoiles, nous allons alors les guider, 
de soleils peuplerons froide immensité, 
aux aubes ferons tous coins visiter,
esprits seront fous de félicité, 
Santa Maria della Salute.

Жан-Марк Бордије Велимир Поповић

Et quand enfin je briserai ma tête 
      sur le bord rocailleux de cette vie,
le rêve le plus beau me fera fête, 
      mon râle, et son « je suis là, me voici ! », 
et du néant à la fête des fêtes, 
      du manque que j’ai d’elle au paradis, 
      au paradis et dans ses bras saisi ! 
Tous les désirs là-bas vont s’éveiller, 
toutes les cordes de l’âme vibrer ; 
les dieux puissants, bien sûr l’humanité, 
et les sphères... vont nous émerveiller ; 
et nous saurons les étoiles guider, 
soleils brûler aux espaces glacés, 
pointer partout aurores empourprées, 
et de bonheur les esprits s’enivrer, 
Santa Maria della Salute. 

Et le jour où ma tête va se briser
Contre les limites de cette vie rocheuse, 
Le plus beau de mes rêves se réalisera : 
Mon râle et son : « Me voici, amoureuse ! » 
Du néant au faîte des gloires ça ira, 
d’ici où elle fut, au paradis je courrai 
et, sans feinte, droit dans son étreinte ! 
Tous les désirs vont s’y ranimer, 
toutes les cordes de l’âme à nouveau vibrer, 
les sphères d’univers nous émerveillerons,
les dieux puissants, mais aussi les hommes, 
des étoiles les routes nous changerons, 
de soleils les mondes glacés abreuverons, 
que de tout côté les aurores rougissent, 
et de bonheur les esprits fous enivrés 
      Santa Maria della Salute.

Последња строфа (коју, као што смо већ напоменули, чине две спојене строфе са једним 
рефреном на крају) представља уједно и врхунац и епилог песме, колико речима – песникови 
звездани пути у препеву постају Voie lactée, што је изванредно решење у погледу слике и риме 
која прати шему abababbccccccccc, толико и специфичном формом у завршном делу у којем су 
стихови поравнати по левој маргини што овом делу даје особен ритам, потпуно различит од оног 
у другим строфама. М. Радовић овај неуобичајен ритам дочарава не само доследним поштовањем  
распореда риме и форме оригинала, него и издвајањем тог финалног дела понављањем великог 
слова на почетку сваког стиха (осим завршног) што није чинио у другим деловима свог препева. 

Још једно одступање од оригинала односи се на три узвичне реченице из изворника, од 
којих се у препеву нашла само једна и то она упућена вољеној – Ево ме, нај! / Me voici!, док се 
песникови унутрашњи вапаји, захваљујући управо форми коју су добили у препеву, могу интер-
претирати као слабији по интензитету:
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Лаза Костић Миодраг Радовић

Из ништавила у славу слâвâ,
     из безњенице у рај, у рај!
У рај, у рај, у њезин загрљај!

Du néant j’irai vers la gloire au faîte,
du monde sans Elle au paradis, au paradis,
Au paradis, au paradis, dans son étreinte.

Уколико се песма сагледа у целини, овакво тумачење би могло бити сасвим одрживо – пе-
сников однос према вољеној снажнији је од његовог односа према самом себи. 

3. ЗАКЉУЧАК 

Упоредно читање оригинала и поређење са пет нама доступних превода/препева упућују 
на закључак да сваки носи у себи суштину Лазине песме, али и да је у свакоме од њих уткано 
сопствено виђење и доживљај оригиналног текста. 

Миодраг Ибровац начинио је први велики корак својим преводом објављеним у Антоло-
гији југословенске поезије XIX и XX века у коме је на маестралан начин пренео у француски језик 
песникове слике и поруке, а великим делом и дух српског песника, испоштовавши, где год је то 
било могуће, силабичку структуру стиха, али не и риму изворника. 

Други велики корак начинио је Миодраг Радовић својим препевом који представља степе-
ницу више, будући да је француски читалац овог пута, поред слика и порука и уз (ипак не увек 
савршену) силабичку структуру присутну у оригиналу, могао да осети и риму која је у потпу-
ности пратила оригиналну верзију песме. Можда Радовићев однос према преводу Лазине песме 
најбоље осликава мисао Рашка Димитријевића – „Нема доброг превођења без љубави“ (Радовић 
1998: 140) будући да из сваког стиха његовог препева избија сасвим особена љубав коју је имао 
према Лази Костићу и његовом делу.

Преводилачки поступци  К. Мићевића, Ж.-М. Бордијеа и В. Поповића ближи су поступку 
М. Радовића (мање-више доследна силабичка структура, рима, слика, порука) него поступку М. 
Ибровца (мање-више доследна силабичка структура, слика, порука).  
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LA TRADUCTION – EST-CE UNE ŒUVRE OU LE CHEMIN VERS UNE ŒUVRE ?
LA CHANSON SANTA MARIA DELLA SALUTE DE LAZA KOSTIĆ ET SES TRADUCTIONS EN 

FRANÇAIS

Résumé

Cet article porte sur le poème serbe Santa Maria della Salute de Laza Kostić et sur ses cinq traductions en français 
(M. Ibrovac, M. Radović, K. Mićević, J.-M. Bordier et V. Popović). Le poème représente en lui-même une syner-
gie de forme poétique, de langage, de rythme, de sens et de message et notre objectif principal était de discerner 
l’adresse avec laquelle ces traducteurs ont réussi à transmettre les images, les idées, les sentiments, le rythme, les 
rimes d’une langue slave avec un accent tonal à une langue romane oxytonale et à les présenter à la culture et à la 
tradition françaises, pleinement différentes par rapport à celles du poète.

Mots clés: poésie, Laza Kostić, Santa Maria della Salute, traduction, français, serbe
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Staša Đokić Jovin

TRETMAN IDIOMA U DVA PREVODA ROMANA PROKLETA 
AVLIJA IVE ANDRIĆA NA ENGLESKI JEZIK: KRITIČKA 

ANALIZA1

Cilj ovog rada je lingvistička analiza prenošenja idioma sa srpskog jezika na engleski u dva prevoda romana Pro-
kleta avlija (1954) Ive Andrića. U ovom radu idiomima se smatraju jezičke jedinice sačinjene od neraščlanjivog 
skupa od najmanje dve reči, čije se značenje uglavnom ne može izvesti iz značenja pojedinačnih konstituenata, i 
predstavljaju ustaljene jedinice komunikacije, koje imaju sintaksičku formu i funkciju, čineći posebnu rečničku 
odrednicu. Korpus je sačinjen od idioma u srpskom jeziku i njihovih prevoda na engleski u okviru prvog prevoda 
romana Devil’sYard (1962) i drugog prevoda The Damned Yard (2020). Lingvistička analiza daje osvrt na upotre-
bljene prevodilačke strategije i prevodna rešenja koja se klasifikuju kao potpuni korespondenti, delimični kore-
spondenti, ekvivalenti, parafraze i, na kraju, kao prevodi koji se ne mogu uporediti. Takođe, daje se pregled opštih 
tendencija i uspešnosti ova dva prevoda kroz primere potpuno adekvatnih, delimično adekvatnih ili neadekvatnih 
prevodnih rešenja, uz autorske predloge adekvatnijih rešenja.

Ključne reči: Ivo Andrić, Prokleta avlija, srpski jezik, engleski jezik, idiomi

1. UVOD

Cilj ovog rada je lingvistička analiza tretiranja idioma u dva prevoda romana Prokleta avlija 
(1954) Ive Andrića na engleski jezik. Korpus je sačinjen od 86 idioma, specifičnije, glagolskih fraznih 
leksema na srpskom jeziku i njihovih prevoda na engleski, odnosno 92 idioma na engleskom (uključu-
jući 12 fraznih glagola kao podvrste glagolskih praznih leksema) u okviru prvog prevoda romana Devil’s 
Yard (1962) (čiji je prevodilac Kenneth Johnstone) i u okviru drugog prevoda romana The Damned 
Yard, čije je prvo izdanje izašlo 1992. godine, a poslednje 2020. godine (čiji je prevodilac Celia Ha-
wkesworth). U ovom radu analizirano je izdanje iz 2020. godine. Lingvistička analiza navedenog knji-
ževnog dela sprovedena je budući da ono predstavlja veoma značajno oličenje izvorne kulture i istorije, 
dok samo postojanje dva različita prevoda ovog dela na engleski jezik daje jedinstvenu mogućnost da se 
prevodna rešenja ne samo analiziraju već i međusobno uporede.

Korpus čine glagolske frazne lekseme, odnosno njihov podtip, koje se realizuju glagolskim sin-
tagmama i sadrže leksički glagol sa dopunom u vidu najmanje jednog objekta i/ili adverbijala (Prćić 
2016, 163–164), kao što su izgubiti glavu i poći nečijim stopama. U engleskom jeziku posebnu vrstu 
glagolskih fraznih leksema čine frazni glagoli, koji se sastoje iz jednog leksičkog glagola i najmanje 
jedne partikule (priloga ili predloga) koja vrši funkciju modifikatora (Isto), kao što su set off i glance 
around. Ovaj tip glagolskih fraznih leksema zabeležen je u prevodima idioma sa srpskog na engleski 
jezik u dva pomenuta prevoda romana. Tipovi idioma koji nisu ušli u korpus jesu bezglagolske frazne 
lekseme, diskursne formule i izreke. Pored idioma na srpskom i engleskom jeziku, korpus obuhvata i 
rečenice na srpskom u kojima se oni nalaze kako bi se prikazao kontekst u kome su idiomi upotrebljeni. 

1 Ovaj rad sadrži rezultate prvobitno izložene u masterskom radu pod naslovom Prenošenje idioma sa srpskog jezika na engleski 
u dva prevoda romana Prokleta avlija Ive Andrića: kritička analiza, odbranjenom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u 
Novom Sadu, dana 30. 9. 2020. godine, pod mentorstvom prof. dr Tvrtka Prćića. 
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Rečenice na engleskom predstavljaju prevode datih rečenica sa srpskog na engleski jezik. Glagolske fra-
zne lekseme izabrane su za predmet istraživanja zato što je utvrđeno da ova grupa idioma daje značajne i 
raznovrsne rezultate za analizu budući da su zabeleženi slučajevi upotrebe različitih prevodnih strategija 
kao i različiti tipovi uporednih odnosa o kojima će se govoriti u nastavku.

2. DEFINICIJA I SVOJSTVA IDIOMA

Kada su u pitanju definicije idioma i njihovih svojstava, Matešić (1982, 6; 1995, 85) navodi da 
su idiomi „jedinice jezika značenjskog karaktera koje se kao celina reproduciraju u govornom aktu, 
raspolažući najmanje dvema autosemantičnim rečima, od kojih barem jedna upućuje na semantičku 
pretvorbu, jedinice koje zbog sposobnosti uklapanja u kontekst, poput svake druge reči mogu vršiti 
sintaksičku funkciju u rečenici”, pri čemu ih odlikuju formalno ustrojstvo, idiomatičnost i uklapanje u 
rečenicu. Prćić (2016, 158–159) idiomom smatra „redovan, a ponekad i sistematski, spoj najmanje dve 
lekseme, a često i više njih, kako semantičkih, tako i funkcijskih, po pravilu unutar određene sintagme ili 
rečenice; npr. (as) cunning as a fox, (…), make a mountain out of a molehill”, koji čini posebnu leksičku 
jedinicu i rečničku odrednicu. Definiciju idioma daje i Mun (Moon 1998, 6–7) razmatrajući idiome i 
u širem i u užem smislu, kao i dvosmislenost termina idiom, i navodi osnovne faktore idiomatičnosti 
izraza – institucionalizaciju, leksičko-gramatičku ustaljenost i nekompozitivnost – naglašavajući da sva 
pomenuta svojstva mogu da variraju od idioma do idioma.

Fernando i Flavel (Fernando & Flavell 1981, 17), Mršević-Radović (1987, 13), Karter (Carter 
1998, 74), Šipka (2006, 134), Vulf (Wulff 2008, 1–2) i Dragićević (2009, 39–40), takođe, diskutuju o 
svojstvima idioma i idiomatičnosti. Prćić (2016, 147–148) obrazlaže tri najvažnija svojstva idioma, od 
kojih su zamenljivost i postojanost formalna svojstva, a prozirnost semantičko svojstvo, ukazujući na 
to da ova svojstva nisu prisutna u svim leksičkim spojevima u istoj meri, pa se tako ona posmatraju kao 
kontinuum. Iako postoji mnoštvo definicija idioma i njihovih svojstava, ono što se izdvaja u većini defi-
nicija jeste tvrdnja da se značenje celokupnog idioma ne može izvesti iz značenja njegovih pojedinačnih 
konstituenata (Fernando & Flavell 1981, 17; Baker 1992, 63; Fernando 1996, 32; Moon 1998, 8), kao i 
da su idiomi po svojoj upotrebi ustaljeni u jeziku, da čine jedinstvene jezičke jedinice koje imaju formu 
i funkciju, i da tako predstavljaju posebne rečničke odrednice (Prćić 2016, 158–159). Međutim, iako se 
uglavnom smatra da se značenje idioma ne može predvideti pomoću značenja individualnih konstitu-
enata, bitno je istaći da u određenim idiomima konstituenti metaforički upućuju na određene elemente 
interpretacije (npr. spill the beans) (Nunberg, Sag & Wasow 1994, 496).

Lejkof i Džonson navode da ljudski um čine metaforičke strukture, a značenje se formira kroz 
proces u kome se apstraktni pojmovi strukturiraju pomoću konkretnih pojmova (Lakoff & Johnson 
1980, 3–4). Shodno tome, termin pojmovna metafora odnosi se na ideju da se pojmovni, tj. izvorni do-
meni interpretiraju pomoću ciljnih domena (Isto, 109). S obzirom na to da metafore mogu biti realizo-
vane i u idiomima, poznavanje metaforičkih veza obezbeđuje i razumevanje i pravilnu upotrebu idioma 
(Fleischer 1997, 30, prema Šehić i Imamović 2015, 294; Newmark 1998, 104; Gibbs 2002, 742). Osim 
metafore, idiomi su često zasnovani i na metonimiji. Najvažnija razlika između metafore i metonimije 
jeste to da metafora (npr. blow one’s own trumpet) podrazumeva dva različita domena, dok se metonimi-
ja (npr. keep your eye on the ball) realizuje u istom domenu (Goossens 1990, 324–328). Metafora i me-
tonimija se u određenim izrazima prepliću zbog čega se njihovi spojevi mogu nazvati metaftonimijama 
(npr. say something / speak/talk with one’s tongue in one’s cheek) i, takođe, mogu činiti osnovu idioma 
(Goossens 1990, 323–332).

Idiomi se mogu deliti na osnovu značenja, forme i funkcije. Fernando (1996, 35) navodi podelu 
idioma na osnovu značenja i leksičko-gramatičkih varijacija. Na osnovu forme i funkcije, Prćić (2016, 
161–166) deli idiome na tri osnovna tipa: frazne lekseme, u koje spadaju bezglagolske (npr. behind 
closed doors) i glagolske frazne lekseme (npr. buy a pig in a poke), diskursne formule (npr. How do 
you do?) i izreke, koje mogu biti tradicionalne (npr. The early bird catches the worm) i popularne (npr. 
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A rose is a rose is a rose). U glagolske frazne lekseme spadaju i frazni glagoli u engleskom jeziku (npr. 
hang up, break out). Navode se i podele prema strukturi (Seidl & McMordie 1988, 13), stepenu nepro-
zirnosti, stepenu ustaljenosti i stabilnosti, konstrukcijskim karakteristikama (Kvetko 2009, 104–107),  
kao i na osnovu stepena kompozitivnosti i prozirnosti (Glucksberg & McGlone 2001, 73–75).

Prevođenje idioma često predstavlja izazov zato što mnoge idiome određuje kultura jezičke za-
jednice u kojoj se koriste, pa se tako pri prevođenju na ciljni jezik traže ekvivalenti iste funkcije u ciljnoj 
kulturi (Bassnet 2002, 32–33). Kao dva osnovna izazova navode se prepoznavanje i pravilno tumačenje 
idioma, i pravilno prenošenje idioma na ciljni jezik, što dodatno može biti otežano razlikama u kulturi 
dva jezika (Baker 1992, 65–71). Bejker navodi sledećih pet strategija prevođenja: 1. upotrebu idioma 
koji ima isto ili slično značenje, kao i istu formu u ciljnom jeziku; 2. upotrebu idioma koji ima isto ili 
slično značenje u ciljnom jeziku, ali se formalno razlikuje od izvornog idioma; 3. upotrebu parafraze; 4. 
izostavljanje idioma u ciljnom tekstu; i 5. kompenzaciju (Baker 1992, 72–78).

Analiza prevođenja idioma spada i u domen kontrastivne lingvistike, čiji je predmet istraživanja 
„fenomen međujezičke podudarnosti”, što podrazumeva analizu leksičkih jedinica dva jezika na osnovu 
stepena istosti, sličnosti i razlika u formi i/ili sadržini (Prćić 2014, 40) i obuhvata kontrastivnu analizu, 
teoriju prevođenja i analizu grešaka (Đorđević 2000, 2). Pored toga, Đorđević (Isto, 54–63) navodi da 
je ekvivalencija zasnovana na zajedničkom univerzalnom obeležju poređenja, koje se naziva tertium 
comparationis, dok je korespondencija zasnovana na pronalaženju elemenata jednog jezika koji odgo-
varaju elementima drugog jezika, što podrazumeva i semantičku i formalnu podudarnost. Kšešovski raz-
matra dva osnovna tipa tertium comparationisa: formalnu korespondenciju i semantičku ekvivalenciju 
(Krzeszowski 1990, 16). Prćić (2014, 40) nudi potpuniju podelu na potpune korespondente, delimične 
korespondente i ekvivalente.

Na osnovu izloženog, u ovom radu idiomima se smatraju jezičke jedinice sačinjene od neraščla-
njivog skupa od najmanje dve reči, čije se značenje uglavnom ne može izvesti iz značenja pojedinačnih 
konstituenata, što znači da se ne mogu interpretirati doslovno. Pored toga, idiomi predstavljaju ustaljene 
jedinice u komunikaciji, koje imaju sintaksičku formu i funkciju pa, samim tim, čine posebnu rečničku 
odrednicu. Kao najznačajnija svojstva idioma izdvajaju se institucionalizacija, tj. konvencionalizacija, 
leksičko-gramatička (formalna) ustaljenost, nekompozitivnost i semantička neprozirnost. Idiomi u srp-
skom jeziku i njihovi prevodi na engleski jezik upoređuju se na osnovu forme, funkcije i sadržine.

3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Kroz analizu glagolskih fraznih leksema utvrđeni su primeri gotovo svih prevodnih strategija 
koje navodi Bejker (Baker 1992, 72–78). Međutim, bitno je istaći da se ovaj rad fokusira na lingvističku 
analizu idioma u dva prevoda navedenog romana i nema za cilj da istraži sve tekstualne i vantekstualne 
aspekte prevodilačkih strategija za koje se opredeljuju prevodioci. Pored toga, u korpusu su prikazani 
svi odnosi korespondencije i ekvivalencije koje navodi Prćić (2014) kao i primeri u kojima se ne mogu 
uspostaviti ni korespondencija ni ekvivalencija između izvornog izraza i prevoda u ciljnom jeziku.

Korespondenti između izvornog i ciljnog jezika mogu se uspostaviti na osnovu forme, funkcije i 
sadržine pri čemu se kao vrste korespondenata izdvajaju potpuni korespondenti (oni koji imaju istu for-
mu, funkciju i sadržinu) i delimični korespondenti (koji imaju istu funkciju i sadržinu, a sličnu formu), 
dok se  kulturološki ekvivalenti između izvornog i ciljnog jezika mogu uspostaviti, takođe, na osnovu  
funkcije i sadržine (Prćić 2014, 40).

Primer potpunih korespondenata iz korpusa jeste idiom poći nečijim stopama i follow in someo-
ne’s footsteps (Devil’s Yard, 1962; The Damned Yard, 2020) u kojem su značenje, forma i funkcija iste. 
Primer delimičnih korespondenata u korpusu predstavlja idiom izgubiti glavu u značenju ‘poginuti, biti 
ubijen’ i lose one’s life (The Damned Yard, 2020), u kome su značenje i funkcija isti, ali je forma slična 
zato što je leksema glava zamenjena leksemom life, odnosno značenje pojedinačnih leksema koje čine 
idiom nije isto u srpskom i engleskom jeziku. Primer kulturoloških ekvivalenata u korpusu jeste idiom 
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držati se po strani i keep out of the way (The Damned Yard, 2020), koji se mogu uporediti na osnovu 
značenja i funkcije, ali ne i na osnovu forme, tj. lekseme koje čine izvorni i ciljni idiom razlikuju se, kao 
i vrste reči i redosled datih leksema u izrazu.

Kada je u pitanju adekvatnost prevodnih rešenja, ona su ocenjena kao potpuno adekvatna, deli-
mično adekvatna i neadekvatna. Potpuno adekvatni prevodi su oni u kojima je značenje preneseno od-
govarajućim idiomom (ukoliko je idiom istog ili dovoljno sličnog značenja dostupan u ciljnom jeziku), 
oni u kojima idiom odgovara kontekstu i stilu romana i oni u kojima je značenje parafrazirano 
(ukoliko odgovarajućeg idioma nema u ciljnom jeziku). Delimično adekvatni prevodi jesu oni u kojima 
je značenje parafrazirano, iako postoji odgovarajući idiom u ciljnom jeziku, budući da idiomi daju emo-
tivni efekat jeziku i pažljivo su utkani u književna dela kako bi dočarali duh vremena i karakterističan 
stil pisca. Neadekvatni prevodi su oni u kojima se upotrebljava bilo kakav idiom koji bi iole mogao 
da se uklopi u rečenicu iako dati izraz ne odgovara stilu i atmosferi celokupnog romana i oni u kojima 
je značenje pogrešno prevedeno, do čega se može doći upotrebom idioma drugačijeg značenja, para-
fraze drugačijeg značenja i doslovnog prevoda, kao i neopravdanim izostavljanjem izraza u prevodu.

4. ANALIZA DOBIJENIH REZULTATA

Analiza dobijenih rezultata sastoji se iz komentara o učestalosti korišćenja navedenih strategi-
ja prevođenja uz komentar o odnosima korespondencije i ekvivalencije kao i uz ocenu adekvatnosti 
prevodnih rešenja. Reprezentativni primeri dati su sledećim redosledom: 1. potpuno korespondentni 
idiomi; 2. delimično korespondentni idiomi; 3. ekvivalentni idiomi; 4. parafraze; 5. doslovan prevod / 
pogrešan prenos značenja; i 6. izostavljanje idioma. Primeri su podeljeni u tri podgrupe i to na one koji 
su zabeleženi: 1. u prvom prevodu romana Devil’s Yard (1962); 2. u drugom prevodu romana The Dam-
ned Yard (izdanje iz 2020. godine); i 3. u oba prevoda.

Kada su u pitanju strategije, prilikom prevođenja idioma sa srpskog na engleski jezik, korespon-
dentni i ekvivalentni idiomi koristili su se u većini slučajeva u oba prevoda romana. Tako se izdvajaju 
reprezentativni primeri upotrebe:

- potpuno korespondentnih idioma u prvom prevodu romana Devil’s Yard (1962): 1. prepustiti 
same sebi i be left to oneself; 2. bacati poglede i cast glances; 3. biti čistih ruku i have clean 
hands;

- potpuno korespondentnih idioma u drugom prevodu romana The Damned Yard (2020): 1. za-
spati pravim snom i fall into a proper sleep (iako se znatno češće koristi delimični korespondent 
fall into a deep sleep); 2. doneti ploda i bear fruit; 3. voditi računa i take account of; 4. videti/
gledati svojim očima i see with one’s own eyes; 5. govoriti koješta i talk nonsense;

- potpuno korespondentnih idioma koji se javljaju u oba prevoda: 1. poći nečijim stopama i fol-
low in someone’s footsteps; 2. izmeniti po koju reč i exchange a few words; 3. uvući se u sebe 
i withdraw into oneself; 4. nema kraja (nečemu) i there is no end; 5. nemati srca da i not have 
the heart to; 6. izgubiti nit i lose the thread; 7. stajati kao kip i stand like a statue; 8. izaći kao 
pobednik i emerge the victor/winner;

- delimično korespondentnih idioma u prvom prevodu romana Devil’s Yard (1962): 1. kupiti prnje 
i get one’s rags together; 2. nešto udarilo nekome u glavu i go to the head of; 3. udare suze na 
oči i tears come to one’s eyes; 4. izgubiti račun i lose one’s grip; 5. udarila krv u glavu i the 
blood mounted to one’s head; 6. nagoniti nekoga na smeh i set someone laughing;

- delimično korespondentnih idioma u drugom prevodu romana The Damned Yard (2020): 1. 
spasiti glavu i save your skin; 2. platiti glavom i pay with one’s life; 3. nešto udarilo nekome 
u glavu i turn one’s head; 4. lupati glavu o nečemu i bother one’s head; 5. udare suze na oči i 
bring tears to someone’s eyes; 6. biti žao nekoga i feel sorry for someone; 7. izgubiti račun i lose 
control; 8. udarila krv u glavu i the blood rushed to one’s head; 9. nagoniti nekoga na smeh i 
make someone laugh;
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- delimično korespondentnih idioma koji se javljaju u oba prevoda: 1. krenuti naopako i go wrong; 
2. nalaziti se na čelu nečega i be at the head of something; 3. vikati na sav glas i shout at the top 
of one’s voice; 4. pravo govoreći i to tell the truth; 5. iskidati se od smeha i roar with laughter;

- ekvivalentnih idioma u prvom prevodu romana Devil’sYard (1962): 1. držati se po strani i keep 
to oneself; 2. paziti kao oči u glavi i look after someone like the apple of one’s eye; 3. uneti se 
nekome u lice i glare at someone; 4. biti od ništa (ništa čovek) i count for nothing; 5. zaspati pra-
vim snom i fall asleep; 6. lupati glavu o nečemu i rack one’s brains; 7. isterati na čistinu/čistac i 
set something straight; 8. smrkne se nekome i see red; 9. ostati kao poliven i stand like a statue;

- ekvivalentnih idioma u drugom prevodu romana The Damned Yard (2020): 1. kupiti prnje i col-
lect one’s bits and pieces (ovaj prevod predstavlja spoj leksičkog glagola collect i bezglagolske 
frazne lekseme bits and pieces); 2. držati se po strani i keep out of the way; 3. prepustiti same 
sebi i be left to one’s own devices; 4. uhvatiti kraja (n)i konca i grasp the rhyme or reason; 5. biti 
od ništa (ništa čovek) i be a nonentity; 6. bacati poglede i glance around; 7. pustiti maha i give 
full reign to; 8. dozvati k sebi i bring someone back to his senses; 9. polagati računa i account 
for something; 10. sići s uma i lose one’s reason; 11. grešiti dušu i sin against one’s soul;

- ekvivalentnih idioma koji se javljaju u oba prevoda uključuju sledeće prevode: 1. izneti glavu i 
escape with one’s life; 2. zaviti se u crno i go into / be in mourning.

Upotreba parafraze u oba prevoda zabeležena je u manje slučajeva u odnosu na upotrebu kore-
spondentnih i ekvivalentnih idioma, te se uočavaju reprezentativni primeri upotrebe:

- parafraziranja u prvom prevodu romana Devil’s Yard (1962): 1. krkljati i hrkati kao zaklan i (…) 
they gasped and gurgled as if they had just had their throats cut; 2. uhvatiti kraja (n)i konca i not 
(…) could conceive of any end or limit (…); 3. prebiti nekoga kao mačku i skin someone like a 
cat; 4. kruže čudni glasovi i strange rumors began circulating; 5. uhvatiti nečemu zakona i (…) 
no understanding the way of them; 6. doneti ploda i yield results; 7. dozvati k sebi i recall some-
one to reality; 8. izda glas i one’s voice fails them; 9. pustiti nekoga niz vodu i avoid someone;

- parafraziranja u drugom prevodu romana The Damned Yard (2020): 1. paziti kao oči u glavi 
i looked after me as though the sun shone out of my eyes; 2. krkljati i hrkati kao zaklan i (…) 
some snore and wheeze as though their throats had been cut; 3. prebiti nekoga kao mačku i whip 
someone like a dog; 4. kruže čudni glasovi i a strange rumour had begun to circulate; 5. uhva-
titi nečemu zakona i (…) can’t begin to grasp their ways; 6. izda glas i one’s voice gives out; 7. 
pustiti nekoga niz vodu i abandon someone;

- parafraziranja koje se javlja u oba prevoda: poći/polaziti nekome za rukom i succeed in everyt-
hing. 

Pored navedenih primera, koji predstavljaju potpuno adekvatne prevode (u slučaju upotrebe idi-
oma) ili delimično adekvatne prevode (u slučaju upotrebe parafraziranja uprkos tome što postoji kore-
spondentan ili ekvivalentan idiom), zabeleženi su i pojedini slučajevi doslovnog i pogrešnog prenosa 
značenja. U nastavku su dati primeri koji su propraćeni autorskim predlozima za adekvatnija prevodna 
rešenja, te izdvajamo reprezentativne primere:

- pogrešnog prenosa značenja u prvom prevodu romana Devil’s Yard (1962): 1. izgubiti glavu i 
lose one’s head (umesto toga: lose one’s life ili meet one’s death); 2. spasiti glavu i save your 
head (doslovan prevod, pseudoidiom; umesto toga: save one’s neck/life, i escape with one’s life); 
3. platiti glavom i pay with one’s head (doslovan prevod, pseudoidiom; umesto toga: pay with 
one’s life); 4. terati/uterati nekoga u laž i incite someone to further falsehoods (pravo značenje: 
uhvatiti nekoga u laži – give someone the lie); 5. suze navru i cry like a baby (umesto toga: bring 
tears to one’s eyes);

- pogrešnog prenosa značenja u drugom prevodu romana The Damned Yard (2020): 1. uneti se 
nekome u lice i press up against someone (umesto toga: look someone in the face); 2. terati/
uterati nekoga u laž i goad someone into their lies (pravo značenje: uhvatiti nekoga u laži – give 
someone the lie); 
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- pogrešnog prenosa značenja koji se javljaju u oba prevoda: 1. voditi na lancu i lead someone in 
chains / on a chain (umesto toga: lead someone on a leash); 2. obigravati oko nekoga i dance 
round someone (doslovan prevod, pseudoidiom; umesto toga: dance attendance to/on someo-
ne).

U korpusu su, takođe, zabeleženi primeri izostavljanja idioma, koji se na nivou lingvističke ana-
lize prevodnih rešenja smatraju neadekvatnim budući da u svim slučajevima postoje adekvatni idiomi 
u ciljnom jeziku. U prvom prevodu Devil’s Yard (1962) izostavljeni su idiomi povući se u sebe i poći/
polaziti nekome za rukom  (moguća prevodna rešenja bili bi idiomi pan out / bring something off). U 
drugom prevodu The Damned Yard (2020) izostavljen je idiom isterati na čistinu/čistac (moguća pre-
vodna rešenja bili bi idiomi bring something into the open /  force an issue into the open).

5. DISKUSIJA DOBIJENIH REZULTATA I NJIHOVE IMPLIKACIJE

Kada su u pitanju strategije, u većini slučajeva, prilikom prevođenja idioma sa srpskog na engle-
ski jezik, korišćeni su korespondentni i ekvivalentni idiomi i parafraziranje, a doslovan prevod i izosta-
vljanje idioma javili su se u manjoj meri. Što se tiče prevođenja pomoću idioma, zabeleženo je najmanje 
potpunih korespondenata, a najviše ekvivalenta, što je bilo i očekivano zato što su potpuni i delimični 
korespondenti retki između dva jezika i kulture koje se umnogome razlikuju.

Drugi prevod (1992) uspešnije je preneo idiome na engleski jezik samim tim što se prevodna stra-
tegija upotrebe idioma koristila u većoj meri, dok je parafraziranje upotrebljeno u manjoj meri u odnosu 
na prvi prevod (1962). Pored toga, u drugom prevodu zabeleženo je manje slučajeva doslovnog prevoda 
i izostavljanja idioma. Svaki slučaj izostavljanja idioma u ciljnom tekstu označen je kao neopravdan 
jer se istraživanjem utvrdilo da su bili dostupni korespondentni i/ili ekvivalentni idiomi na engleskom 
jeziku, a postajala je i mogućnost parafraziranja značenja.

Doslovan prevod je u većini slučajeva označen kao neadekvatan budući da je najčešće dovodio 
do pogrešnog prenosa značenja ili do pojave pseudoidioma (izraza koji spolja deluje kao idiom, ali u 
takvoj formi ne postoji u ciljnom jeziku). Kada je u pitanju ocena adekvatnosti prevoda, najviše prevoda 
označeno je kao potpuno adekvatno, a najmanje kao neadekvatno. Drugi prevod (1992) imao je više pot-
puno adekvatnih prevoda, a manje delimično adekvatnih i neadekvatnih u odnosu na prvi prevod (1962). 
Delimično adekvatni prevodi većinom se odnose na parafraziranje značenja tamo gde su korespondentni 
i/ili ekvivalentni idiomi dostupni u engleskom jeziku. Neadekvatni prevodi uključuju pogrešan prenos 
značenja, doslovne prevode i izostavljanje idioma u ciljnom tekstu.

Buduća istraživanja mogla bi da uključe analizu prevođenja bezglagolskih fraznih leksema, dis-
kursnih formula i izreka u okviru romana Prokleta avlija (1954) Ive Andrića i njegova dva prevoda, kao 
i poređenje strategija, korespondencije i ekvivalencije, i adekvatnosti prevoda kada se prevode različiti 
tipovi idioma. Preporučuje se i pravljenje sveobuhvatnog dvojezičnog onlajn rečnika idioma, koji bi 
uključio sve idiome i ustaljene izraze zabeležene u postojećim štampanim i onlajn rečnicima, kao i 
stalno dopunjavanje rečnika novim izrazima i reviziju postojećih izraza, odnosno redovno praćenje i 
označavanje idioma i izraza koji mogu vremenom da zastare.
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TREATMENT OF IDIOMS IN TWO TRANSLATIONS OF THE NOVEL PROKLETA AVLIJA BY IVO 
ANDRIĆ INTO ENGLISH: CRITICAL ANALYSIS

Summary

The aim of this article is the linguistic analysis of transferred idioms from Serbian, as the source language, into 
English, as the target language, in two translations of the novel Prokleta avlija (1954) by Ivo Andrić. In this article, 
idioms are regarded as linguistic units which consist of at least two words which cannot be separated, and whose 
meaning generally cannot be determined by interpreting individual constituents. Idioms are also considered to be 
fixed units of communication which have their syntactic form and function, constituting a single entry in a diction-
ary. The corpus consists of 86 idioms, specifically verbal phrasal lexemes, in Serbian and their translations into 
English, i.e., 92 idioms in English (including 12 phrasal verbs), as a part of the first translation of this novel entitled 
Devil’s Yard (1962), and the second translation entitled The Damned Yard (2020). This linguistic analysis provides 
an overview of the translation strategies used and translation solutions that are classified as full correspondents, 
partial correspondents, equivalents, paraphrases, and finally as incomparable translations. In addition, an overview 
of the general tendencies and success of these two translations is given through examples of completely adequate, 
partially adequate or inadequate translation solutions, with the author’s suggestions for more adequate solutions. 
It is determined that correspondent and equivalent idioms were used in the highest number of cases, followed by 
paraphrases, while literal translation and omitting of idioms were present in fewer cases, while the majority of 
translations are evaluated as adequate.
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GLASOVI DRUGOG U PREVODU ROMANA  
EJMI TEN THE JOY LUCK CLUB

U okvirima postkolonijalne teorije, u radu se analizira narativna funkcija višeglasja u romanu The Joy Luck Club 
američke spisateljice kineskog porekla Ejmi Ten, a potom i prevodilačke tehnike kojima se ostvaruje strategija 
potuđivanja u cilju kreiranja višeglasja u prevodu.
Analiza pokazuje da se u romanu prepliću (a) stilizacija kineskog u pravilnom engleskom jeziku obogaćenom 
kineskim rečima i metaforama, (b) stilizacija kineskog u negramatičnom, izlomljenom engleskom jeziku i (c) pra-
vilni engleski jezik. Funkcija kontrastiranja različitih jezika (engleskog, kineskog i „izlomljenog jezika“) kojima 
se služe likovi u romanu tesno je povezana sa kulturnim identitetom junakinja, njihovom kineskom i američkom 
perspektivom i odnosom prema Drugom. Prevodilački postupci kojima se u prevodu realizuje strategija potuđiva-
nja su doslovno prevođenje stilizacija kineskog jezika u romanu na leksičkom i sintaksičkom nivou, transliteracija 
kulturoloških realija a u nekim slučajevima i odustajanje od prevoda. 

Ključne reči: potuđivanje, višeglasje, Drugi, postkolonijalna teorija

1. UVODNE NAPOMENE

Jezička raznolikost je jedna od glavnih odlika tzv. multikulturne književnosti, koju čine književna 
dela u kojima su zastupljene različite kulturološke perspektive iskazane kroz dva ili više jezika (Izgarjan 
2008: 7). Stilizacija jezika u pogledu nivoa gramatičnosti, idiomatičnosti, metaforičnosti i drugih odli-
ka, pokazuje odnos između većinske i manjinske kulture kroz govor glavnih junaka. Bahtin i sam žanr 
romana definiše kao „umetnički organizovane društvene govorne raznolikosti, ponekad višejezičnosti i 
individualne disonance“ (Bahtin 1989: 16). Prema Bahtinu, kroz dijaloški odnos različitih glasova u ro-
manu razvija se tema romana, posebnim jezicima likovi iskazuju svoj pogled na svet i sistem vrednosti 
(Bahtin 1989: 16, 48). 

Sa stanovišta studija prevođenja, kada je reč o prevođenju dela u kom su likovi predstavljeni stil-
ski individualizovanim govorom, prevodilac ima mogućnost (1) da različite glasove izražajno niveliše, 
prevodeći ih standardnim ciljnim jezikom, ili (2) da ih učini stilski prepoznatljivim u prevodu. Taj izbor 
je još Šlajermaher (1838/2003:37) formulisao kao približavanje pisca čitaocu (1) ili čitaoca piscu (2), 
iznoseći pritom i stav da izbor treba da bude dosledno sproveden. Savremena istraživanja, međutim, 
pokazuju da se u prevodilačkoj praksi ipak može govoriti samo o dominantnom, a ne i apsolutno do-
sledno sprovedivom pristupu. Istraživanja prevodilačkih univerzalija u prevodilačkoj praksi pokazuju i 
da se prvi pristup uočava u većini prevoda, bez obzira na jezički par (Baker 1993: 243, prema Laviosa 
2009: 306). O drugom izboru se najviše govori u kontekstu kulturoloških implikacija izbora strategije u 
prevodu. Takvim implikacijama se bavimo i u ovom radu.

Nakon osvrta na metodološka pitanja, u nastavku  predstavljamo kako se izbor prevodne stra-
tegije tumači iz ugla prevodilačkih univerzalija, a kako iz kulturološkog i postkolonijalnog pristupa. 
Zatim predstavljamo funkciju višeglasja u romanu Ejmi Ten The Joy Luck Club, kao reprezentativan 
primer dela u kom su različiti jezici i glasovi sredstvo za iskazivanje perspektive Drugog. U poslednjem 
segmentu dajemo se prikaz prevodilačkih postupaka kojima se može realizovati strategija potuđivanja 
(Venuti 1991, 1993, 1995), uz primere konkretnih prevodnih rešenja. 
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2. METODOLOŠKA PITANJA

U radu se daje kvalitativna analiza narativne uloge višeglasja (Bahtin 1989) u romanu The Joy 
Luck Club i teorijskih implikacija primene strategije potuđivanja (Šlajermaher 1838, Berman 1985, 
Venuti 1995) u rešavanju višeglasja kao prevodilačkog problema. Višeglasje ili govorne raznolikosti 
(Bahtin 1989:47) relevantni su za analizu odnosa između kultura zato što “ma koje načelo bilo u osnovi 
njihovog osamostaljivanja, jesu posebna gledanja na svet, oblici njegovog verbalnog osmišljavanja, 
naročiti predmetnosmisaoni i vrednosni vidokruzi“. Naša analiza se kreće u okvirima kulturoloških 
pristupa prevođenju (Toury 1995, Venuti 1991, 1995, Appiah 1993) i postkolonijalne teorije (Said 2003, 
Niranjana 1992, Spivak 1992). S obzirom na to da se svaka kvalitativna analiza zasniva na interpretaciji 
onoga ko analizu sprovodi (up. Boase-Beier et. al 2018:10), predstavićemo kontekst, povod za analizu i 
odnos prema analiziranom tekstu.

Do sada su na srpski objavljena dva prevoda romana The Joy Luck Club - prvi 2003. u izdanju 
Stilosa i drugi 2020. u izdanju Lagune, i za njih bi se moglo reći da predstavljaju jasne primere primene 
strategije potuđivanja (2003) i podomaćivanja (2020) književnog teksta u prevodu. Nekoliko je razloga 
za odabir da analiziramo primenu strategije potuđivanja: prvi je taj što se strategija potuđivanja ređe 
primenjuje u prevodima na srpski, drugi je delimično etičke prirode, jer je autorka analize i prevoditeljka 
prvog izdanja, a treći taj što su i prevodilački osvrti i analize primenjenih prevodnih postupaka vrlo retki 
u domaćoj kulturi. 

3. PRISTUPI ISTRAŽIVANJU PREVODILAČKE STRATEGIJE

U studijama prevođenja, pod prevodnim univerzalijama misli se na zajedničke karakteristike ve-
ćine prevoda bez obzira na jezik i smer prevođenja (Baker 1993: 243, prema Laviosa 2009: 306). Istraži-
vanja su pokazala da je jezički izraz u prevodima često neutralniji od jezika izvornika. Gideon Turi je tu 
pojavu nazvao zakonitošću standardizacije (law of growing standardization), prema kojoj se tekstualne 
relacije izvornika u prevodu često modifikuju, pa i potpuno zamenjuju neutralnijim opcijama (koje su 
bliže jezičkom standardu) iz repertoara ciljnog jezika (Toury 1995: 268). U Turijevoj terminologiji, reč 
zakonitost nije upotrebljena u smislu zakona koji obavezuje prevodioca na određene postupke, već u 
smislu uočenih pravilnosti u ponašanju prevodilaca kojima se mogu objasniti neke opšte karakteristike 
prevoda. Tako se standardniji izraz u prevodu može objasniti nastojanjem da se prevod učini čitljivijim i 
idiomatičnijim nego što bi bio da je prevod bliži izvornom izrazu (Venuti 1995: 16, Vanderauwera 1985 
prema Laviosa-Braithwaite 1998: 290). U literaturi se ta pojava naziva i  normalizacijom, tj. tendenci-
jom da se u prevodima prate obrasci i postupci koji su tipični za ciljni jezik (Baker 1996: 176). 

S druge strane, teoretičari kulturološkog pristupa proučavanju prevođenja, u normalizaciji jezič-
kog izraza koji vodi idiomatičnom, tečnom prevodu vide bitno drugačije implikacije. Važno je pritom 
razumeti da se izbor jednog ili drugog pristupa ne sagledava u binarnim kategorijama tačnog ili ne-
tačnog, jer u oba slučaja može biti reč o prevodima koji su adekvatni u pogledu prenošenja osnovnog 
smisla izvornika. Kada je reč o karateristikama tečnog ili fluentanog prevoda, Venuti izdvaja sledeće 
tekstualne manifestacije: dominantna je upotreba savremene leksike umesto arhaične, standardnih va-
rijeteta umesto žargona i kolokvijalizama, izbegavaju se tuđice, sintaksa je idiomatična, jezički izraz je 
neposredno razumljiv (na prvo čitanje),  jer je iskazan pojmovima koji su bliski čitaocima prevoda. Za-
hvaljujući takvim karakteristikama prevod se doživljava kao da je originalno napisan na ciljnom jeziku 
(Venuti 1995: 5-6), šta je idealizovana predstava o „dobrom prevodu“ koji se ostvaruje uspostavljanjem 
dinamičke ekvivalencije koju je definisao Judžin Najda (Venuti 1993:215). Razmatrajući efekte takvog 
prevoda kada književno delo obiluje kulturološkim signalima i značenjima, Venuti ističe se da se takvom 
strategijom stvara iluzija prisustva autora izvornika u prevodu. Time se prevodilac čini nevidljivim, kao 
da između izvornog dela i čitaoca prevoda ne stoji medijatorska i subjektivna interpretacija prevodioca 
(Venuti 1993: 213; 1995: 24). Venuti ovaj zaključak ilustruje pojavom koja je karakteristična za prevode 
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na engleski jezik, ali je izrazito primetna i u domaćem kontekstu, u praksi da se u kritičkim prikazima 
objavljenih književnih prevoda pohvaljuje stil autora originalnog dela, bez osvrta na prevodiočevu ulo-
gu u ostvarivanju takvog stila. 

Druga značajna posledica brisanja kulturoloških različitosti u prevodu koju ističu postkolonijalni 
teoretičari jeste i stvaranje univerzalističke slike stranog sveta, jer se u prevodu koriste sredstva kojima 
se ističe sličnost sa ciljnom kulturom. U kontekstu prevođenja na engleski, Venuti takvu praksu sma-
tra etnocentričnim nasiljem (Venuti 1993:215, 1995:21), jer se u slici sveta koja se ostvaruje takvim 
sredstvima brišu distinktivne karakteristike Drugog, tj. ono što bi čitaocu prevoda bilo nerazumljivo sa-
mim tim što se odnosi na  drugačije vrednosti i uglove posmatranja. Postkolonijalni pristup prevođenju 
postaje relevantan i za prevode na srpski u onim delima u kojima se kroz višeglasje iskazuju različite 
kulturološke perspektive likova u književnom delu, kao što je to slučaj u romanima Ejmi Ten, koja u 
delu koje analiziramo predstavlja odnos majki i ćerki u prvoj i drugoj generaciji imigrantskih kineskih 
porodica u Americi.

U narednom odeljku predstavićemo manifestacije glasa Drugog i njihovu ulogu u romanu The Joy 
Luck Club, a zatim strategiju potuđivanja i tehnike kojima je ona realizovana u analiziranim primerima. 
U sagledavanju karakteristika tog Drugog, oslanjamo se na postavke Edvarda Saida i njegovo delo Ori-
jentalizam (Said 1978/2003; Đorđević 2008: 36-40 ). Prema Saidu, u književnim delima, umetnosti i na-
uci, slika o Istoku je „proizvedeno zdanje“ o njegovim karakteristikama u odnosu na zapadnjačku sliku 
o sebi. U evrocentričnom diskursu, karakteristike Istoka kao Drugog su pasivnost, sklonost despotizmu, 
zaostalost, inferiornost i nepromenljivost (Đorđević 2008: 36). Dinamika međusobnih odnosa likova u 
prvencu Ejmi Ten u kritičkoj literaturi (Huntely 1998, Izgarjan 2008, Bloom 2009) čita se upravo u ta-
kvim okvirima; glavni likovi se nose sa predstavom o sebi kao inferiornom Drugom od koje pokušavaju 
da pobegnu tokom odrastanja, sve dok ne počnu da prihvataju i bolje razumeju svoje kulturno nasleđe. 
Ejmi Ten drugost čini prepoznatljivom različitim sredstvima, od kojih je jedno od najuočljivijih upravo 
stilizacija različitih jezika i glasova.

4. THE JOY LUCK CLUB: AMERIČKI KONTEKST, TEMA I FUNKCIJA JEZIKA 
U ROMANU 

The Joy Luck Club je prvi roman Ejmi Ten, objavljen 1988. godine. Ejmi Ten spada u red sa-
vremenih književnica koje svojim delima menjaju „monolitno poimanje Amerike kao zemlje belaca 
evropskog porekla“ (Izgarjan 2008: 350) i to postižu izborom tema koje su karakteristične i za druge 
američke pisce azijskog porekla: o životu na granici između kultura, bikulturalnosti i jeziku i formiranju 
sopstvenog identiteta (Huntley 1998: 20). Roman ima cikličnu strukturu: šesnaest narativa raspoređeno 
je u četiri dela, dva u kojima su naratorke majke Sujuen Vu, An-mej Hsu, Lindo Đung, Jing-Jing Sin-
kler i dva u kojima su naratorke ćerke, Đing-mej „Džun“ Vu, Rouz Hsu Džordan, Vejverli Đung i Lina 
Sinkler. Okvirna naracija koja objedinjuje sve ostale predstavljena je iz ugla jedne od ćerki, Đing-mej 
(Džun), koja pored svog, predstavlja i narativ svoje majke Sujuen, za koju na samom početku romana 
saznajemo da je preminula. Već sama imena glavnih junakinja ukazuju na kineski identitet majki i bi-
kulturalnost ćerki, koje imaju američka imena i kineska prezimena, s izuzetkom glavne naratorke, Đing-
mej Džun Vu, koja ima i kinesko i američko ime. Govor likova predstavljen je različitim stilizacijama, 
u zavisnosti od toga ko je narator, o čemu govori i koja je narativna funkcija tog govora. Ćerke govore 
standardnim engleskim, majke kineskim i kinesko-engleskim. Kineski jezik majki je stilizovan je stan-
dardnim engleskim koji je prošaran napomenama „said in Chinese“, povremenom upotrebom transli-
teriranih kineskih reči, uzvika i metaforičnih opisa kojima se iskazuje kineski način mišljenja, viđenja 
događaja, pouke i verovanja. Kinesko-engleski je uglavnom stilizovan negramatičnim i neidiomatičnim 
iskazima na engleskom. 

Jezik majki doprinosi razvijanju teme kulturološki uslovljenog nerazumevanja između ćerki i 
majki i ona se najavljuje već u prvom od četiri prologa koji su uvodnici za svaki od četiri dela ovog 
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romana. Ispričan stilom koji podseća na drevnu kinesku priču, prvi prolog, Feathers from a thousand li 
away, govori o težnjama s kojima majka Kineskinja dolazi iz starog sveta u novi:

“In America I will have a daughter just like me. But over there nobody will say her worth is measured by the 
loudness of her husband’s belch. Over there nobody will look down on her, because I will make her speak 
only perfect American English. And over there she will always be too full to swallow any sorrow! She will 
know my meaning, because I will give her this swan —a creature that became more than what was hoped 
for. (Tan 15)

Prolog se završava slutnjom da sada već ostarela majka nikada neće uspeti da ćerki prenese ni delić ki-
neskog nasleđa, jer ćerka govori samo engleski, kojim majka nikada nije uspela da progovori dovoljno 
dobro da bi dar mogao da bude predat onako kako zaslužuje: 

Now the woman was old. And she had a daughter who grew up speaking only English and swallowing 
more Coca-Cola than sorrow. For a long time now the woman had wanted to give her daughter the single 
swan feather and tell her, “This feather may look worthless, but it comes from afar and carries with it all 
my good intentions.“ And she waited, year after year, for the day she could tell her daughter this in perfect 
American English. (Tan 15)

Kineska perspektiva je u ovom prologu stvorena zahvaljujući različitim sredstvima: kulturološkim rea-
lijama (mera za daljinu li), metaforama labuda i pera, metaforičkim referencama na okolnosti u kojima 
žive žene u Kini (her worth is measured by the loudness of her husband’s belch; too full to swallow any 
sorrow) i u Americi (swallow more Coca-Cola than sorrow) i neidiomatičnim spojevima (know my me-
aning). Izrazito metaforični izrazi i kulturološke realije (nazivi za hranu, novac, predmete) javljaju se u 
svim stilizacijama kineskog u pričama. Metafore funkcionišu kao signali drugačije kulturne perspektive, 
tj. Drugog, stranog, neobičnog. Tako su swan i feathers metafora za kinesko nasleđe i ono što je ostalo 
od njega, verovanja i vrednosti starog sveta koje majke ne uspevaju da prenesu ćerkama u novom svetu 
u koji su došle. 

Jezik majki u narativima nije uvek predstavljeni istom stilizacijom, i to doprinosi sagledavanju 
njihovih različitih pozicija u odnosu prema drugim likovima – i majkama i ćerkama. Kada razmišljaju 
o prošlosti, iskustvu i emocijama, majke misle na kineskom, iskazanim gramatički pravilnim engleskim 
jezikom, koji sadrži reči-simbole Drugog. Ti simboli mogu biti kineske reči koje označavaju pojmove iz 
svakodnevnog života, kao u narednim primerima, gde reč syaumei označava knedle koje je majka pravila 
u detinjstvu (a), chang - ogrlicu koju je dobila (b), a hong mu - vrstu drveta od kog je napravljen sto (c): 

(a) I remember it was once a lump of syaumei, a little dumpling I loved to eat.(Tan 47) 
(b) But he could not stop my mother from giving me her chang, a necklace made out of a tablet of red 

jade. (Tan 48) 
(c) My table was from my family and was of a very fragrant red wood, not what you call rosewood, but 

hong mu, which is so fine there’s no English word for it. (Tan 20)

Bez obzira na to da li iza takvih reči sledi prevod na engleski (primeri a i b) ili se ističe da ekvivalentna 
reč ne postoji (c), tj. da li čitalac razume na šta se kineska reč odnosi ili ne, funkcija tog sredstva je stva-
ranje utiska maglovitosti imenovanog pojma, koji je nemoguće jasno zamisliti, pa je stoga podsetnik na 
različitost, na granice u razumevanju između majki i ćerki. Engleski ekvivalent samo približno prenosi 
značenje, jer ostaje nedokučivo kakvog je ukusa i mirisa jelo, kako izgledala ogrlica od crvenog žada ili 
materijal od kog je napravljen sto. Sličnu funkciju podsetnika na to da naratorka govori kineski imaju i 
kineski uzvici i napomena said in Chinese: 

“Ai-ya! What’s the matter with your hair?” she said in Chinese. (Tan 145)
Nepravilni oblici engleskih reči u govoru majki nekada su i iskazi subverzivnog humora, stava 

prema nečemu (up. Izgarjan 2008: 331, Huntley 1998: 62). Tako majka An-mei umesto psychiatrist 
kaže psyche-atrics (Tan 166), aludirajući na to da se psihijatri igraju psihom ljudi. Slično radi i majka 
Jing-jing, koja ćerkinu profesiju arhitekte (architect), izgovara kao arty-tecky (Tan 212), sugerišući da 
profesiju (ili njenu profesionalnu veštinu) smatra veštačkom (arti= artificial), njene kreacije stilski ne-
ukusnim (tecky =tacky) (up. Izgarjan 2008:331, Huntley 1998:62). 
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Hibridni kinesko-engleski jezik najčešće se javlja kada ćerke opisuju interakciju s majkama, što omo-
gućava čitaocu da sagleda perspektivu ćerki koje u kineskom nasleđu majki vide inferiorniju kulturu, 
nazadna verovanja i razlog za stid. Najeksplicitniji primer je pojam iz naslova romana, The Joy Luck 
Club, pa ćemo se na njemu malo zadržati. Čitalac saznaje da se naziv kluba odnosi na običaj koji je uve-
la Džunina majka Sujuen. Njegov naziv je, međutim, na engleskom čudan, neidiomatičan i značenjski 
neproziran dok se ne otkrije kako je nastao i šta označava. U najtežim ratnim okolnostima života u Kini, 
u uslovima izbeglištva i opšte gladi i nemaštine, Sujuen je sa tadašnjim prijateljicama ustanovila pravilo 
da se jednom nedeljno okupljaju kako bi igrale mah đong. Tih večeri one su oblačile svoju najbolju 
odeću, delile ono malo što su imale i aktivno se pretvarale da su okolnosti mnogo bolje nego što su bile. 
Igrajući mah đong, nadajući se da će u toj igri imati dovoljno sreće da odnesu pobedu, one su nalazile 
način da potisnu strahote i nađu razlog za radost u iščekivanju srećnog rasporeda pločica u mah đongu:

And each week, we could hope to be lucky. That hope was our only joy. And that’s how we came to call our 
little parties Joy Luck. (Tan 21)

Tako neidiomatičnost izraza joy luck signalizira da nije reč o sinonimnim izrazima radost i sreća kako bi 
oni bili shvaćeni u američkom kontekstu, već da izraz ima sasvim drugačije značenje zahvaljujući aluziji 
na težak period života u Kini i snazi i rešenosti Sujuen da bez obzira na okolnosti pronađe razlog da se 
ne preda. Po dolasku u novi svet, suočena sa drugačijim teskobama, Sujuen sa novim, svesno odabranim 
prijateljicama ponovo pokreće običaj i daje mu isto ime. Njena ćerka, međutim dugo ne saznaje za pravo 
značenje izraza joy luck. Zbog neobične kineske odeće koju majke u tim prilikama nose (too fancy for 
real people, too strange for American parties /Tan 21), ta okupljanja Džun doživljava kao sraman kine-
ski običaj, sličan okupljanjima Kju kluks klanovaca ili indijanskom plesu oko vatre. Nakon što konačno 
sazna istoriju iza naziva, Džun po prvi put uviđa da je najveći strah majki da ćerke ne razumeju njihovu 
pravu prirodu kao što ne razumeju ni smisao izraza joy luck, koji je za njih još jedan primer lošeg engle-
skog zbog kog majke deluju glupe i zaostale (Tan 36). 

Ten ne stilizuje govor svih majki negramatičnim engleskim u svim naracijama - ona se najviše 
javlja u naracijama ćerki Džun i Vejverli, koje najviše govore o stidu zbog načina na koji se majke po-
našaju. Džun je ta koja eksplicitno kaže da sve majke loše govore engleski, i da ga njena majka govori 
najlošije, što se i potvrđuje u stilizacijama njihovog govora kao u sledećim primerima: 

“Who ask you be genius?” she shouted. “Only ask you be your best. For you sake. You think I 
want you be genius? Hnnh! What for! Who ask you!” (Džun o majci Sujuen) (Tan 120)
“Is new American rules,” said my mother. “Meimei play, squeeze all her brains out for win chess. 
You play, worth squeeze towel.” (Vejverli o majci Lindo) (Tan 85)

Negramatičnost majčinog govora ostvaruje se izostavljanjem subjekta, pomoćnog glagola, nastavaka za 
lice, neslaganjem imenice i glagola. 

U narativu ćerke Line, jezik njene majke Jing-jing predstavljen je gramatičnim engleskim. Od 
Line saznajemo da Jing Jing retko govori engleski i da ona njene reči često prevodi ocu, što sve ukazuje 
da je gotovo sve što Jing-jing kaže prevod sa kineskog na engleski. Na to da je reč o kineskom, ukazuje 
i to što su njeni iskazi bogati kineskim verovanjima i mitovima, poput feng šuija, koje Lina nipodaštava, 
nazivajući ih kineskim besmisliciama:

But she whispered some Chinese nonsense instead: “When something goes against your nature, 
you are not in balance. This house was built too steep, and a bad wind from the top blows all your 
strength back down the hill. So you can never get ahead. You are always rolling backward.” (Tan 
95)

Ćerka Rouz u svojoj naraciji najviše govori o verovanjima majke An-mej i njen jezik karakterišu česti 
kineski izrazi koje Rouz prenosi latiničnim pismom a zatim odmah prevodi na engleski:

I was about to get up and chase them, but my mother nodded toward my four brothers and remin-
ded me: “Dangsying tamende shenti,” which means “Take care of them,” or literally, “Watch out 
for their bodies.” (Tan 108)

Stilizacije različitih jezika i glasova su dakle jasno prepoznatljive u engleskom tekstu, kao i njihove 
funkcije – nemogućnost potpune komunikacije između majki i ćerki zbog kulturološkog jaza i pred-
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stavljanja kineskog sveta kao inferiornijeg Drugog: mističnog, stranog, zaostalog, u kom dominiraju 
hijerarhija i tradicija.

5. STRATEGIJA POTUĐIVANJA 

Termin prevodilačka strategija u ovom radu odnosi se na preovlađujući tip prevodnih rešenja ko-
jima se neke opšte karakteristike izvornika potiskuju, a neke ističu (Kearns 2009), a koje se u studijama 
prevođenja vide kao primeri potuđivanja ili podomaćivanja u prevodu (Venuti 1995). Venuti strategiju 
potuđivanja definiše kao očuvanje jezičkih i kulturoloških specifičnosti izvornika u prevodu, čime se či-
talac podseća na različitost, na postojanje prevodilačkog čina, a takođe i ograničava etnocentrizam ciljne 
kulture. Venuti (1981: 16) takav prevod naziva i „rezistentnim prevodom“, jer nije lako čitljiv (fluentan), 
već sadrži čvorišta na kojima se reflektuju odrazi drugačijeg, „tuđeg“, izraza.

Kao najčešći prevodilački postupci u realizaciji ove strategije u literature se izdvajaju onebičava-
nje ciljnog jezika (Venuti 1995), minimalna prevodilačka intervencija (Pedersen 2011, minimal inter-
vention), doslovan prevod (Niranjana 1992, Spivak 1992), transkripcija/transliteracija i konkretizacija. 
Apia kao rešenje vidi obogaćeni prevod (Appiah 1993: thick translation) koji se ostvaruje dodavanjem 
fusnota, glosara i (uvodnih ili završnih) prevodilačkih napomena uz tekst. 

Uzimajući u obzir sredstva kojima Ten ostvaruje raznolikost jezika u romanu i funkciju te razno-
likosti, u autorskom prevodu primenjene su sve navedene tehnike izuzev glosara, jer je većina pojmova 
koji jesu kulturne realije objašnjena ili prevedena u samom tekstu. 

Iako je doslovni prevod u književnom prevođenju često nepoželjni prevodilački postupak jer za 
posledicu ima neidiomatičan i neprirodan izraz na ciljnom jeziku, on je u realizaciji rezistentnog prevo-
da poželjan upravo iz tih razoga. Relevantnost doslovnog prevođenja za delo kao što je The Joy Luck 
Club možemo ilustrovati već samim naslovom. Neidiomatični izraz joy luck u romanu se koristi i kao 
imenica (“joyluck” is not a word) i kao pridev (joy luck club, joyluck aunties and uncles). Doslovni pre-
vod imenice glasi radost sreće, kao sažeta verzija značenja radost u iščekivanju sreće, dok se pridevski 
oblik prevodi složenicom (radosnosrećni ujaci i ujne). Sama neobičnost i početna nerazumljivost tog 
izraza ima funkciju signala čitaocu da nisu u pitanju sinonimna značenja (radost i sreća), već da je pojam 
neproziran dok se ne objasni kineskim događajima i okolnostima. 
Isti postupak primenjiv je i u slučaju metafora, kao u primerima: 

But over there nobody will say her worth is measured by the loudness of her husband’s belch.(Tan 15)
Ali tamo niko neće reći da se njena vrednost meri prema glasnoći podrigivanja njenog muža.
She will always be too full to swallow any sorrow! (Tan 15)
I tamo će uvek biti previše sita da bi gutala jad! 

Neobičnost metafora počiva na povezivanju pojmova koji se danas obično ne povezuju na jeziku do-
minantne (engleske) pa ni ciljne kulture (srpske): i vrednost žene i njena nesreća se ovde u suštini mere 
odsustvom gladi – jer muž podriguje ako je sit, kao što će i njena nesreća biti manja ako nije gladna. 
Zadržavanje takvih slika u prevodu podseća čitaoca na drugačije vreme i okolnosti u kojima se dešavaju 
opisani događaji, ali i sistem vrednosti u datom vremenu u kineskoj kulturi. 

Doslovni prevod relevantan je i na sintaksičkom nivou: negramatični engleski jezik kojim govore 
majke stilizovan je u prevodu nepravilnom sintaksom, pogrešnim redosledom reči u rečenici, odsustvom 
gramatičkog slaganja. To što majke ne vladaju engleskim ni posle toliko godina života u Americi čini 
ih inferiornijim u očima njihovih ćerki, iako su teme o kojima razgovaraju služeći se takvim jezikom 
uznemirujuće i ozbiljne. Takav je sledeći primer razgovora ćerke Vejverli i njene majke Lindo:

I wish you wouldn’t do that, telling everybody I’m your daughter.”
“Aiii-ya. So shame be with mother?” She grasped my hand even tighter as she glared at me.
I looked down. “It’s not that, it’s just so obvious. It’s just so embarrassing.”
“Embarrass you be my daughter?” Her voice was cracking with anger.
“That’s not what I meant. That’s not what I said.”
“What you say?” (Tan 86)
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Volela bih da to ne radiš, govoriš svima da sam tvoja ćerka.“
„Aiiii-ja. Tako stid biti sa majka?“ Još jače mi je stegla ruku gledajući me ljutito.
Pognula sam glavu. „Nije u tome stvar, već, to je tako očigledno. Prosto je jako neprijatno“. 
„Neprijatno ti moja ćerka?“ Glas joj je praštao od ljutine. 
„Nisam to mislila. Nisam to rekla.“
„Šta ti rekla?“

Negramatičnost majčinih rečenica tako dodatno objašnjava njen osećaj poniženosti i ćerkin osećaj stida. 
Brisanjem te negramatičnosti, njihov sukob bi se sveo na pogrešan postupak, univerzalno tipičan za 
majke, ali ne i na specifične osobine i uzročnike u situaciji u kojoj se junakinje u ovom romanu nalaze. 

Ten u romanu koristi i određeni broj kineskih reči transliteriranih latiničnim pismom. One ozna-
čavaju objekte i pojmove iz kineskog života, koji se javljaju u inače  idiomatičnim segmentima teksta  
na engleskom, kao što smo već napomenuli, onemogućavaju istinsko razumevanje i tako podsećaju 
čitaoca na stranu kulturu i njenu suštinsku stranost i nepoznatnost. One u izvornom tekstu mogu biti 
neprevedene ili prevedene: 

The hostess had to serve special dyansyin foods to bring good fortune of all kinds… (Tan 20)
Domaćica je imala da pripremi posebnu hranu, dyansyin, za dobru sreću svake vrste …
But he could not stop my mother from giving me her chang, a necklace made out of a tablet of 
red jade. (Tan 48)
Ali nije mogao da spreči majku da mi da svoj chang, ogrlicu od crvenog žada. 

U prevodu na srpski prati se rešenje u izvornom tekstu. Prevođenjem njihovog značenja na srpski kada 
ono nije već dato u izvorniku ili izostavljanjem kineske reči jer je prevod dat, izgubila bi se mreža tih 
podsetnika u tekstu. Isto rešenje primenjeno je u primerima kineskih uzvika, kao što se može videti u 
prethodnom dijalogu majke i ćerke. Fonetska transkripcija približnog izgovora nije odabrana kao re-
šenje jer je roman na srpskom štampan na latinici. Transkribovani oblici bi i donekle umanjili stranost 
nekih uzvika (npr. kada bi se uzvik Aii-ja! preveo kao Aja!), a zamenom kineskih uzvika pragmatički 
odgovarajućim uzvicima na srpskom (poput uh, ah, ih i slično), bio bi izbrisan jedan od signala kineskog 
sveta u tekstu. 

6. ZAKLJUČAK 

U prikazivanju sukobljenih kulturnih identiteta majki i ćerki Ejmi Ten se služi stilizacijom različi-
tih jezika, a zatim i različitih glasova i kada likovi govore istim jezikom. To što likovi majki ne govore 
na isti način u celom romanu, u svim pričama, takođe ima svoju ulogu u predstavljanju razloga zbog 
kojih dolazi do nerazumevanja između njih. Analizirani primeri funkcije nestandardnog jezičkog izra-
za u romanu pokazuju da tehnike doslovnog prevoda i transliteracije, inače izbegavane u književnom 
prevođenju, imaju svoju primenu u stilizovanju raznolikosti jezika i glasova u romanu i stvaranja utiska 
ukrštanja različitih istorijskih, obrazovnih i kulturoloških perspektiva u interakciji glavnih likova.

Kada je reč o analizi književnih prevoda u deskriptivno - funkcionalističkim - kulturološkim 
pristupima (Toury 1995, Nord 1997/2018) odavno je prihvaćeno da se ne može govoriti o jednom naj-
boljem prevodu već samo o različitim pristupima određenom delu, ili, kako ih je nazivao Sava Babić 
(1979), različitim prevodilačkim koncepcijama. Pojava višestrukih prevoda istog dela u kojima su za-
stupljene različite prevodne strategije obogaćuju ciljnu kulturu, a doprinose i razumevanju da, kao što 
postoje različita čitanja nekog dela, postoje i različita razumevanja svrhe njegovog prevođenja. Nije bez 
značaja ni to što višestruki prevodi mogu doprineti raspršavanju uvreženog verovanja da je prevodilac 
nevidljivi  medijator između kultura. U savremenim kulturološkim pristupima idealizovana slika pre-
vodioca kao nevidljivog i nepristrasnog medijatora smatra se iluzijom (Toury 1995, Nord 2018, Venuti 
1991). Prevodilac svesno ili intuitivno bira strategiju koju će primeniti u prevodu, a pored fusnota i 
glosara, prevodilac svoje razumevanje dela i prevodilačkog zadatka može predstaviti i u napomenama i 
pratećim tekstovima. Ova analiza je i prilog takvim nastojanjima. 
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TRANSLATING VOICES OF THE OTHER IN THE NOVEL  
THE JOY LUCK CLUB BY AMY TAN

Summary

Contrasting the findings of research on translation universals (Toury’s law of growing standardization) with the 
postcolonial and cultural studies’ view of stylistic normalization as a means of erasing the Other in translation, the 
paper offers an analysis of translation procedures in the authorial foreignizing (resistant) translation of Amy Tan’s 
The Joy Luck Club for the purpose of preserving heteroglossia. Combining a limited set of narrative devices, in 
addition to standard English text, Tan creates stylizations of Chinese and Chinese pidgin English. Drawing on the 
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GLASOVI DRUGOG U PREVODU ROMANA EJMI TEN THE JOY LUCK CLUB

postcolonial authors such as Said (1978), Niranjana (1992) and Spivak (1992), the paper analyses the narrative 
functions of the different stylizations in the narrations of Chinese mothers and their American born daughters. It is 
shown that the stylizations depend on who speaks, why and to whom: so the view of the Chinese East as backward 
and inferior correlates with ungrammatical and unidiomatic Chinese pidgin English in the daughter’s depiction of 
their interactions with the mothers; highly metaphoric English interspersed with Chinese words and exclamations, 
often aided by examples of literal translation from Chinese, is used when mothers narrate of their Chinese past; 
and regular English is reserved for the American born daughters depicting their American lives. The last section of 
the paper lists the procedures applied in the foreignizing translation. The dominant procedure is literal translation 
of the devices Tan uses in creating the different voices in the novel: literal translation of cultural words and unidi-
omatic structures and transliteration of Chinese words and exclamations.
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UDK  81’25:821.111-14’255.4=163.41 Tennyson A.
81’255.4

Vera Janjatović

THE PROBLEMS OF TRANSLATING TENNYSON’S POEM THE 
POET INTO THE SERBIAN LANGUAGE

The aim of this paper is to shed a new light on translation of Tennyson’s poetry into the Serbian language. The 
Poet, one of the most prominent poems, has been chosen for this purpose. By using the contrastive approach, the 
author, who is at the same time the translator of this poem into the Serbian language, has endeavoured to give a 
new insight into the area of translation and semantics. This also represents an attempt to outline the basic transla-
tional procedures by contrasting both languages. The poem represents the corpus itself. The problems of translat-
ing are threefold, focused on lexical and semantic problems (including grammatical ones), problems of transposing 
of the poetic image, and finally, rhythmic problems. The postulate which has been set up is the following: The most 
frequent translational procedures are, by all means, direct translation and transposition. According to Prćić (2005: 
175), direct translation considers the transfer of denotative and connotative content from L1 (source language) to 
L2 (target language), as well as its additional semantic features, by finding the formal correspondent, or establish-
ing the equivalent. Since the translation of poetry abounds with associative meaning, the translator must use direct 
translation in the majority of cases. The second unavoidable procedure, according to the survey, is transposition. 
Since the translator of the poetry often must change the order of structural elements, it is obvious that he or she 
would be obliged to apply this procedure in order to achieve the immaculate contents.

Keywords: translation, contrastive approach, semantics, poetic image, transposition

1. INTRODUCTION

The aim of this paper is to shed a new light on problems of translation poetry from English into  
Serbian. For this purpose, the author has chosen one of the most prominent poems of Alfred Lord Ten-
nyson, “The Poet”. The author, who is at the same time the translator of this poem into the Serbian  lan-
guage, has endeavoured to give a new insight into the area of translation and semantics. The poem “The 
Poet”, besides its translation, represents the corpus itself. The translation will be analyzed from semantic 
and pragmatic aspect, using the contrastive approach. The two ways of contrastive approach are finding 
the formal correspondent, and establishing the equivalent. Following Prćić (2005: 175), in which corre-
spondents, lexeme in L2 (target language) for lexeme in L1 (source language), and equivalents (content 
in L2 for content in L1) is expressed through different forms, either lexical or syntactic. For comparison, 
a segment which is smaller than a sentence has been chosen (most often it is a noun phrase, and some-
times it is a clause, depending on the length of a verse). Structural model has been chosen because of its 
convenience for the analysis up to the clause level.   The contrastive analysis is performed on the basis 
of tertium comparationis, represented by rhyme on formal basis, and by phrasal lexeme on the basis of 
contents. Prior to establishing the analysis, it is necessary to explain the ways of lexical contrasting. 
According to Đorđević (2000: 58), the finding of the formal correspondent represents the first way of 
lexical contrasting. It means that, according to Prćić (2005: 170), for each word in the L1 there is an 
adequate word in the L2, concerning form, function and content. It represents a high degree of similarity. 
According to Đorđević (2000: 61), the finding of the translational equivalent represents the second way 
of lexical contrasting. It means that, according to Prćić (2005: 171), for each word in the L1, there is a 
certain lexical gap, which can be filled with the help of linguistic means of the L2, concerning only func-
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tion and content. If there is no possibility of finding either the formal correspondent or the functional-
communicative equivalent, the translator should use the definitional translation. Unfortunately, this was 
impossible in translating the poem, because of the length of the verse, which was limited by penthame-
ter. Therefore, the translator decided to use free translation, (though not very often), which resulted in 
enriched translation, called hypersemantization. However, it should not be overexploited, because in 
that way the translation distances itself from the genuine poem.

2. THEORETICAL FRAMES

There is no unique typology of translational procedures in literature. According to Newmark 
(1995: 81-91), there are nineteen translational procedures, Prćić (2005: 178) mentions only three, 
whereas Jovanović (1991: 30-105) refers to fourteen procedures. For the analysis of the translation 
of Tennyson’s poem “The Poet”, Newmark’s classification has been chosen. From nineteen existing 
procedures according to Newmark, the author has used nine: compensation, transposition, expansion, 
reduction, synonymy, free translation, false friends, modulation and cultural equivalent. All of them be-
long to the first group, concerning lexical-semantic and grammatical problems. The second group refers 
to the problems of transposing of the poetic image. This includes metaphor, metonymy, personification 
and anaphor. The third group related to rhythmic problems refers to homophony, extension of meter and 
deviation from grammatical rules in order to preserve the meter.

The transposition of the poetic image is by all means the fundamental one. “A poem which is 
translated as a scientific work cannot be transposed to the other language without analyzing the system 
which abounds with numerous symbols, comparisons, parallelisms, personifications, metaphors, allego-
ries and other poetic images” (Marojević 1988: 7).  According to Prćić (2008: 31-32), “the transferred 
meaning is derived by the relation of similarity, real or assumed one, between two different and unrelat-
ed entities, considering shape, position, function, purpose, characteristic, behaviour, activity, capability, 
etc”. One meaning represents the source domain, which is usually more concrete and which has a pur-
pose by itself to explain, interprete and understand the other meaning, which makes the more abstract, 
target domain. Acccording to Dragićević (2007: 147), metaphor represents a mechanism of thinking. 
We understand abstract terms by concretizing them with the help of metaphor. ”Metaphor is, at the same 
time, a linguistic, conceptual, social-cultural, neural and bodily phenomenon. It involves two domains of 
experience that are systematically connected” (Kövecses 2006: 130). “The translation of any metaphor, 
is the epitome of all translation, in that it always offers choices in the direction either of sense or of an 
image, or a modification of one, or a combination of both, and depending, as always, on the contextual 
factors, not least of the importance of the metaphor within the text” (Newmark 1995: 113). 

Besides metaphor, the crucial term associated with associative meaning is metonymy. “Within 
metonymy, the transferred meaning is derived by the relation of closeness between two different, but 
mutually connected entities (by space, time or otherwise connected) within one and the same domain” 
(Prćić 2008: 32). According to Prćić, one meaning is related to the source entity, which is usually more 
concrete and prominent, and whose purpose is to direct the lexeme to other meaning which is related 
to more abstract or less prominent, target entity. Metonymy, according to Kövecses (2006: 106), can 
be considered both cultural and cognitive phenomenon. Personification represents a figure of a poetic 
speech which attributes certain characteristics of animate things to those inanimate ones. Anaphor repre-
sents repetition of certain words, phrases or even clauses at the beginning of a verse. As already pointed 
out above, the aforesaid translational procedures are defined and explained on the examples from the 
analyzed corpus in the following section.
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3. THE ANALYSIS

Table 1. The Analysis
1st STANZA

Repetition preserved
Modulation

Metaphor preserved

The poet in a golden clime was born,
With golden stars above;
Dower’d with the hate of hate, the scorn of scorn.  
The love of love.

Pesnik je u zlatnoj zemlji rođen,
pod zlatnim zvezdama;
mržnjom mržnje, ruglom rugla vođen
iz ljubavi plama.

Repetition is used to emphasize the similarity and the contrast between the two poetic pictures. One 
is the similarity between the clime and the stars, whereas the other is the contrast between the two 
affections,  “the hate“ and “the love“.
Reversal of terms, “stars above“ and in the translation pod zvezdama.
Metaphor More is up –less is down occurs in this stanza.
Golden stars are above the golden clime where the poet was born.
Here we have reversal of terms with golden stars above and pod zlatnim zvezdama.

2nd STANZA
Contrast preserved

Metaphor Death is departure is preserved

He saw thro’ life and death, thro’ good and ill,
He saw thro’ his own soul.

Ponire kroz život, smrt; kroz zlo i ono bolje,
videć ‘ kroz um duše svoje

Contrast is preserved as a figure of speech. The opposition between life and death and good and evil 
exists in the translation.
Metaphor death is departure represents an example of the higher-level metaphor events are actions. 
Death is  an event, and the source domain of departure is  an action.

3RD STANZA
Pesonification not fully preserved

Before him lay: with echoing feet he threaded
The secretest walks of fame:
The viewless arrows of his thoughts were headed
And wing’d with flame.

Uz eho se nižu
tajni koraci slave:
nevidljive strele misli ga stižu
na krilima lave.

It is partially preserved, because the word ,”flame“ is not synonimous to the word lava. Lava means 
the product of a volcano erruption whereas,  “flame“ denotes a product of fire. 

4th STANZA
Translation of toponyms

Alliteration not fully preserved

Like Indian reeds blown from his silver tongue,
And of so fierce a flight,
From Calpe unto Caucasus they sung,
Filling with light

K’o indijanska frula srebrnog jezika
i divljega poleta,
s Kalpa do Kavkaza ču se muzika
svetlom prožeta.
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The toponym Calpe represents the Gibraltar on the Mediterranean whereas the Caucasus denotes a 
region between between European and Asian continent. For the rhyming purposes, the author chose 
the term Calpe, instead of Gibraltar.
The repetition of the sound /f/ is not preserved in the second verse.

5th STANZA
Allusion on Classical Greek Loitering Poets

Expansion - adding

And vagrant melodies the winds which bore
Them earthward till they lit;
Then, like the arrow-seeds of the field flower,
The fruitful wit

Lutajuće melodije vetar nosi
ka zemlji dok ne slete;
k’o seme poljskog cveta ih orosi
plodni duh poete.

Here dominates metaphor Events are actions where the winds perform the action, whereas 
personification is visible in a poet ‘s fruitful wit.
In Classical Greece, the loitering poets wandered throughout the land with their musical instruments in 
order to entertain the gathering public on squares, singing about famous battles and brave warriors and 
transferring the adequate message like “arrow-seeds of the field flower“ to those who needed it.
The expansion is the word poete.

6th STANZA
Metaphor – Affection is warmth

Metonymy - Member for category
Transferring of the Poetic image

Expansion

Cleaving, took root, and springing forth anew
Where’er they fell, behold,
Like to the mother plant in semblance, grew
A flower all gold,

Deli se, niče i iznova klija,
gde god, pak, da padne, primetno je;
nalik je na majku biljku čija 
j’ kruna cveta zlatne boje.

It denotes that Classical Greek philosophy, art and literature had a significant influence on the poetry 
worldwide. According to Kövecses’ categorization, this metaphor is of an Events are actions kind. 
The source domain is an action, and the target domain is an event. The poet’ s melody, born by the 
winds, spread like seeds of the field flower, and sprung by his fruitful wit, cleaves, takes root and 
springs forth somewhere else, on some other fertile soil, like mother plant (Greek poets) who gave 
birth to a golden flower (wisdom). The mother plant is full of affection for its forthcoming flowers, 
widely spread all over the fields (Classical Greece).
Here “A flower of gold”  represents a member which stands for the whole category of flowers. 
Transferring of the poetic image was successful.
Expansion is, according to Newmark (1995: 90), the case when the translator adds something into 
the translation which does not belong to the genuine poem.
The fourth line is expanded by the word kruna.

7th STANZA
A Girdle of Epithets
Hypersemantization

And bravely furnish’d all abroad to fling
The winged shafts of truth,
To throng with stately blooms the breathing 
spring
Of Hope and Youth.

Lepo ukrašena, svuda raznesena
na krilatom stablu istine
uz prolećnu živost cvetnoga vretena
Nade i Mladine.
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Here dominates a girdle of epithets: “bravely furnished”, “winged shafts” and “the breeding spring”, 
which is preserved in the translation.
Hypersemantization here denotes that something is added to the translation, and also contributed to 
its  quality. It is also called enriched translation. It is the noun phrase cvetnoga vretena.

8th STANZA
The Allusion on Prometheus

Metonymy -  An ideal member of category
Transposition Past – Present

Expansion

So many minds did gird their orbs with beams,
Tho’  one did fling the fire.
Heaven flow’d upon the soul in many dreams
Of high desire.

Mnogi um je ukrašen zracima,
al’ jedan samo baci vatre plam;
nebo iz snene duše ističe k’o plima,
te snažne želje hram.

In the second verse dominates the allusion on Prometheus, who gave fire to the people, and was 
severely punished, by being bound in chains to the rock, while wild birds ate his throb.
Here dominates metonymy An ideal member of category, referring to Prometheus, who did a great 
deed for people.
The focus is on transposition Past - Present. According to Newmark 1995, transposition is a translation 
procedure involving a change in the grammar from SL (source language) to TL (target language). Due 
to the rhyming purposes, the translator has decided to use present tense instead of past, which occurs 
in the genuine poem. The second reason for that choice corresponds to the fact that in Serbian the 
former is shorter than the latter. 
Expansion can be seen in the last two verses Ističe k’o plima and hram.

9th STANZA
Contrast preserved

Transposition Passive - Active
Transposition Past – Present

Prototypical meaning

Thus truth was multiplied on truth, the world
Like one great garden show’d,
And thro’ the wreaths of floating dark upcurl’d,
Rare sunrise flow’d.

Istina se množi, pak, istinom,
a svet se k’o golema bašta budi
dok kroz vence prepletene tminom
krvava zora rudi.

Contrast is preserved because we have “dark” and “sunrise” preserved in the translation.
Due to the rhyming purposes, the translator has decided to use active instead of passive which 
is present in the genuine poem. The second reason for that choice corresponds to the fact that in 
Serbian active is more frequently used than passive.
The translator also decided to use present instead of past because of the rhyme.
Here also dominates the prototypical meaning of colours. According to Krimer-Gaborović 2011, 
prototypical meaning of red colour is not identical in English and in Serbian because there is not much 
sun in England. That is the reason why the translator used the term krvava zora for the “sunrise”.

10th STANZA
Metaphor - Homage to Freedom

Compensation
Personification

Reduction
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And Freedom rear’d in that August sunrise
Her beautiful bold brow,
When rites and forms before his burning eyes
Melted like snow.

Sloboda gleda u svitanje,
dižuć’ svoje ponosito čelo,
topeć’ običaje i pravila pusta
u snegu belom.

Using Kövecses’s categorization, metaphor can be of a life is departure kind.  The source domain is 
freedom, which means life, whereas the target domain is melting of all kinds of rites and forms, like 
departure.
According to Newmark 1995, compensation is used when loss of meaning, sound-effect, metaphor 
or pragmatic effect in one part of the line is compensated in another part, or in the continuous line.  
Here dominates the homage to freedom, one of the most frequent human thrives. It is also a striking 
personification, with a special relation to female gender: “ Her beautiful golden brow“.
Newmark (1995: 90) explains reduction  as “an imprecise translation procedure when instead of 
adjective plus general noun in SL (source language), in TL (target language) there is only a noun”.
“August“  and “beautiful“ are omitted for the rhyming purposes.

11th STANZA
Free Translation

Translation of Idioms

There was no blood upon her maiden robes
Sunn’d by those orient skies;
But round about the circles of the globes
Of her keen eyes.

Ne bi krvi na ruhu kapljice,
pod suncem Orijenta,
već u kolutanju jabučice
njenog oka setna.

This stanza was the most difficult for translating. Not only because of the idiom “ the globes of her 
keen eyes“ but also for its semantic intricacy.
Free translation is used, in order to preserve the meter.
The translation of idioms, according to Prćić  (2008: 159), proves the competence, or incompetence, 
of the translator, because idiomatization of content is reflected by the process of decrementation. 
Unlike collocations, idioms are not semantically transparent.

12th STANZA
Transposition Passive - Active

And in her raiment’s hem was traced in flame
WISDOM, a name to shake
All evil dreams of power - a sacred name. 
And when she spake,

Rub njenoga ruha prati trag
Mudrosti - imena koje preti
svim zlodusima sile – sveti prag
a govor joj poput munje leti.

The English language is more inclined to passive, while Serbian prefers active. It is also used for 
rhyming purposes, because it is shorter than passive. 

13th STANZA
Metaphor - Thundering storm and the storm in Man’ s mind

Nominal metonymy

Her words did gather thunder as they ran,
And as the lightning to the thunder
Which follows it, riving the spirit of man,
Making earth wonder,

Uz gromove potom odjuriše;
a on, sledeć’  munju da zajedno budu,
cepa duh čoveka. Ostaviše
zemlju u čudu.
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This Metaphor can be classified under Intensity is heat where the source domain is heat,(which 
comes from thunder) and the target domain is rage (tanatos). It represents a very picturesque 
example of transferring physical into mental images. 
Nominal metonymy here represents personification. The metonymical link, from the main semantic 
content would be the following: “spirit – brain – intelligence – wisdom”. According to this realization  
a smart, wise person cultivates his spirit avoiding its destruction by ignorance.

14th STANZA
The Message

Personification

So was their meaning to her words.
No sword of wrath her right arm whirl’d, 
But one poor poet’s scroll, and with ‘his’ word
She shook the world.

Beše to značenje njenih reči.
Nema tog mača gneva, što ruku trese, klet,
do pesnikovog svitka, koji rečit,
zatrese ceo svet.

This deep metaphor can be classified under Knowing is seeing. This is a kind of conceptual metaphor 
that represents a change from a period of ignorance to a period of knowledge. The source domain 
is action, as self-propelled movement (seeing), while the target domain is more abstract (knowing), 
and represents movement from dark to light. The enlightenment of MAN represents his mental rising 
from illiteracy and ignorance.
Personification occurs in the whole stanza, sending us the message that without freedom and 
wisdom, Man cannot be a complete personality.

4. CONCLUSION

The presentation of the results of this contrastive analysis proves the following: Literary transla-
tion is a kind of artistic translation, where numerous translational procedures are avoided or deviated, 
due to the preservation of rhymes. It can be reliably concluded that the two most frequent translational 
procedures are by all means direct translation and transposition. Since the translation of poetry abounds 
with associative meaning, the translator must use direct translation in the majority of cases. The second 
unavoidable procedure is certainly transposition. It concerns the translation of grammatical structures, 
dealing with the changes of position and perspective. Since the translator of poetry must often change 
the order of structural elements, it is obvious that he would be obliged to apply this translational proce-
dure. The poem abounds with male rhymes, assonance and alliteration, as well as with figures of speech, 
especially metaphors and metonymies which should have been saved in the translation. 
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PROBLEMI PREVOĐENJA TENISONOVE PESME ,,POETA“ NA SRPSKI JEZIK

Rezime

Cilj ovog rada je da iz novog ugla prikaže prevođenje Tenisonove poezije na srpski jezik. U ovu svrhu izabrana 
je jedna od najznačajnijih pesama, ,,Poeta“. Koristeći kontrastivni pristup, autorka ovog rada, koja je istovremeno 
i prevodilac ove pesme na srpski jezik, pokušala je da pruži jedan novi uvid u semantiku i prevođenje. Ovo isto-
vremeno predstavlja i pokušaj da se prikažu glavni prevodni postupci  kontrastiranjem oba jezika. Sama pesma 
predstavlja korpus istraživanja. Problemi prevođenja su trostruki, i to prvenstveno leksičko-semantički (uključuju-
ći pri tom i gramatičke), problemi prevođenja pesničke slike, kao i ritmički problemi. Hipoteza koja je postavljena 
glasi: najčešći prevodni postupci su  direktno prevođenje i transpozicija.  Prema Prćiću (2005: 175),  pod direktnim 
prevođenjem smatra se prenošenje denotativnog i konotativnog sadržaja iz L1 (izvornog jezika) u L2 (ciljni jezik), 
kao i dodatnih semantičkih obeležja pronalaženjem formalnog korespondenta ili uvođenjem ekvivalenta. Pošto 
prevođenje poezije obiluje asocijativnim značenjem, prevodilac je prinuđen da koristi direktan prevod u većini 
slučajeva. Drugi nezaobilazni  prevodni postupak, prema istraživanju, predstavlja transpozicija. Pošto je prevodi-
lac poezije često prinuđen da menja redosled strukturnih elemenata, očigledno je da on mora da primenjuje ovaj 
postupak u cilju postizanja besprekornog prevoda.

Ključne reči: prevodni postupak, pesnička slika, direktno prevođenje, transpozicija, asocijativno značenje
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Appendix 1

POETA

Pesnik je u zlatnoj zemlji rođen,
pod zlatnim zvezdama;
mržnjom mržnje, ruglom rugla vođen
iz ljubavi plama.

Ponire kroz život, smrt; kroz zlo i ono bolje,
videć‘ kroz um duše svoje
jedno čudo beskonačne volje,
pergament to je

pred njim. Uz eho se nižu
tajni koraci slave:
nevidljive strele misli ga stižu
na krilima lave.

K’o indijanska frula srebrnog jezika
i divljega poleta,
s Kalpa do Kavkaza ču se muzika
svetlom prožeta.

Lutajuće misli vetar nosi
ka zemlji dok ne slete;
k’o seme poljskog cveta i horosi
plodni duh poete.

Deli se, niče i iznova klija,
gde god, pak, da padne, primetno je;
nalik je na majku biljku čija
j’ kruna cveta zlatne boje.

Lepo ukrašena, svuda raznesena
na krilatom stablu istine
uz prolećnu živost cvetnoga vretena
Nade i Mladine.

Mnogi um je ukrašen zracima,
al’ jedan samo baci vatre plam;
nebo iz snene duše ističe k’oplima,
tesna žene želje hram.

Istina se množi, pak, istinom,
a svet se k’o golema bašta budi
dok kroz vence prepletene tminom
krvava zora rudi.
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Sloboda gleda u svitanje,
dižuć’ svoje ponosito čelo,
topeć’ običaje i pravila pusta
 u snegu belom.

Ne bi krvi na ruhu kapljice,
pod suncem Orijenta,
već u kolutanju jabučice
njenog oka setna.

Rub njenoga ruha prati trag
Mudrosti – imena koje preti
svim zlodusima sile – sveti prag
a govor joj poput munje leti.

Uz gromove potom odjuriše;
a on, sledeć‘ munju da zajedno budu,
cepa duh čoveka. Ostaviše
zemlju u čudu.

Beše to značenje njenih reči.
Nema tog mača gneva, što ruku trese, klet,
do pesnikovog svitka, koji rečit,
zatrese ceo svet. 
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ANALIZA PRIJEVODA 18. SONETA WILLIAMA SHAKESPEAREA 
– TEMATSKA STRUKTURA I NJENO PRENOŠENJE IZ 
ENGLESKOG U BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK

Ovaj rad bavi se analizom prijevoda 18. soneta Williama Shakespearea sa engleskog na bosanski/hrvatski/srpski 
jezik. Analiza se vrši primarno kroz tematsku strukturu, tj. uspoređuje se realizacija teme i reme u ova dva jezika 
te njihovo prenošenje iz izvornog u ciljni tekst. Naročito se osvrćemo na markiranost teme koja direktno utječe 
na razumijevanje diskursa. Kroz sistemsku funkcionalnu gramatiku, analiza pojedinih konstituenata u klauzama 
pokazuje kako je prevoditelj doveo do drugačijeg razumijevanja i doživljaja pjesme nego u originalu.
Kao hipotezu postavljamo da u prijevodu 18. soneta nije moguće u potpunosti prenijeti sve lingvističke i ekstra-
lingvističke elemente (kao što su ritam, metrika, rima, fizički oblik same pjesme itd). Ovo se i potvrđuje kroz te-
matsku analizu, budući da je vidljivo da čak i u slučajevima u kojim je prevoditelj bio uspješan u prenošenju teme 
i reme, dolazi do gubitka nekih drugih poetskih elemenata, kao što su rima, ritam, broj slogova itd. 
Rad naglašava važnost osviještenosti prevoditelja o različitim lingvističkim elementima, naročito o sistemskoj 
funkcionalnoj lingvistici, te pokazuje primjenu tematske strukturalne analize u prijevodu. Što je prevoditelj više 
osposobljen ovakvim znanjima, to ona više pomažu u razumijevanju, analiziranju, i produciranju adekvatnijih 
prijevoda.

Ključne riječi: 18. sonet, analiza prijevoda, tematska struktura, lingvistički i ekstralingvistički elementi

1. UVOD

U ovom radu bavit ćemo se analizom prijevoda 18. soneta Williama Shakespearea (Shall I com-
pare thee to a summer’s day) primarno kroz sistemsku funkcionalnu gramatiku, tj. tematsku i informa-
cijsku strukturu, a potom i kroz određene prevodilačke strategije. Sonet je napisan na ranom modernom 
engleskom jeziku te je kao izvor korištena knjiga iz Biblioteke „Folger Shakespeare Library“ u elektron-
skom formatu (Shakespeare’s Plays, Sonnets and Poems, The Folger Shakespeare, ed. Barbara Mowat, 
Paul Werstine, Michael Poston, Rebecca Niles. Washington, DC: Folger Shakespeare Library. Dostupno 
na: <https://shakespeare.folger.edu>). Prijevod soneta na hrvatski jezik uradio je Mate Maras (Shake-
speare, W. (2011). Soneti. Zagreb: Matica hrvatska). Iako u analizi koristimo samo jedan prijevod, i to 
na hrvatski jezik, u zagrebačkom izdanju, s obzirom na neporecivu lingvističku sličnost bosanskog, 
hrvatskog i srpskog, ovdje se može govoriti o apsolutnoj primjenjivosti analize na sva tri jezika. Naime, 
ne samo da ova tri jezika „dijele istu dijalekatsku osnovicu kao bazu (štokavsko narječje), nego su im i 
tokovi standardizacije u određenim periodima bili zajednički (uglavnom u periodu standardizacije neka-
dašnjeg srpskohrvatskog). To je i razlog zbog koga se često ističe činjenica da je zapravo riječ o jednom 
jeziku“ (Karavdić 2017: 34).

U radu ćemo vidjeti kakva je tematska struktura u izvornom tekstu, te kako je i da li je ona pre-
nesena u ciljni tekst. Također, osvrnut ćemo se i na procese iz sistema tranzitivnosti u sonetu, kao i na 
način njihovog prevođenja. Razmotrit ćemo kako je prenošenje tematske strukture djelovalo na prijevod 
te pokazati kako razumijevanje diskursa, u ovom slučaju poezije, o njoj ovisi. 

https://shakespeare.folger.edu
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Kao hipotezu ćemo postaviti da 18. sonet Williama Shakespearea, s obzirom na njegov vremenski 
kontekst, kao i činjenicu da se tematske strukture engleskog i bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika u 
određenoj mjeri razlikuju te s obzirom na izvanjezične elemente same pjesme, nije moguće prevesti na 
način da se svi elementi (jezični i izvanjezični) prenesu u ciljni jezik. 

Cilj rada je da kontrastivnom analizom utvrdi sličnosti i razlike u ova dva jezika, te pokaže mo-
gućnosti primjene tematske strukture u prijevodu. Međutim, cilj rada je, također, da posluži kao alatka 
svakome tko želi dublje izučavati teoriju prevođenja, kao i baviti se samim prijevodom, budući da 
prevodilačkim analizama rasvjetljavamo potencijalne probleme i iznalazimo nova rješenja u prevodi-
lačkom postupku uopće.

2. KONTEKST – SHAKESPEARE I TEMATSKA STRUKTURA 

Da bi jedan prevoditelj mogao uraditi prijevod i da bi se za taj prijevod moglo reći da je adekvatan 
(u lingvističkom i ekstralingvističkom smislu), neophodno je poznavati kontekst u koji je izvorni tekst 
smješten. To podrazumijeva vremenski okvir, publiku, društvene i kulturne okolnosti, autora i njegov 
način rada, stil itd. Nadalje, nerijetko je potrebno poznavati određene prevodilačke strategije, a sve veći 
broj istraživanja koja se istovremeno dotiču translatologije i sistemske funkcionalne gramatike pokazuju 
da postoji i potreba za znanjem o tome kako se jezični sistemi funkcionalno strukturiraju. 

Michael Halliday prvi je koji je uveo model gramatike koji se naziva sistemska funkcionalna 
gramatika. Sistemska funkcionalna gramatika fokusira se na uporabu jezika i njegove načine uporabe 
u društvu. Prema Hallidayu (2014: 213), sistem tranzitivnosti je jedan gramatički sistem koji se sastoji 
od procesa, sudionika i okolnosti. Ovakav sistem stvarna iskustva dovodi u vezu sa šest vrsta procesa: 
materijalni, mentalni, relacijski, bihevioralni, verbalni i egzistencijalni. Ukratko rečeno, materijalni pro-
cesi su procesi radnje, mentalni procesi su procesi osjećaja, doživljavanja i kognicije, dok su relacijski 
procesi stanja. Ova tri procesa Halliday smatra najvažnijim. Ako bismo željeli vidjeti cjelokupnu sliku 
vrsta procesa i sudionika (participanata) u procesu tranzitivnosti, ova tabela (Halliday 2014: 311) je 
najbolji prikaz toga:

Vrsta procesa Participanti (sudionici)
materijalni:
      radnja
      događaj

akter, cilj

bihevioralni ponašatelj
mentalni
      percepcija
      afekcija
      kognicija

senser
fenomen

verbalni kazivač, izgovorena materija
relacijski:
       atribucija
       identifikacija

token, vrijednost, nositelj atribucije, 
atribut, identifikator, identificirano

egzistencijalni egzistent

Što se tiče tematske strukture teksta, kroz nju se ostvaruje tekstualna metafunkcija, jedna od tri 
jezične metafunkcije o kojim govori sistemska funkcionalna gramatika. Halliday i Matthiessen (2014: 
83; vlastiti prijevod) definiraju temu kao element koji služi kao „početna točka poruke: to je ono o čemu 
će klauza govoriti”. Tema uvijek dolazi na početku rečenice (Eggins 2004: 299). Kako bismo znali koli-
ko to točno konstituenata „na početku” čini temu, moramo poznavati sistem tranzitivnosti, budući da u 
rečenici sve do prvog konstituenta koji ima funkciju u sistemu tranzitivnosti, uključujući i taj konstituent 
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(koji ostvaruje topikalnu temu), čini temu (Eggins 2004: 302). Dakle, značaj teme leži u tome da ona 
predstavlja onaj prvi dio rečenice od kojeg govornik/pisac želi krenuti. S druge strane, rema predstavlja 
ono što govornik/pisac govori o temi, tj. novi, nepoznati dio rečenice. A ono što je posebno važno jeste 
da su tematski izbori uvijek značajni, ali su neki izbori značajniji od drugih, budući da su više markira-
ni od drugih (Baker 2011: 141). Praktično gledano, ukoliko prevoditelj prevede nemarkiranu rečenicu 
kao markiranu, on ili ona nužno mijenja stil te rečenice, te samim tim doprinosi i drugačijoj teksturi i 
shvaćanju teksta. Stoga je od velike važnosti da prevoditelj bude svjestan tematske strukture u diskursu. 
Mona Baker (2011: 141) naglašava važnost tematske i informacijske strukture u prevođenju te tvrdi da 
razumijevanje tematskih struktura i njihove markiranosti može „pomoći u povećavanju naše svijesti o 
smislenim izborima koje govornici i pisci prave tijekom komunikacije”1. I Eugene Nida (1997: 42) u 
svom članku o principima diskursne strukture tvrdi da što više prevoditelji znaju o strukturi i dinamici 
diskursa, to oni spremnije i preciznije mogu prevoditi i sadržaj i duh teksta.

Jednako kao što tematska struktura doprinosi kohezivnosti, a samim tim i tonu diskursa, tako i 
izvanjezična supstancija doprinosi njegovom tonu i stilu. Umberto Eco (2006: 257) govori o izvanje-
zičnoj supstanciji kao o elementima koji su neovisni o jezičnoj strukturi. Ovi elementi uključuju ritam, 
metriku, rimu, fizički oblik same pjesme itd. Shakespeareov je sonet pretežno pisan u jampskom pen-
tametru, gdje se svaki stih sastoji od deset slogova, podijeljenih u pet parova koji se nazivaju jampska 
stopa. Sonet sadrži četrnaest redova (stihova), od kojih je prvih dvanaest podijeljeno u tri katrena sa po 
četiri stiha, i u kojim se postavlja osnovna tema, pitanje ili problem, te se u posljednja dva stiha, tj. u 
posljednjem kupletu na njega odgovara. I rima je kod Shakespeara utvrđena, i to shemom abab cdcd 
efef, a kuplet ima rimu gg. (Mabillard, 2000)

Jasno nam je, dakle, da Shakespeareov sonet ima preciznu i utvrđenu formu, a upravo je ta izva-
njezična supstancija ono što u prevođenju poezije može predstavljati izazov za prevoditelja. Možemo 
reći i da je to jedan od razloga zašto mnogi upravo poeziju smatraju izrazito teškom za prevođenje, pa 
čak i nemogućim zadatkom: „Samo poezija – gdje forma izražava smisao, gdje se ‘fonemska sličnost 
doživljava kao semantička veza’ – Jakobson smatra neprevodivom, te ona zahtijeva ‘kreativnu transpo-
ziciju’.” (Munday, 2001: 37; vlastiti prijevod). Pored same poruke neke pjesme, potrebno je prepoznati 
važnost poetske forme i biti spreman na njeno odgovarajuće prenošenje u ciljni jezik.

Sljedeće pitanje koje se postavlja, kada je u pitanju tematska struktura, jeste kako znati što je u ne-
kom jeziku markirano, a što nije. Eggins (2004: 318) daje objašnjenje da je u engleskom jeziku nemarki-
ranost teme prisutna onda kada je onaj konstituent koji je tema također i u jednoj od sljedećoj funkcija:

- subjekt (u deklarativnoj rečenici)
- finitni glagol (u upitnoj rečenici)
- predikator (u imperativnoj rečenici)
- wh element (u wh- upitnoj rečenici).

S druge strane, ovaj poredak nije nužno primjenjiv i u drugim jezicima. U bosanskom/hrvatskom/
srpskom jeziku poredak konstituenata u deklarativnoj rečenici najčešće jeste subjekt-predikat-objekt 
(kao i u engleskom), ali to nije i striktno utvrđeno pravilo, budući da je redoslijed riječi puno slobodniji. 
Također, ono što je u našem jeziku specifično jeste da se subjekt nerijetko može izbjeći budući da je on 
jasan iz nastavka za lice, kao i rodnog oblika u glavnom glagolu. Tako, naprimjer, rečenica She loved 
reading books nosi temu She, dok u našem jeziku Voljela je čitati knjige, tema postaje voljela. Upravo iz 
ovih razloga nas Baker (2011: 152) upozorava na opasnosti koncentriranja na analizu tekstualne struk-
ture u engleskom jeziku i njene ekstrapolacije u druge jezike. Zbog svega toga, prilikom prevođenja 
potrebno je uvijek biti svjestan više različitih elemenata, a ne isključivo tematske strukture engleskog 
jezika. Možemo reći da jedan od primarnih fokusa treba biti na markiranosti teme, budući da se potpuno 
držanje pravila sistemske funkcionalne gramatike u engleskom jeziku ne može primijeniti na sve jezike 

1  Osim ako nije drugačije naznačeno, svi prijevodi navoda s engleskog jezika su prijevodi autorice ovog rada
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– ono što je nemarkirano u engleskom jeziku može biti markirano u nekom drugom jeziku, i obrnuto. 
Drugi značajan faktor je poznavanje prevodilačkih strategija koje će dovesti do što prikladnijeg prijevo-
da. Metoda „postranjivanja” ciljnog teksta koju ističe i zagovara Venuti (1995) je jedna mogućnost, ali s 
druge strane, Mona Baker (2011: 172) preferira „podomaćivanje” (domestikaciju) prijevoda, te insistira 
na tome da tekst treba „teći prirodno i glatko”  Venutijev je, dakle, fokus na izvornom tekstu, dok Baker 
smatra da je ciljni tekst taj koji treba biti u fokusu. Možemo reći da je „postranjivanje” ciljnog teksta 
doprinijelo i tome da se rečenična struktura stranog jezika usvoji u domaćem jeziku, te se na taj način 
domaći jezik i mijenja.

3. TEMATSKA KONSTRASTIVNA ANALIZA 

Pogledajmo sada tematsku strukturu 18. soneta Williama Shakespearea.
Shall I compare thee to a summer’s day?

Finitni 
modulirani 

glagol
(interpersonalna 

tema)

Subjekt
(Akter)

(topikalna 
tema)

Predikator
(Materijalni proces)

Komplement
(Cilj)

Prepozicijski objekt
Adjunkt – način – 

usporedba

TEMA REMA

Vidimo da je tema u ovom stihu Shall I, a compare thee to a summer’s day je rema. U pitanju je tipična 
upitna rečenica, nemarkirana u engleskom jeziku.
U prijevodu na hrvatski jezik, tematska struktura je sljedeća:

Hoću li te s danom usporedit ljetnim?
Finitni modulirani 
glagol (prvo lice 
jednine prezenta 
glagola “htjeti”) 
(interpersonalna 
tema + topikalna 

tema)

Komplement
(Cilj)

Prepozicijski 
objekt

Adjunkt – način – 
usporedba

Predikator
(materijalni 

proces)

Prepozicijski 
objekt

Adjunkt – način - 
usporedba

TEMA REMA

Ono što je vrlo interesantno u ovom retku jeste upravo ona specifičnost bosanskog/hrvatskog/
srpskog jezika o kojoj smo govorili u prethodnom poglavlju. Upotrebom pomoćnog glagola htjeti dobili 
smo i implicitno subjekt klauze (ja), tj. u ovom je glagolu sadržano prvo lice jednine, te je samim tim 
hoću postalo tema, budući da ono sadrži, pored interpersonalne, i topikalnu temu. Dok je u engleskom 
jeziku neophodno reći Shall I, u našem je jeziku dovoljno reći Hoću li i s tim smo naznačili i lice i upitni 
način.

Dalje primjećujemo da je struktura nešto drugačija. Dok je u engleskom jeziku imenska sintagma 
summer’s day nemarkirana, u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku možemo reći da nije uobičajeno 
reći s danom ljetnim, a prevoditelj uz to prekida imensku sintagmu glavnim glagolom usporedit. Pret-
postavka je da prevoditelj nastoji ovako zvučati „poetičnije”, i možemo reći da je takav ton ostvaren u 
prvom stihu. Međutim, jasno je da broj slogova nije ostvaren, a samim tim ni jampski pentametar, iako 
je stih semantički preveden.

Pogledajmo sljedeći stih:
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Thou art more lovely and more temperate:
Subjekt
(Nositelj 

atribucije)
(topikalna tema)

Finitni glagol
(atributivni 

intenzivni proces)

Komplement
(deskriptivni 

atribut)

Veznik Komplement
(deskriptnivni 

atribut)

TEMA REMA

Ponovo imamo nemarkiranu temu u, ovaj put, izjavnoj rečenici. Tema je samo thou, subjekt u rečenici, 
tj. nositelj atribucije.

U prijevodu na naš jezik, dobivamo sljedeću rečenicu:

Ti si krasniji i blaži si od njega
Subjekt: 
Nositelj 

atribucije
(topikalna 

tema)

Finitni 
glagol 

(atributivni 
intenzivni 

proces)

Komplement
(deskriptivni 

atribut)

Veznik Komplement
(deskriptivni 

atribut)

Finitni 
glagol 

(atributivni 
intenzivni 

proces)

Prepozicijska 
fraza

TEMA REMA
TEMA REMA TEMA REMA

Ponavljanjem pomoćnog glagola, što nije toliko uobičajeno u izjavnim rečenicama u našem jeziku, 
prevoditelj je napravio dvije klauze od jedne, kreirao parataksu, te u potpunosti promijenio strukturu re-
čenice. Redoslijed riječi prati redoslijed u izvornom tekstu, s tim što dodavanjem od njega, postaje oči-
gledno da je funkcija ovog dodatka rimovanje sa stihom poslije sljedećeg, tj. da bi se održala rima abab. 

Rough winds do shake the darling buds of May,
Subjekt
(Akter)

Finitni 
glagol

Predikator
(materijalni proces)

Komplement
(Cilj)

TEMA REMA

I ova rečenica nosi nemarkiranu temu, s tim da je finitni glagol u present simple tense izdvojen, tj. nije 
spojen sa glavnim glagolom. Međutim, perifrastična upotreba glagola to do u Middle English bila je vrlo 
učestala, potom se smanjila u petnaestom stoljeću da bi opet snažno porasla njena upotreba u šesnae-
stom stoljeću, upravo kada je Shakespeare ovo i pisao (Oxford University Press 2020). Tek kasnije se 
ova struktura počela koristiti prilikom naglašavanja. Stoga, možemo reći da je ovo tipična i nemarkirana 
rečenica.

Prijevod na naš jezik je ovakav:

Svibanjske pupoljke stresu ljuti vjetri,
Komplement

(Cilj)
Finitni glagol + predikator

(Materijalni proces)
Subjekt
(Akter)

TEMA REMA

Sada već primjećujemo potpuno drugačiju tematsku strukturu. U prijevodu na hrvatski, prevoditelj se 
odlučuje na postavljanje direktnog objekta u poziciju teme, a subjekt prenosi u poziciju reme. Ovim se 
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postiže drugačija tekstura, jer je sada točka od koje se primarno kreće „svibanjski pupoljci”. Možemo 
reći da na ovaj način prevoditelj mijenja fokus koji je prisutan u izvornom tekstu. Drugi zanimljiv pre-
vodilački izbor leži u upotrebi svršenog glagolskog oblika glagola stresti, iako bi se iz originala dalo 
zaključiti da je u pitanju nesvršeni oblik, tj. oblik učestalog ponavljanja. Međutim, možemo pretposta-
viti da ova odluka dolazi iz potrebe da se prenese slika trenutnog prolaska vremena, što se vidi i kao 
prevladavajući motiv sljedećeg retka:

And summer’s lease hath all too short a date;
Adjunkt: veznik
(tekstualna tema)

Subjekt
(Nositelj atribucije: 

posjednik)

Finitni glagol
(relacijski proces 

– atributivni - 
posesivni)

Komplement
(Atribut: posjedovano)

TEMA REMA

Bard stavlja And summer’s lease u tematsku poziciju, tj. njime započinje stih te nastavlja riječima hath 
too short a date što predstavlja remu. Prevoditelj se, pak, odlučuje za sljedeću tematsku strukturu:

I prekratak rok imade ljetna žega
Adjunkt: veznik
(tekstualna tema)

Komplement
(Atribut: posjedovano)

Finitni glagol
(relacijski proces – 

atributivni - posesivni)

Subjekt
(Nositelj atribucije: 

posjednik)
TEMA REMA

 
Vidimo da je slična situacija kao i u prethodnom stihu. U prijevodu sada u tematskoj poziciji stoji I 
prekratak rok čime se mijenja težište naglaska u stihu. Ovaj put komplement stoji u tematskoj poziciji, 
dok subjekt prelazi u remu. Generalno je interesantan način prevođenja u ovom stihu. Prevoditelj je na-
stojao dobiti arhaičan ton, ali s naglašavanjem „prekratak rok”, kao i samim leksičkim izborom postiže 
se pomalo nespretna struktura.

Sometime too hot the eye of heaven shines,
Modalni adjunkt
(interpersonalna 

tema)

Adjunkt okolnosti: 
način, kvalitet

(topikalna tema)

Subjekt
(akter)

Finitni 
glagol

Predikator
(materijalni 

proces)
TEMA REMA

Možemo reći da je ova rečenica markirana, s obzirom na redoslijed riječi: adjunkti stoje na početku, pa 
tek nakon njih dolaze subjekt i predikat. Adjunkt načina, tj. adverb nalazi se u tematskoj poziciji, dok 
bi u nemarkiranoj rečenici on obično došao nakon predikatora. Sometime too hot je naglašeno jer stoji 
prije subjekta, odnosno, kao dio teme. Dakle, možemo reći da je cilj autora bio da na ova dva adjunkta 
primarno stavi fokus. U prijevodu dolazi do zamjene subjekta i predikata čime se dobiva drugačiji ritam 
i naglašavanje u remi, iako je tematska struktura cijele rečenice ista kao u originalu:

Katkada prežarko sja nebesko oko
Modalni adjunkt

(interpersonalna tema)
Adjunkt okolnosti: 

način, kvalitet
(topikalna tema)

Finitni glagol + 
Predikator

(materijalni proces)

Subjekt
(Akter)

TEMA REMA
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Sljedeći stih također ima markiranu temu:

And often is his gold complexion dimmed
Adjunkt: veznički
(tekstualna tema)

Modalni adjunkt: 
običajnost

(interpersonalna 
tema)

Finitni 
glagol

(relacijski – 
atributivni 
process)

(topikalna 
tema)

Subjekt
(Nositelj atribucije)

Komplement
(Atribut)

TEMA REMA

U ovom stihu temu čini veznik, modalni adjunkt i finitni glagol, koji nosi i relacijski atributivni proces. 
Rečenična tema je markirana, s obzirom na to da subjekt dolazi poslije glagola, a u pitanju je izjavna 
rečenica. U prijevodu je zadržan redoslijed riječi, kao u originalu:

I često je zlatna put mu potamnjena;
Veznički 
adjunkt

Adjunkt: 
lokacija 

temporalni 
(tekstualna 

tema)

Finitni glagol
(Relacijski 
atributivni 

proces)

Subjekt
(Nositelj atribucije)

Komplement
(Atribut)

TEMA REMA

Možemo reći da se jedan oblik markiranosti ostvario dativom osobne zamjenice on budući da bi u na-
šem jeziku prirodniji raspored bio da mu stoji prije glagola. S ovim dativom prevoditelj vješto izbjegava 
posvojnu zamjenicu kojom bi stih dobio dodatno i nepotrebno na dužini.

Sljedeći stih ima arhaičan ton i strukturu za današnji suvremeni engleski jezik.

And every fair from fair sometime declines,
Veznički adjunkt Subjekt

(akter)
Adjunkt – 
lokacija

Adjunkt: 
lokacija, 

temporalni

Finitni 
glagol

Predikator
(materijalni 

proces)
TEMA REMA

U našem prijevodu, redoslijed je nešto drugačiji:
Sve se lijepo prašta s ljepotom napokon

Subjekt
(akter)

Povratna 
zamjenica

Subjekt
(Akter)

Finitni glagol 
+ Predikator
(materijalni 

proces)

Adjunkt 
okolnosti

Adjunkt 
okolnosti

TEMA REMA

Prevoditelj se odlučuje za glagol praštati kao prijevod glagola decline (otklanjati; opadati, slabiti, po-
puštati; nestajati), što prenosi u određenoj mjeri semantičku funkciju. Nije jasno zašto prevoditelj so-
metime prevodi kao napokon, čime mijenja polaritet ovog adjunkta.
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Vrlo je interesantan prijevod sljedećeg stiha. U originalu on predstavlja samo jedan adjunkt načina, i u 
potpunosti je ovisan o prethodnoj klauzi. Međutim, u prijevodu se prevoditelj odlučuje na kompletnu 
novu klauzu:

by chance or nature’s course untrimmed.
adjunkt okolnosti: način

REMA

Vidimo da je kompletan dio rečenice zapravo samo rema u rečenici And every fair from fair sometime 
declines, by chance or nature’s course untrimmed. Ali u prijevodu na hrvatski to izgleda ovako:

Kad je robi slučaj il prirodna 
mijena

Veznik Finitni glagol
(Relacijski 

proces)

Subjekt
(Nositelj 

atribucije)

Komplement
(Atribut)

Veznik Komplement
(Atribut)

TEMA REMA

Cjelokopuna klauza može biti rema u cijeloj rečenici, ali i zasebno u njoj postoje tema i rema. Nejasan 
je izbor riječi roba u ovom prijevodu. Cijela klauza nosi relacijski proces.

But thy eternal summer shall not fade,
Veznički adjunkt Subjekt

(Akter)
Finitni glagol: način: 

niječni
Predikator

(materijalni proces)
TEMA REMA

Ovaj stih ima nemarkiranu tematsku strukturu. Temu čine veznički adjunkt i subjekt, a u remi su nega-
tivni oblik moduliranog glagola i predikator.
U prijevodu, tematska struktura je ista, ali dolazi do promjena redoslijeda riječi u remi:

Ali tvoje vječno ljeto već ne svenu
Veznički adjunkt Subjekt

(Akter)
Adjunkt: vrijeme Finitni glagol + 

predikator
niječni oblik/ 

materijalni process
TEMA REMA

Nejasan je izbor glagolskog vremena prevoditelja. Dok je u originalu upotrijebljeno buduće vrijeme, 
čime se naglašava kontinuitet i postojanost, u prijevodu se prevoditelj odlučuje na prošlo svršeno vri-
jeme uz dodatak adjunkta vremena. Kako su svi sljedeći stihovi zapravo u budućem vremenu i pred-
stavljaju odgovor na problem postavljen na početku pjesme, možemo reći da se i daljim prijevodom i 
upotrebom svršenih oblika glagola u prošlom i sadašnjem vremenu u jednoj mjeri izgubio dio poante 
soneta. Ipak, sigurno je da je točka koja je u fokusu i od koje kreće autor, u fokusu i u samom prijevodu.
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nor lose possession of that fair thou ow’st
Veznik

(tekstualna 
tema)

Predikator
(materijalni 

process)

Komplement
(Cilj)

Prepozicijska 
fraza

(Adjunkt)

Subjekt
(Posjednik)

Finitni 
glagol

Predikator
(relacijski 
process)

TEMA REMA
REMA

Čitava podklauza je rema prethodnoj rečenici (hipotaksi), a unutar nje tema je nor lose. Prijevod donekle 
slijedi tematsku strukturu, ali se i dalje drži prijevoda u posve drugačijem glagolskom vremenu. Uz to, 
relativna rečenica nije uopće prevedena relativnom rečenicom nego je riješena posvojnom zamjenicom.

Nit izgubi nad ljepotom tvojom vlasti
Veznik

(Tekstualna tema)
Finitni glagol + 

predikator
(materijalni proces)

Adjunkt okolnosti Komplement
(cilj)

TEMA REMA
REMA

U sljedećem stihu pojavljuje se verbalni proces uvođenjem glagola brag. Glagolsko vrijeme je i dalje 
buduće.

Nor shall death brag thou wand’rest in his shade
Veznik

(tekstualna 
tema)

Finitni glagol 
(modulirani)

(interpersonalna 
tema)

Subjekt
(kazivač)
(topikalna 

tema)

Predikator
(verbalni 
proces)

Subjekt
(akter)

Finitni 
glagol +

Predikator
(materijalni 

process)

Adjunkt: lokacija

Izgovorena materija
TEMA REMA

TEMA REMA

U temi stoji Nor shall death, dok u izgovorenoj materiji tema je thou, a rema wand’rest in his shade. 
Prijevod slijedi sličnu tematsku strukturu, iako i dalje koristi prošlo svršeno glagolsko vrijeme, tako da 
se u temi više ne nalazi modulirani finitni glagol.

Nit se smrt podiči da lutaš kroz sjenu,
Veznik

(tekstualna 
tema)

povratna 
zamjenica

Subjekt
(kazivač)

Finitni glagol 
+ predikator

(verbalni 
proces)

Finitni glagol 
+ predikator
(materijalni 

proces)

Adjunkt: 
lokacija

Izgovorena materija
TEMA REMA

TEMA REMA
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Zatim, sljedeći stih glasi:

When in eternal lines to time thou grow’st:
Veznik Adjunkt okolnosti: 

lokacija, temporalni
Subjekt

(Nositelj atribucije)
Finitni 
glagol

Predikator
(intenzivni 
atributivni 

glagol)
TEMA REMA

REMA

Možemo reći da je kompletna rečenica rema u odnosu na prethodnu. Unutar nje temu čine When in 
eternal lines to time, a remu thou grow’st.

U prijevodu, ovaj put umjesto svršenog sadašnjeg vremena, prevoditelj koristi buduće vrijeme. Temat-
ska struktura je ipak nešto drugačija. U temi Kad ćeš, dio teme zapravo čini i subjekt budući da se iz 
pomoćnog glagola ćeš zna da je subjekt ti. Adjunkt okolnosti sada postaje dio reme i sredstvo, a ne cilj 
kao u originalu, i ne dio teme kao u originalu. Prevoditelj dodaje u vrijeme i time prevodi smisao stiha.

Kad ćeš s vječnim stihom u vrijeme urasti
Veznik Finitni glagol

(2. lice jednine 
glagola “htjeti”)

Adjunkt okolnosti Adjunkt 
okolnosti

Predikator
(relacijski 
atributivni 
process)

TEMA REMA

Posljednji kuplet najvažniji je kuplet u smislu poante i razrješenja idejnog pitanja soneta. Tematska 
struktura je identična, osim što prevoditelj mijenja proces iz sistema tranzitivnosti upotrebom glagola 
sjaje koji je materijalni proces, dok je u originalu u pitanju mentalni proces:

So long as men can breathe or eyes can see,
Adjunkt 

okolnosti: 
(trajanje)

(tekstualna 
tema)

Subjekt
(Ponašatelj)
(Topikalna 

tema)

Modulirani 
finitni 
glagol

Predikator
(Bihevioralni 

proces)

Veznik
(Tekstualna 

tema)

Subjekt
(Senser)

Finitni 
modulirani 

glagol

Predikator
(Mentalni 
proces)

TEMA REMA TEMA REMA
TEMA REMA

Dokle ljudi dišu ili oči sjaje
Adjunkt 

okolnosti:  
(trajanje)

(tekstualna 
tema)

Subjekt
(Ponašatelj)
(Topikalna 

tema)

Finitni glagol 
+ predikator
(Bihevioralni 

proces)

Veznik
(Tekstualna 

tema)

Subjekt
(Akter)

Finitni glagol 
+ predikator
(Materijalni 

proces)

TEMA REMA TEMA REMA
TEMA REMA
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U posljednjem stihu tematska struktura se razlikuje u rematskom dijelu. Dok u originalu stoji this gives 
life to thee, u prijevodu je život ti daje. Objekt je, dakle, prešao u poziciju subjekta, i u temu. Time se 
promijenio fokus u ovoj klauzi, i ne zadobiva se identičan ton kao u originalu.

So long lives this and this gives life to thee.
Adjunkt 
okolnosti 
(trajanje)

(tekstualna 
tema)

Finitni glagol 
+ Predikator
(Relacijski 

proces - 
okolnost)

Subjekt
(Nositelj 

atribucije)

Veznik Subjekt
(Akter)

Finitni 
glagol + 

Predikator
(Materijalni 

proces)

Komplement
(Cilj)

PP – 
Prepozicijski 

objekt
(Korisnik)

TEMA REMA TEMA REMA
TEMA REMA

Dotle živi ovo i život ti daje
Adjunkt 
okolnosti 
(trajanje)

(tekstualna 
tema)

Finitni glagol 
+ Predikator
(Relacijski 

proces - 
okolnost)

Subjekt
(Nositelj 

atribucije)

Veznik Komplement
(Cilj)

Komplement
(Korisnik)

Finitni 
glagol + 

Predikator
(Materijalni 

proces)
TEMA REMA TEMA REMA

TEMA REMA

4. PREVOĐENJE I JEZIČNA I IZVANJEZIČNA SUPSTANCA 

Prevođenje poezije je kompleksan zadatak, jer ono uključuje različite faktore kojim prevoditelj 
mora dobro vladati. Kao i svaki diskurs, poezija je daleko više od same leksike. Izvanjezični elementi, 
kako ih je objasnio Umberto Eco (stil, ton pjesme, ritam, rima, stopa, broj slogova, emocija koju pjesma 
pobuđuje), a zatim i sami lingvistički elementi (procesi koje autor koristi iz sistema tranzitivnosti, te-
matska i informacijska struktura, tj. ono od čega autor kreće i što postavlja u fokus, način kako povezuje 
klauze, riječi kojim doprinosi doživljaju pjesme itd.) predstavljaju kompleksan sistem koji prevoditelj 
treba znati prepoznati. Sam proces prevođenja podliježe mnogim prevodilačkim tehnikama u ovisnosti 
o tome za koga se prijevod radi, koji je ciljni jezik, koji su kulturni elementi prisutni itd. Kad je u pitanju 
konkretno tematska struktura, ona nam pokazuje početnu točku fokusa od koje autor želi krenuti. Samo 
jedan primjer iz 18. soneta Williama Shakespearea je Sometime too hot the eye of heaven shines. Ad-
junkt kvaliteta stoji u tematskoj poziciji, umjesto u rematskoj kako bi bilo uobičajeno, tj. nemarkirano. 
Dakle, pjesnik naglašava na ovaj način kontrast između sunca i ljeta i voljene osobe: ponekad prevruće 
nebesko oko sija. Vidimo koliko tematska organizacija doprinosi doživljaju stiha. 
 S druge strane, da bi prijevod tekao glatko i da bi zvučao prirodno govorniku ciljnog jezika, po-
trebno je i dobro poznavati sistemska pravila ciljnog jezika. Ukoliko se struktura izvornog teksta prenosi 
u strukturu ciljnog teksta, mogu se dobiti markirane teme, ili pak strukture koje nisu ustaljene u jeziku 
izvornika. Iz ovog razloga poznavanje tematske strukture u jezicima kojim prevoditelj operira je neop-
hodno. Samo jedan primjer iz 18. soneta je When in eternal lines thou grow’st koji je preveden kao Kad 
ćeš s vječnim stihom u vrijeme urasti. Iako je točka fokusa od koje autor kreće When in eternal lines, 
prevoditelj u temu stavlja Kad ćeš, a ono što je bilo u fokusu u originalu sada postaje dio reme. Drugi 
primjer leži upravo u prvom stihu: Shall I compare thee to a summer’s day? gdje je to a summer’s day 
onaj posljednji konstituent, rema, tj. ono što čekamo da pjesnik kaže. Ali u prijevodu prepozicijska fraza 
je razbijena, prekinuta i raspoređena drugačije: Hoću li te s danom usporedit ljetnim? Iako i dalje ovaj 
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dio stiha stoji u remi, mijenjanje rasporeda riječi unutar reme doprinosi posve drugačijem razumijevanju 
fokusa stiha. Mijenjanje fokusa mijenja i doživljaj stiha, i on se zasigurno drugačije čita. 

Muriel Havel de Vasconcellos (2008) pojašnjava da problem nastupa kada se funkcionalna struk-
tura teme i reme ne može sačuvati i u ciljnom jeziku kroz istu sintaksičku mrežu, kao u originalu. U 
tim slučajevima prevoditelj je ograničen sintaksičkim pravilima ciljnog jezika, ali se tada treba voditi 
principima markiranosti i nemarkiranosti teme, te nastojati da ostvari jednako svojstvo teme kao i u 
izvornom tekstu, ukoliko time ne mijenja stil pjesme u većoj mjeri nego što je to potrebno. Ipak, gene-
ralni zaključak se ne može donijeti, jer se postavlja pitanje kolika je ta mjera. Stoga, svakoj bi se pjesmi, 
kao i svakom diskursu uopće, trebalo pristupati individualno i nastojati obujmiti sve jezične i vanjezične 
elemente. Mogli bismo reći da prijevod rijetko kad može ostvariti sve elemente prisutne u originalu, i 
da će se prevodilačkom analizom uvijek moći pronaći određeni nedostaci. Možda glavno pitanje je koje 
elemente ćemo morati žrtvovati pri prevođenju nauštrb drugih „važnijih” elemenata pjesme.

Drugo važno pitanje jesu procesi sistema tranzitivnosti koji također uvelike doprinose razumije-
vanju diskursa. Na koji način će promjena procesa u prijevodu djelovati na čitatelja ili slušatelja? Kako 
ćemo percipirati osobu koja većinski koristi mentalne procese u svom diskursu, a kako osobu koja je 
sklonija da koristi materijalne procese? Isto pitanje primjenjivo je i na poeziju. Struktura pjesme, upotre-
ba pjesničkih slika, ali i sama upotreba procesa sistema tranzitivnosti drugačija je u različitim književ-
nim periodima i smjerovima. Vidjeli smo ovu vrstu promjene u pretposljednjem stihu: So long as men 
can breathe or eyes can see, što je prevedeno kao Dokle ljudi dišu, ili oči sjaje. Osim što je mentalni 
proces see sada zamijenjen materijalnim procesom sjaje, drugačija upotreba leksike donosi i drugačije 
razumijevanje. Oči mogu da sjaje ili ne sjaje, ali njihova primarna funkcija je da vide i to je upravo ono 
što nam Bard govori: dokle god postoji život, dokle god postoje ljudi, dotle će postojati i živjeti umjet-
nost i slava ljubavi. Upotrebom materijalnog procesa ovdje se dobio nešto slabiji efekat nego u originalu 
s mentalnim procesom.

Naposljetku, upotrebom metode povratnog prijevoda možda i najbolje vidimo kakav smo pro-
zvod dobili i što smo prijevodom iskazali. Ukoliko nemamo isti učinak u povratnom prijevodu kao u 
izvorniku, tada bismo trebali pokušati poboljšati taj prijevod. Uzmimo za primjer posljednji stih So long 
lives this and this gives life to thee. Vidimo da ponavljanjem this pjesnik naglašava ovo, tj. besmrtnost 
poezije. Ovo istovremeno živi i daje život. Međutim, u prijevodu Dotle živi ovo i život ti daje, izgubljeno 
je naglašavanje i ponavljanje subjekta. Metodom povratnog prijevoda dobivamo: So long lives this and 
a life to you gives. Elidiranjem subjekta izbjegli smo naglašenost i ritam, a samim tim i doživljaj temat-
ski najvažnijeg stiha ovog soneta. Ako analiziramo ovaj stih kroz strukturu teme i reme, tada vidimo da 
je u drugoj klauzi potpunim pomjeranjem subjekta i objekta, tj. stavljanjem objekta u tematsku poziciju, 
a izbjegavanjem subjekta u tematskoj poziciji došlo do jednog sasvim drugačijeg doživljaja pjesme.

5. ZAKLJUČAK

U ovom radu smo analizirali tematsku strukturu 18. soneta Williama Shakespearea, kao i nje-
govog prijevoda na hrvatski jezik, što je svakako primjenjivo i na bosanski i srpski jezik uslijed lin-
gvističke istovjetnosti ova tri jezika. Vidjeli smo da se tematska organizacija nije prenijela u prijevodu 
svakog stiha, a zatim smo i pokazali da je drugačija organizacija nužno djelovala i na razumijevanje 
tona pjesme.

Prevođenje poezije, a konkretno Shakespeareovih soneta, je proces koji treba uključivati i jezične 
i vanjezične elemente, a identičnom tematskom strukturom lako se gubi broj slogova, rima, ritam itd. 
Iz tog razloga, održavanje svih ovih elemenata u prijevodu poezije nerijetko je nemoguće u potpunosti 
ostvariti. U prijevodu koji smo analizirali vidjeli smo kako i zašto prevoditelj nije uspio ispuniti sve 
jezične i izvanjezične elemente i pokazali smo u kojim slučajevima je on bio više, a u kojim manje 
uspješan.
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Zadatak prevoditelja je da nauči odvagati koji element će morati žrtvovati, a da pritom ne izgubi 
smisao, ali i ton pjesme. Iz tog razloga, prevoditelj pored senzibiliteta za književnost, u ovom slučaju 
poeziju, treba posjedovati i šire lingvističko znanje. Kroz analizu smo vidjeli važnost sistemske funkci-
onalne lingvistike u samom razumijevanju i prevođenju izvornika. Što je prevoditelj više osposobljen 
ovakvim znanjima, to ona više pomažu u razumijevanju, analiziranju, i produciranju adekvatnijih pri-
jevoda.

Izvori

Shakespeare, W. Shakespeare’s Plays, Sonnets and Poems, The Folger Shakespeare, ed. Barbara Mowat, Paul Wer-
stine, Michael Poston, Rebecca Niles. Washington, DC: Folger Shakespeare Library. Dostupno na: https://
shakespeare.folger.edu

Shakespeare, W. (2011). Soneti. Zagreb: Matica hrvatska.

Literatura

Baker, M. (2011). In Other Words : A Coursebook on Translation. II. izd.. London & New York : Routledge. 
Eco, U. (2006). “Kada se mijenja supstancija“, Otprilike isto – iskustva prevođenja, Zagreb: Algoritam.
Eggins, S. (2004). An introduction to systemic functional linguistics. Continuum.
Halliday, M. A. K., i Matthiessen, C. M. I. M. (2014). An introduction to functional grammar. London, Arnold.
Karavdić, Z. (2017) ‘Kako prepoznati bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski standardni jezik?’, Bosniaca, 22(22), 

str. 34-46. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/216853
Mabillard, A., (2000). Entertainment In Elizabethan England – Bear Baiting, Chess, And More. [online] Shake-

speare-online.com. Dostupno na: https://www.shakespeare-online.com/faq/entertainment.html
Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. Oxon: Routledge.
Nida, E. (1997). Theories of translation. Journal of Translation Studies 1.
Oxford English Dictionary. 2020. Grammar In Early Modern English | Oxford English Dictionary. [online] 

Dostupno na: https://public.oed.com/blog/grammar-in-early-modern-english/
Vasconcellos, M. (2008). Text and translation: the role of theme and information. Ilha do Desterro. 
Venuti, L. (1995). The Translator’s Invisibility, London, New York: Routledge.

TRANSLATION ANALYSIS OF THE SONNET 18 BY WILLIAM SHAKESPEARE - THEMATIC 
STRUCTURE AND ITS TRANSFER FROM ENGLISH TO BOSNIAN/CROATIAN/SERBIAN

Summary

This paper deals with the analysis of the translation of William Shakespeare’s Sonnet 18 from English into Bos-
nian / Croatian / Serbian. The analysis is performed primarily through the thematic structure, i.e. the realization of 
theme and rheme in these two languages   is compared, and their transfer from the source to the target text. We focus 
especially on the theme markedness which directly affects the understanding of the discourse. Through systemic 
functional grammar, the analysis of individual constituents in the clauses shows how the translator led to a different 
understanding and experience of the poem than in the original.
We hypothesize that in the translation of the Sonnet 18 it is not possible to fully convey all the linguistic and ex-
tralinguistic elements, such as rhyme, rhythm, syllables etc. This is confirmed through thematic analysis, since it 
is evident that even in cases where the translator was successful in conveying the theme and rheme, there is a loss 
of some other poetic elements, such as rhyme, rhythm, number of syllables, etc.
The paper emphasizes the importance of translators’ awareness of different linguistic elements, especially of the 
systemic functional linguistics, and shows the application of thematic structural analysis in translation. The more 
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qualified a translator is with this kind of knowledge, the more that knowledge helps to understand, analyze, and 
produce more adequate translations.
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Жељко Марковић

ЛАГЕРШПРАХА У МЕМОАРСКОМ ДЕЛУ ANUS MUNDI И 
ЊЕГОВОМ СРПСКОМ И СЛОВЕНАЧКОМ ПРЕВОДУ

Током постојања концентрационог логора Аушвиц његови заточеници развили су специфичан вокабулар 
везан за реалије логорске свакодневице. Као својеврстан лингвистички ентитет, овај је вокабулар у литера-
тури која се бавила проучавањем затвореничког живота у нацистичким логорима интернационално познат 
под називом лагершпраха. Овде ће бити приказане основне  одлике лагершпрахе у мемоарском делу Anus 
mundi пољског аутора Вјеслава Кјелара, те у којој је мери она преузимана у српском и словеначком преводу 
овог дела и, у мери у којој је преузимана, на који је начин прилагођавана захтевима српског, односно сло-
веначког језика на морфолошком и творбеном плану.

Кључне речи: лагершпраха, Анус мунди, српски превод, словеначки превод

Током постојања концентрационог логора Аушвиц вишенационална заједница његових за-
точеника развила је свој специфичан вокабулар везан за реалије логорске свакодневице. Овај 
вокабулар, у чијој је основи највише била немачка лексика с примесама из пољског језика, у 
послератној литератури која се бавила проучавањем затвореничког живота у нацистичким лого-
рима интернационално је познат под називом лагершпраха (логорски језик, језик логора).1 Као 
својеврстан лингвистички ентитет, лагершпраха се среће у сведочанствима преживелих логора-
ша, а такође и у књижевним делима с тематиком логорашког живота, с првенственом функцијом 
пластичног приказивања његових реалија. Аутори ових дела махом су  и сами прошли кроз мучно 
искуство логорског заточеништва. 

Немачка подлога лагершпрахе сасвим је разумљива када се има у виду да је официјелни 
језик у нацистичким концентрационим логорима био немачки; комуникација између чувара и 
затвореника одвијала се на немачком те су стога затвореници у најкраће време морали овладати 
основним немачким изразима не би ли се у властитом интересу што боље прилагодили логорским 
условима (Jagoda et al. 1981: 26; Oschlies 1984: 263). Удео елемената из других језика варирао је 
у зависности од националног састава затвореника у сваком од логора. У Аушвицу је посебно био 
изражен утицај пољског због великог броја Пољака који су ту били интернирани (Hansen, Nowak 
2011: 127).

Иако су недуго по окончању Другог светског рата у Пољској и понегде другде објављивани 
радови који су се у већој или мањој мери бавили логорским језиком, попут нпр. студије Владисла-
ва Курашкјевича (Kuraszkiewicz 1947), са његовим систематским проучавањима почело се знатно 
касније, тек седамдесетих година прошлог века када је Станислав Клођињски, лекар и бивши ло-
гораш, заједно с лингвистима Зеноном Јагодом и Јаном Масловским започео рад на састављању 
речника Аушвица. Речник није завршен, а објављиван је у фрагментима од краја седамдесетих до 
почетка деведесетих година. Као резултат рада на овом речнику настало је и наобимније погла-

1  У (латиничкој) литератури овај се термин среће у различитим ортографским и морфолошким ликовима, па се тако 
појављује с пољском (и општесловенском) наставачком морфемом -а, те пољским диграмом sz као ознаком сугласни-
ка ш: lagerszpracha. Среће се затим опет с наставком -a, али с немачким начином означавања сугласника ш испред п 
словом s: lagerspracha. И на крају, овај термин среће се и у чисто немачком лику: Lagersprache (с обавезним великим 
словом на почетку у складу с немачким ортографским правилом да се именице пишу великим почетним словом).
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вље у књизи Oświęcim nieznany (Jagoda et al. 1981), посвећено управо логорском језику.2 (У књизи 
су иначе приказани разни аспекти логорашког живота у Аушвицу.) Међу каснијим пољским пу-
бликацијама на тему лагершпрахе значајно место свакако заузима монографија Дануте Весолов-
ске (Wesołowska 1996), доступна и у немачком преводу (Wesołowska 1998).3

Сем у пољској, изразитије занимање за проучавање логорског језика присутно је и у не-
мачкој лингвистици. Оно се развија од средине осамдесетих година, што се огледа понајпре у 
радовима слависте Волфа Ошлиса (Oschlies 1984, 1985, 1986, 2004) који изучавању лагершпрахе 
приступа са примарно социолингвистичког аспекта. Из новијег времена посебно треба истаћи 
монографију Никол Вармболд о језику затвореника у логорима Заксенхаузен, Дахау и Бухенвалд 
(Warmbold 2008). 

Овде ћемо у кратким цртама приказати основне одлике лагершпрахе заступљене у мемо-
арској прози Вјеслава Кјелара (Wiesław Kielar, 1919–1990), једног од првих затвореника у логору 
Аушвиц. Ухапшен је као припадник пољског покрета отпора у мају 1940. и 14. јуна доспео је у 
Аушвиц с првим транспортом пољских политичких затвореника.4 Његов логорашки број био је 
290. У Аушвицу ће остати више од четири године, све до пред крај 1944. када је пребачен у уну-
трашњост Немачке где је дочекао крај рата. Током свог заточеништва у Аушвицу обављао је више 
различитих послова у разним деловима логорског комплекса. Своје логорско искуство Кјелар је 
преточио у књигу Anus mundi,5 објављену први пут 1966. године,6 чији су одабрани језички при-
мери и послужили као корпус овог рада. 

Због ограниченог простора не можемо овде дати исцрпан преглед свих термина лагершпра-
хе што се појављују у Кјеларевом делу. Навешћемо само оне типичније и фреквентније, разврста-
не у неколико тематских група.

Поменимо најпре називе који се односе на људе. У логору су на једној страни били госпо-
дари – есесовци. Као општу ознаку за припадника есесовских јединица Кјелар употребљава ис-
кључиво лексему esesman која је усвојена и у пољском књижевном језику и која одговара немач-
ком моделу (SS-Mann). Лексема с пољском суфиксацијом esesowiec, што је такође наводе пољски 
речници, код Кјелара није заступљена. Кјеларево дело нам даље даје увид у номенклатуру која 
се односи на хијерархију у оквиру есесовских јединица у чијој је надлежности било вођење кон-
центрационих логора,7 а та номенклатура укључује називе као што су: lagerführer, rapportführer, 
blockführer, kommandoführer. Lagerführer, заповедник логора или дела неке веће логорске целине, 
био је есесовац који је по правилу имао официрски чин, док су остале наведене функције биле 
подофицирске. Официрски чин имао је и lagerarzt (есесовски логорски лекар), а за ознаку при-

2  Иако аутори као ознаку за логорски језик доследно користе термин lagerszpracha, поглављу су дали наслов „Kremato-
ryjne еsperanto” (Крематоријумски есперанто) употребивши тако израз преузет од пољског писца Тадеуша Боровског. 
3  Доста исцрпан и у односу на поједине социоисторијске аспекте прилично критичан преглед пољских истраживања 
лагершпрахе може се наћи код Ханзенове и Новакове (Hansen, Nowak 2011: 132–139).
4  У транспорту је било 728 затвореника из гестаповског затвора у граду Тарнову, 708 Пољака и 20 пољских Јевреја, од 
којих је мање од једне петине (137) успело да преживи заточеништво у логору (међу преживелима није било ниједног 
Јеврејина). Нешто раније из концентрационог логора Заксенхаузен послато је у Аушвиц 30 немачких затвореника, 
листом криминалаца, којима су додељене функције капоа и старешина блокова (Gilbert 1987: 121–122; Kieta 2004: 5; 
Smoleń 1985: 40). 
5  Наслов Кјеларове књиге заправо је својеврстан цитат. Anus mundi као сликовиту ознаку за концентрациони логор 
Аушвиц употребио је једном приликом есесовски лекар Хајнц Тило, што је забележено у дневнику његовог колеге 
др Јохана Кремера (Friedländer 2008: 507; Gilbert 1987: 452). У забелешци од 5. септембра 1942. Кремер, који је тек 
неколико дана раније ступио на дужност у Аушвицу, наводи како је присуствовао убијању гасом групе логорашица и 
тај призор описује као „ужас над ужасима” („das Schrecklichste der Schrecken”). Кремер закључује да је у био у праву др 
Тило када је рекао да се они тамо налазе у „анусу мунди” (анусу света). (Белешка у оригиналу гласи овако: „5 Septem-
ber 1942: Heute nachmittag bei einer Sonderaktion aus dem FKL. (Muselmänner): das Schrecklichste der Schrecken. Hschf. 
Thilo - Truppenarzt - hat Recht, wenn er mir heute sagte, wir befänden uns hier am anus mundi.” [Bezwińska, Czech 1992])
6  Књига је објављена с поднасловом Wspomnienia oświęcimskie, чији је преводни еквивалент садржан и у пуном наслову 
српског и словеначког издања. У пољском издању из 2004, којим сам се ја користио, поднаслов је изостављен (?).
7  Ове јединице – SS-Totenkopfverbände – чиниле су посебан огранак SS-a. О њиховом настанку и устројству в. прво 
поглавље у књизи Чарлса Сиднора (Sydnor 1990), посебно стр. 14 и 20–21.
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падника есесовске санитетске службе у подофицирском чину Кјелар готово искључиво користи 
скраћеницу SDG (= Sanitätsdienstgehilfe). На дну ове хијерархије био је обичан логорски чувар, 
post (или posten), одн. у женском делу есесовске посаде логора то је била aufseherin (aufseherka, 
aufseherinka). За чуварку која је имала неку заповедничку функцију официјелни назив је био 
oberaufseherin, у језику логораша скраћиван на први део сложенице уз додатак словенског суфик-
са -ka: oberka.8

Насупрот есесовској посади стајала је робовска маса логораша у оквиру које је такође била 
изражена прилично чврста хијерархија. На врху су били тзв. функционери или проминенти – 
funkcyjni (јд. funkcyjny), prominenci (јд. prominent). На њима је заправо највише почивала непо-
средна организација логорашког живота и рада, што је и омогућавало есесовцима да управљају 
логорима уз сразмерно мало сопственог људства. Најистакнутије место заузимао је lagerältester 
(логорски старешина), а уз њега су ту били и они који су имали функцију старешине блока 
(blockältester, blokowy)9 и функцију капоа (kapo). Надређени положај имао је и arbeitsdienst са за-
дужењем да распоређује логораше на разне послове, а донекле и vorarbeiter, предрадник у оквиру 
једне радне групе. Код Кјелара, даље, срећемо доста обиман регистар назива који се односи на 
логораше на појединим уже одређеним пословима, обично оним, међу логорашима веома пожељ-
ним, што су се обављали унутар логора у затвореном простор без исцрпљујућег физичког напре-
зања. Кјелар је имао среће да је током свог заточеништав обављао углавном такве послове. Ње-
гов регистар обухвата називе као што су: bademeister / kąpielowy (редар у купаоници), dachdeker 
(кровопокривач), dolmetscher (тумач, преводилац), fertner (вратар), laüfer (курир), leichenträger 
(носач лешева), pfleger (болничар), reiniger (чистач), schreiber (писар),10 stubendienst / sztubowy 
(собни редар), tatuator (тетоважер).11 Логораш који је обављао неки квалификован, занатски по-
сао био је fachowiec (стручњак), док је sonderowiec онај који је припадао тзв. зондеркоманду (нем. 
Sonderkommando), чије задужење је био рад у крематоријуму. Новопридошли затвореник био је 
zugang (овај назив користио се и за новопридошлу групу затвореника). Логораш који је заточен 
још у прво време постојања логора па је зато имао мали затворенички број био је stary numer, 
а онај који је приспео знатно касније те је стога заведен под високим бројем био је milionowiec. 
Услед неухрањености и тешког физичког рада телесно и психички потпуно исцрпљен логораш, 
који се због таквог свог стања налазио на дну логорске хијерархије, имао је назив muzułman (му-
слиман), ж. р. muzułmanka.12 Још један карактеристичан назив јесте pipel, а односио се на веома 
младе логораше који су били послужитељи логорашких функционера и некада сексуално иско-
ришћавани од њих.

Као следећу тематску групу можемо издвојити називе делова логора, логорских објеката, 
њихових просторија и инвентара што су га садржавали. У тој групи били би називи као нпр.: blok 
(зграда или барака намењена пре свега за смештај затвореника),13 sztuba (соба, спаваоница),14 
buksa / prycza (лежај од дасака на коме је спавало неколико логораша), waschraum (умиваоница), 
baderaum (купаоница, просторија с тушевима), sauna (велики затворени простор за туширање 
и дезинфекцију затвореника који се налазио у логору Биркенау, највећој филијали Аушвица), 
bekleidungskammer / bekleidungs (магацин са логорашком одећом), krankenbau (логорска болни-
8  Постојали су и називи женских есесовских функција с формантом -fuhrerin (rapportführerin, blockführerin итд.), али 
се они у Кјеларевом тексту не срећу. 
9  Код Кјелара се појављује само ова друга форма.
10   Овај назив је код Кјелара често уже одређен па се тако срећу и изрази: główny schreiber, kommandoschreiber, rap-
portschreiber, schreiber blokowy. 
11  Неки од наведених назива имају и свој женски облик: funkcyjna, blokowа, kapówka, laüferka, pflegerka, schreiberka.
12  Исувише простора би нам заузело разматрање објашњења (одн. објашњењâ) не баш извесне мотивације оваквог 
назива. Заинтересовани читалац може се о томе обавестити у Wesołowska 1996: 88–109; Hansen, Nowak 2011: 129–130.
13  Уколико је блок имао посебну намену, могао је бити спецификован као blok rewirowy (болнички блок), blok 
durchfalowy (блок у коме су смештени dizenteričari), blok zakaźny (инфективни блок), blok zugangowy (блок у коме су 
смештени новопридошли затвореници), schonungsblock  (блок за реконвалесценте) итд.
14  Ова лексема је улазила и у састав сложеница schreibstuba (писарница, канцеларија) и blockführerstuba (барака на 
улазу неког од сектора логора где су дежурали есесовци). 
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ца), plac / plac apelowy (део логора где се одвијала прозивка), lagerstrasse (главна логорска улица), 
postenkieta (ланац стражарских кула), leichenhala (мртвачница), stehbunkier / stehbunker (бункер 
у коме су за казну затварани логораши у ћелије, stehzelе, толико уске да се у њима могло само 
стајати), kiesgrube (шљункара) итд .

Једна група термина односи се на логорашку одећу и обућу или неке детаље на њима: 
pasiak (пругасто логорашко одело), holendry / drewniaki (дрвене кломпе, једина обућа коју су за-
твореници добијали по доласку у логор), winkiel / trójkąt (троугао нашивен заједно с логарашким 
бројем на левом грудном делу логорашког одела; био је у различитим бојама којима су се озна-
чавале различите групе логораша, па је нпр. црвени троугао означавао политичке затворенике, а 
зелени криминалце), binda (трака ношена на рукаву која је означавала логорашке функционере).

Од назива оруђа којим су се логораши служили у раду, типичних за лагершпраху, два су 
код Кјелара посебно фреквентна: rolwaga (колица за превоз намирница и других врста терета у 
логору) и tragi (носиљка за преношење терета или посебна лимена носила за преношење лешева). 

Због веома лоших хигијенских услова у логору су биле распрострањене болести, од којих 
међу најчешћима: durchfal (дизентерија, крвави пролив који се јављао због гладовања и нехиги-
јенске исхране), flegmona (гнојна упала поткожног и мишићног ткива), krätze (шуга).

На крају овог кратког прегледа логорских термина, заступљених код Кјелара, поменимо 
још и оне што означавају различите активности које су се одвијале у логору: apel (прозивка), 
stójka (дуго стајање постројених логораша као један вид кажњавања), sport (исцрпљујућа физич-
ка активност, физичке вежбе које су логораши морали да раде за казну, а уз то и есесовцима за 
забаву), meldunek (рапорт; такође пријава за неки почињени преступ), bettruhe (време спавања, 
обавезног одмарања), lagersperre / lagerspera (забрана изласка из блокова, нпр. када је стизао 
транспорт Јевреја који је већином завршавао у гасним коморама или када су у посету логору 
долазили неки од нацистичких главешина), rewizja (претрес логораша или логорашких барака, 
блокова), läusenkontrolle (групно тражење и требљење вашију), entläusung (деваширање, дезин-
фекција од вашију), selekcja / wybiórka (издвајање логораша неспособних за рад који су потом 
убијани), rozwałka (стрељање), szprycowanie / szpilowanie15 (убијање логораша инјекцијама фено-
ла тако што се фенол помоћу дугачке игле убризгавао директно у срце), (za)gazowanie (убијање 
гасом у гасној комори).

Неке од горе наведених именица имају и своје глаголске пандане: meldować (рапортирати), 
rewidować (претресати, вршити претрес), (wy)selekcjonować (селекционисати, (из)вршити селек-
цију), rozwalać / rozwalić (стрељати), (za)szprycować / (za)szpilować (убити / убијати инјекцијом 
фенола), (za)gazować (убити / убијати гасом у гасној комори). За логорску терминологију веома су 
типични и глаголи verlegovać (преместити логораша у другу радну јединицу, други сектор логора 
и сл.)  и (z)organizować (набавити / набављати нешто за јело или пиће, или доћи до какве ствари 
која олакшава преживљавање у логору, све то обично на начин који није у складу с логорским 
прописима),16 као и глагол (z)muzułmanieć (постати / постајати muzułman – телесно и психички 
пропасти / пропадати услед неухрањености и тешког физичког рада).

Овај преглед одабраних логорских термина присутних у Кјеларевом делу очито нам пока-
зује изразит примат лексике немачког порекла. (У њу уврштавамо и лексеме које изворно нису не-
мачке, али су усвојене посредством немачког.) Немачке лексичке елементе Кјелареве лагершпрахе 
можемо на основу граматичких и творбених критерија поделити у неколико група.17 Једну групу 
чиниле би немачке лексеме које се појављују у „окамењеном”, индеклинабилном облику. Такве 
су, међу осталима, лексеме:18 bekleidungskammer, lagerstrasse, krätze, krankenbau, aufseherin, као 
у примерима: Pod bekleidungskammer stała grupa ludzi w cywilnych ubraniach... (123); Wracając do 
swego bloku ciemną lagerstrasse, Edek chichotał... (306); ... znalazł mi robotę przy wydawaniu maści 

15  Изведено од szpryca / szpilа (инјекција фенола).
16  У сличном значењу употребљавао се и глагол (s)kombinować.
17  За ову поделу у основи ћемо се послужити класификационим моделом примењеним у Jagoda et al. 1981: 59–82.
18  Значења раније већ представљених лексема у даљем излагању нећу поново објашњавати .
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na krätze (129); Prawie połowę ze stanu chorych leżących na Krankenbau przeniesiono do Brzezinki... 
(122); Nasz posten wesoło pozdrawiał znajome aufseherin... (170).

Kао другу групу позајмљеница из немачког или лексема преузетих посредством немач-
ког можемо издвојити оне лексеме које у свом основном облику такође одговарају немачким 
моделима, али су за разлику од лексема из претходне групе уклопљене у пољску флексију – до-
бијају одговарајуће пољске падежне наставке. У ту групу по правилу спадају именице мушког 
рода на сугласник (нпр. сложенице с формантом -führer и уопште именице што се завршава-
ју на er, као vorarbeiter, pfleger, leichenträger..., затим именице esesman, lagerarzt, stubendienst, 
blok, apel итд.) и именица средњег рода komando (нем. Kommando): Blockführerzy po wczorajszym 
pijaństwie byli wyjątkowo w złych humorach (95);... SS postarało się ulżyć doli leichenträgerów... 
(58); ... z esesmanami był w doskonałej komitywie...(236); Na podwórzu oczekiwała już cała świta 
SS z lagerführerem Fritzschem i lagerarztem Entressem na czele (92); ... z rewiru znał mnie jako 
stubendiensta... (183); ... postara się, by artyści mogli występować na blokach w obozie... (112); On  
zostaje w naszym komandzie... (183). 

У овој групи су и девербативне именице на -ung, које су у немачком женског рода, а у логор-
ском језику без изузетка добијају мушки род  (Jagoda et al. 1981: 65), што илуструју и ови примери 
из Кјеларевог текста:19 ... postaram się o przeniesienie do jakiegoś komanda pracującego na zewnątrz 
obozu, najlepiej do bauleitungu... (289); Rano jak zwikle poszedłem z komandem do planierungu (351); 
... na jutrzejszy dzień zapowiedziany jest wielki entläusung (155). 

У следећој групи биле би лексеме код којих су на немачку творбену основу додати пољ-
ски форманти (префиксални, суфиксални, наставачки). Meђу њима издвајају се најпре именице 
углавном женског рода чији је наставак -а у номинативу једнине супститут немачког наставка 
-e, а такве су именице: binda (< Binde), leichenhala (< Leichenhalle), prycza (< Pritsche), stehzela 
(< Stehezelle), sztuba (< Stube), torwacha (< Torwache ʼстражар на капијиʼ)20 итд., које имају регу-
ларне пољске падежне наставке, као у примерима: Ma bindę na ramieniu! (229); Otworzyłem im 
drzwi do leichenhali (124); Kilka kobiet siedziało w kucki na swych pryczach... (184); ... wpychałem 
się na siłę w czarny otwór stehzeli (203); W sztubie leży kilkunastu na słomie (29); Milkniemy naraz, 
bo ukazał się torwacha... (310). 

Плуралија тантум tragi, што се у Кјеларевом тексту среће на неколико места, пример је суп-
ституције немачког плуралног завршетка en пољским плуралним наставком y/i (Tragen > tragi): 
W milczeniu nieśli puste blaszane tragi (124). На другој страни, немачки једнински завршетак  en за 
свој пољски супстит има наставка a, уз промену граматичког рода (из мушког у женски), у име-
ници rolwaga (< нем. Rollwagen): Rolwaga była prawie że załadowana... (95).

Код Кјелара у неким случајевима има колебања па се поједине именице некада појављу-
ју с пољским наставцима, а некада у индеклинабилном облику, нпр. zulaga / zulage (додатни 
оброк што су га логораши понекад добијали, обично за тежак физички рад или за награду): 
Tego wieczoru za dobrą pracę dostaliśmy zulagę (76); Finał był taki, że Obojski dostał zulage (172); 
lagersperа / lagersperre: Lagerführer Schwarzhuber zarządził (...) lagersperę (288); Po wieczornym 
apelu zarządzono ścisłą lagersperre (126); nachtwacha / nachtwache (ноћни дежурни): Przybiegł 
nachtwacha (154); Obudzony nachtwache przyniósł mu w końcu kubek... (154); kniebojgi / kniebeugen 
(ходање у чучњу): Ale po tych uciążliwych „kniebojgach” można było chociaż rozluźnić mięśnie 
(48); Za karę kniebeugen, ręce jednak mają pozostać w tyle głowy (27). Дешава се и да пореклом од 
исте основе једна именица има пољски, а друга немачки, индеклинабилни облик, нпр. brotkamera 
(хлебни магацин), али: bekleidungskammer, effektenkammer (магацин са стварима одузетим од но-
вопридошлих затвореника), unterkunftskammer (есесовски магацин): Na moim bloku wybudowałem 

19  Код Кјелара се појављују само четири именице на -ung: bauleitung (радна јединица за извођење грађевинских 
радова), planierung (радна јединица за нивелацију терена), totenmeldung (извештај о броју умрлих) и раније поменута 
именица entläusung (деваширање).
20  Ова последња именица је у логорском језику мушког рода.
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brotkamerę... (269); ... więźniarka, pracując w effektenkammer, podarowała mi (...) sweter (201); ... 
został on oberkapo unterkunftskammer (308).

Међу логорским терминима насталим додавањем пољског суфикса на немачку творбе-
ну основу наведимо најпре именице мушког рода са суфиксом owiec, једним од продуктивни-
јих пољских суфикса (Bąk 1987: 220).  Код Кјелара су то именице sonderowiec, wehrmachtowiec 
и durchfalowiec (од нем. Durchfall ʼпроливʼ): Sonderowcy to już nie ludzie (245); ... teren był 
bardzo dogodny dla nawiązywania kontaktów (...) z wehrmachtowcami... (328); ... parter należał do 
durchfalowców... (58). У једном примеру појављује се и суфикс czyk, карактеристичaн за називе 
којимa су се затвореници означавали у односу на своје „логорско порекло” (Jagoda et al. 1981: 
75): Blokowym był Niemiec, polityczny, buchenwaldczyk, dopiero niedawno przeniesiony stamtąd do 
Birkenau (259).

Додавањем суфикса ka именицама мушког рода на er настали су женски облици, као што су 
laüferka, pflegerka, schreiberka, vorarbeiterka: Któregoś dnia przybiegła laüferka z bloku 23... (193); 
Wyżarte (...) vorarbeiterki pokrzykiwały histerycznie... (166). Овај суфикс добијају и немачки жен-
ски облици на in (aufseherinka), али су овакве форме много ређе од оних у којима је немачки фор-
мант изостављен (aufseherka) (Jagoda et al. 1981: 75–76):  Aufseherinki (...) przyprowadzały nową 
grupę... (127); A jeszcze bardziej lubią nas aufseherki (296). Суфикс ka додаје се и на први део сложе-
нице, уз испуштање њеног другог дела, у примеру oberka (од Oberaufseherin), затим на презимена 
есесовки (Drechslerka, Mandelka), па и на основу која садржи именицу Mann (човек, мушкарац) 
– esesmanka (од esesman < SS-Mann): ... oberka z Kramerem wyniesie się z obozu (293); Drechslerka 
miała pięknego psa... (284); ... czemu nie miałbym ja (...) poromansować sobie z esesmanką... (296). 
Поменимо овде и сложени суфикс ówka помоћу којег је изведена именица kapówka (женски капо): 
Z tyłu rechotała kapówka... (242).

Од пољских придевских суфикса посебно ћемо издвојити суфикс –ow(y) што га имају ве-
ома фреквентне супстантивизиране форме blokowy и sztubowy, настале додавањем придевског 
суфикса на основу првог дела немачких сложеница Blockältester и Stubendienst: Blokowy czekał na 
nas z kolacją (98); Skorzystał z tego delikwent i wyrwał się sztubowym (67).

Глаголске лексеме које се срећу у Кјеларевој лагершпрахи творене су додавањем пољског 
суфикса ować на немачку основу. Такав је глагол  szwarcować (шверцовати) или раније поменути 
глаголи (za)szprycować и verlegovać: Dzięki temu udaje nam się „szwarcować” (28); ... szprycuje tych 
najciężej chorych... (220); ... a coś tam narobił, że cię tak nagle verlegowali? (259).

Посебну групу позајмљеница у оквиру лагершпрахе чине калкирани изрази. Код Кјелара 
су то обично синтагматски спојеви настали превођењем немачких сложеница: główny obóz (< 
Hauptlager ʼглавни логорʼ), karna kompania (< Strafkompanie ʼказнена радна јединицаʼ), komora 
gazowa (< Gaskammer ʼгасна комораʼ), pisarz blokowy (< Blockschreiber ʼписар у блокуʼ): Gorzej 
było w głównym obozie, ale i tam udało się (243); ... skazano nas na pobyt w karnej kompanii (201); 
... nie damy się bez oporu wpędzić do komór gazowych (245); To pisarze blokowi sprawdzali kartoteki 
nowo przyjętych do szpitala (63). Среће се и један фразеолошки калк – zrobić meldunek (< Meldung 
machen ʼнаписати, поднети казнену пријавуʼ)21: Meldunek zrobi osobiście (180).

Пређимо сада на карактеристичне пољске лексичке елементе који су присутни у Кјеларевој 
лагершпрахи. Ту пре свега треба издвојити неологизме, новонастале изразе у логорском језику, и 
неосемантизме (семантичке неологизме) – изразе присутне у свакодневном пољском језику који 
у језику логораша попримају ново значење или посебну значењску нијансу, одн. одређену специ-
фикацију значења насталу као резултат различитих померања у оквиру значењског опсега датог 
израза (Jagoda et al. 1981: 89–92; Wesołowska 1996: 72).22

21  У дословном преводу какав је код Кјелара ʼнаправити пријавуʼ.
22  У пољске елементе логорског језика могу се уврстити и лексеме које су саставни део општег пољског лексичког 
фонда, а које су биле у широкој употреби и код логораша других националности. Добар пример за то је именица 
miska ʼчинија, зделаʼ (SJP 4: 736; PSR I: 1064). Погврду њеног статуса налазимо у једној причи нашег писца и бившег 
логораша Ђорђа Лебовића, на неколико места у дијалогу групе логораша различитих националности, словенских и 
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Осврнућемо се прво на неосемантизме. Веома илустративни представници лексема с но-
водобијеним значењем у логорском језику јесу нпр. holendry (логорашке дрвене кломпе чији 
је назив настао апелативизацијом етнонима Holender ʼХоланђанинʼ) или својеврсни логорски 
микротопоними Kanada (део логора Аушвиц-Биркенау у којем су били магацини са стварима 
одузетим депортиранима) и Meksyk (недовршени део логора у којем су животни услови били 
посебно лоши). У последња два назива одражава се стереотипна представа о богатим и сирома-
шним земљама (Hansen, Nowak 2011: 128). Примери : Stał oto teraz przede mną (...) w olbrzymich 
holendrach na gołych nogach (71); Effektenlager, czyli „Kanada”, był to ostatni odciniek obozu... 
(246); Na „Meksyku” wody w ogóle nie było (291).

 У другој групи неосемантизама, карактеристичних за логорски језик, специфична значење 
развијала су се најчешће услед сужавања постојећег значењског опсега датог ираза, нпр. fenol 
(отровно хемијско једињење х → отровно хемијско једињење х којим се убијају затвореници), 
giełda (берза → место где логораши  тргују, обично путем натуралне размене), komin (димњак → 
димњак крематоријума), lasek (шумица → шумица на рубу логора Аушвиц-Биркенау између за-
твореничких барака и крематоријума), numer (број → логорашки број), sport (физичка активност 
→ физичка активност као вид наметања дисциплине и кажњавања затвореника), selekcjonować 
(вршити одабир, селекцију → вршити одабир затвореника за ликвидацију):  Myślałem o domu, o 
wojnie, obozie, o komorach gazowych i fenolu, o selekcjach, rozwałkach... (225); ... wprowadził mnie 
do sonderkommanda. Tam była giełda... (341); Jedyne wyjście to prez komin... (226); Spojrzeliśmy w 
kierunku lasku... (352); ... Jankiel, zmęczony sportem, ciężko oddychał... (286); Selekcjonowano też 
bardziej tolerancyjnie, skutkiem czego stan obozu znacznie się powiększył (348).

Нова значења настајала су често и у синтагматским и фразеолошким спојевима. Тако у из-
разу stary numer лексема numer означава носиоца броја, логораша, а лексема gaz ʼгасʼ у спојевима 
типа transport do gazu или pójść ʼпоћи, отићиʼ do gazu добија значење ʼгасна комораʼ: Taki stary 
numer, a taki muzułman? (161); Hodzi o twego kolegę, który miał pójść dzisiaj do gazu! (224).

Неологизaмa је у логорском језику знатно мање него неосемантизама (Jagoda et al. 1981: 
92). Њих и Кјеларевом тексту репрезентују лексеме milionowiec, (z)muzułmanieć, (za)szpilować, 
szpilowanie и rozwałka,23 поменуте већ раније у прегледу логорских термина по тематским групама.

Размотримо сада кратко карактеристична преводилачка решења приликом преузимања из-
раза из Кјелареве лагершпрахе. Немачке лексеме које су у изворном пољском тексту индекли-
набилне и у српском и словеначком преводу су неретко такве, поготову оне женског рода (нпр. 
lagerstrasse или krätze): Na lagerstrasse było tłoczno jak na deptaku... (228) / На лагерштрасе је 
била гужва као на шеталишту... (233) / Na lagerstrasse je bila gneča kakor na pločniku... (231); Tam 
nadziałem się na Stessla, który natychmiast znalazł mi robotę przy wydawaniu maści na krätze (129) / 
Тамо набасах на Стесела, који ми одмах нађе посао код издавања масти за креце (131) / Tam sem 
naletel na Stessla, ki mi je takoj našel delo pri izdajanju masti za krätze (132). 

Неке од њих, ипак, махом у српском преводу, имају флективне облике, као у овом приме-
ру где се српски превод супротставља словеначком: Pod bekleidungskammer stała grupa ludzi w 
cywilnych ubraniach... (123) / Код беклајдунгскамере стајала је група људи у цивилним оделима… 
(125) / Pri bekleidungskammer je stala gruča ljudi v civilnih oblekah... (126); или у примеру где је 

несловенских: – Има ли ко миску? (...) Требају нам миске (28); Крали сте из наше миске... (33) итд. Она се појављује 
и у усменом сведочанству Љубомира Зечевића, новинара и некадашњег директора Телевизије Београд, који је био 
интерниран у Маутхаузену: У подне исто тако једна порција или, како смо је ми звали, миска неког чорбуљака (2:00:56). 
У српском и словеначком преводу Кјеларевог текста уместо ове лексеме коришћен је преводни еквивалент: Chętnie z 
nim porazmawiam, a i miskę zupy zorganizuję (119) / Радо ћу с њим поразговарати, а снаћи ћу се и за зделу чорбе (121); 
Rad bi se z njim pogovoril, pa tudi skledico juhe bi lahko organiziral (122).
23  Именица rozwałka ʼстрељањеʼ, изведена од глагола rozwalаć, пољски је жаргонизам из времена немачке окупације 
(SJP 7: 1313-1314; Jagoda et al. 1981: 85) који превазилази оквире уско логорског језика. Нетачно је објашњење значења 
ове именице као „убиство батинањем” („Mord durch Erschlagen”) које дају Ханзенова и Новакова (Hansen, Nowak 
2011: 127) поводећи се вероватно основним значењем глагола од којег је именица изведена. (Основно је значење овог 
глагола ʼразваљивати, разбијати; рушитиʼ, а жаргонско ʼстрељатиʼ [SJP 7: 1313; PSR II: 700].)
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у српском преводу употребљена немачка лексема (са словенским наставком a као супститутом 
немачког e), док у словеначком преводу ту стоји преводни еквивалент: Mieliśmy zebrać świeży 
kontyngent trupów, jakich dostarczała ostatnio w wielkiej ilości kiesgrube (88) / Требало је да пре-
узмемо нови контигент лешева које је у последње време у великом броју достављала кисгруба 
(91) / Morali smo pobrati svežo pošiljko trupel, ki jih je v zadnjem času v velikih količinah dostavljala 
gramoznica (91). Занимљиво је да на другом месту преводилац на српски исту ову реч употребља-
ва у мушком роду (тип купе, аташе): Miejsce pracy SK znajdowało się w kiesgrube... (82) / Радно 
место кажњеничке чете налазило се у кисгрубеу... (86) / SK je delala v kiesgrube... (85).

Дешава се и да једну исту лексему преводиоци некада употребљавају у индеклинабил-
ном, а некада у деклинабилном облику: Prawie połowę ze stanu chorych leżących na Krankenbau 
przeniesiono do do Brzezinki... (122) / Скоро половину болесника који су лежали у Кранкенбау 
пребацили су у Бжезинку... (123) / Skoraj polovico bolnikov, ki so ležali na Krankenbau, so preselili 
v Brzezinko... (124); Pozycja Bocka jako lagerältestera Krankenbau została zachwiana... (171) / Пози-
ција Бока као лагерелтестера Кранкенбауа пољуљана је... (174) / Položaj Bocka kot lagerältesterja v 
Krankenbauu se je zamajal... (174). 

Уколико код Кјелара немачка лексема у индеклинабилном облику има свој флектив-
ни пандан са словенским суфиксом додатим на немачку основу (као у примеру aufseherin : 
aufseher[in]ка), преводиоци дају предност овом другом: Nasz posten wesoło pozdrawiał znajome 
aufseherin... (170); Наш постен је весело поздрављао познанице ауфзехеринке... (173); Naš 
posten je veselo pozdravljal poznane aufseherke... (173).

Немачке лексеме које су код Кјелара флективне, по правилу су као такве преузете и у срп-
ском и словеначком преводу: ... SS postarało się ulżyć doli leichenträgerów... (58) / ... SS се потрудио 
(...) да олакша судбину лајхентрегера... (62) / ... je SS poskrbela za olajšanje usode leichenträgerjev... 
(60); W pośpiechu przefilcowałem wraz s stubendienstami łóżka... (285) / У журби сам са штубендин-
стима претресао кревет... (292) / S stubendiensti smo na hitro pretipali postelje... (288). Исти је случај 
и с именицом posten у једнини, али упадљиво је да оба преводиоца избегавају неједнински облик 
ове именице, као и њену алтернативну, краћу варијанту (post), замењујући их преводним еквива-
лентом, уп.: Ciekawy posten oświetlał nam przez chwilę trasę... (68) / Радознали постен осветљавао 
нам је за тренутак пут... (73) / Radovedni posten nama je za hip osvetlil pot... (70); ... toteż posteni 
stanęli sobię w cieniu drzewa... (134) / ... па су стражари стали у сенку дрвета... (136) / ... zato sta se 
tudi stražarja umaknila v senco drevesa… (137); Już od dłuższego czasu obserwowałem posta... (177) 
/ Већ дуже време посматрао сам стражара... (181) / Že nekaj časa sem opazoval stražarja... (180).

Преводилац на српски, из неких нејасних разлога, доследно избегава и коришћење немач-
ких скраћеница, а оне су такође карактеристичне за логорски језик и код Кјелара доста засту-
пљене: ... w drodze na FKL zawsze porządnie zmarzłem (201) / ... увек сам на путу у женски логор 
добро мрзнуо (206) / ... sem na poti do FKL vedno prezebal (204); SDG Klehr (...) uchylał  nieznacznie 
drzwi... (108) / Esesovac iz sanitetske službe Kler (...) odškrinuo je vrata... (110) / SDG Klehr (...) je 
narahlo odprl vrata... (111); ... ostatniego Żyda z SK wyprawili na łono Abrahama... (85) / ... последњег 
Јеврејина из кажњеничке чете послали су на онај свет... (88) / Zadnjega Žida iz SK so spravili na 
drugi svet... (88).24

Веома честа лексема у логорском језику командо, у значењу ʼрадна јединицаʼ, која је као 
и у немачком књижевном језику средњег рода, а таква је и у српском преводу Кјеларевог текста, 
инкорпорирана је у словеначки лексички систем у облику женског рода с наставком a у ном. јд. 
(SSKJ: 415) и у том облику је употребљава и преводилац Кјеларевог текста на словеначки: Jedno 
z komand śpiewało wesoło... (136) / Једно командо је весело певало... (138) / Neka komanda je veselo 
prepevala... (139); Po drodze mijały nas liczne kobiece komanda... (170) / Уз пут су поред нас прола-
зила женска команда... (173) / Po poti smo srečevali številne ženske komande... (173).25

24  Разрешење скраћеница из горњих примера: FKL (= Frauenkonzentrationslager), SDG (= Sanitätsdienstgehilfe), SK 
(=Strafkompanie).
25  Занимљиво је да се ова лексема у облику женског рода, а у наведеном значењу, среће и у приповедној прози Ђорђа 
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Поједини логорски термини – по правилу међу онима насталим додавањем пољског су-
фикса на немачку основу – показују се веома непогодним за преузимање. Таква је именица 
durchfalowiec наспрам које у српском и словеначком преводу стоји једнолексемни преводни екви-
валент или дискурзивна синтагма: Zabierajcie tych durchfalowców! (67) / Носите ове дизентерича-
ре! (72) / Vzemita tele driskavce! (69); ... parter należał do durchfalowców... (58) / ... партер је припа-
дао болесницима од дизентерије... (62) / ... v pritličju pa su bili tisti z drisko... (60).26

Преузимању се опиру и супстантивизирани придеви blokowy и sztubowy. Лексема blokowy у 
преводима за свој еквивалент има синтагму с падежним атрибутом чије је значење одговара зна-
чењу немачке основе те лексеме: Blokowym był Niemiec, przestępca kryminalny... (29) / Nadzornik 
bloka bio je Nemac, kriminalac... (34) / Čuvaj na bloku je bil Nemec, kriminalec... (30). У словеначком 
преводу падежни атрибут често је изостављен: Funkcję tę powierzono blokowemu Petrowi... (104) / 
Ова функција је поверена надзорнику блока Петеру... (106) / To funkcijo so poverili čuvaju Petru... 
(107). Лексема sztubowy најчешће има приближне једнолексемне еквиваленте ширег значењског 
опсега: ...on zaraz wyśle sztubowych (223) / Он ће одмах послати редаре (227) / ... on bo takoj poslal 
redarje (226), а некада и синтагме с придевским атрибутом: ... starał się dogadzać (...) żeby jak 
najdłużej utrzymać się na dobrej posadzie sztubowego (223) / ... трудио се да угоди (...) да би што 
дуже остао на добром месту собног редара (227); ... poskušal je ustreči (...) samo da bi se čim dlje 
obdržal na dobrem položaju sobnega redarja (226).

Посебан проблем представља транспоновање логорских неологизама. Тако, на пример, 
словеначки преводилац преузима (уз гласовне модификације) израз milionowiec, пресликавајући 
тиме у односу на израз milijonar значењску дистинкцију каква је у пољском (milionowiec – ло-
гораш с високим бројем, дакле малим логорским искуством : milioner – веома богат човек), док 
је у српском преводу та дистинкција замагљена пошто у њему као еквивалент датог пољског 
неологизама стоји лексема милионер: Ot, milionowiec nie zdający sobie sprawy z tego, czym jest 
obóz koncentracyjny w Birkenau... (316) / Ево милионера који није свестан шта је то концентра-
циони логор у Биркенауу... (323) / Glej ga, milijonovca, ki nima pojma o tem, kaj je koncentracijsko 
taborišče Birkenau... (320). Или, слично томе, у словеначком тексту најчешће је пренесен модел 
глаголског неологизма (z)muzułmanieć, а у српском je ту обично неки вишелексемни спој без ика-
кве сличности с пољским моделом: Ostatnio bardzo podupadł (...), zmuzułmaniał ostatecznie (64) / У 
последње време је много пропао (...), био је сама кожа и кост (68) / V zadnjem času je zelo upadel 
(...), pomuslimanil se je dokončno (66); Nieprzywykli do (...) ciężkich warunków obozowych szybko 
muzułmanieli (217) / Ненавикнуту на (...) тешке услове у логору, брзо су физички пропадали (222) / 
Ker niso bili vajeni (...) težkih taboriščnih razmer, so se hitro „pomuslimanili” (220). На другој страни, 
насупрот жаргонизму rozwałka у оба превода униформно стоје неутрални изрази, без икаквих ко-
локвијалних примеса: ... przez małe okienko nieraz obserwowaliśmy rozwałki na bloku 11... (126) / ... 
кроз прозорчић [смо] често посматрали стрељања у блоку 11... (127) / ... skozi okence [smo] večkrat 
opazovali streljanje v bloku 11... (129); Zanosiło się na rozwałkę (124) / Спремала се ликвидација 
(126) / Pripravljala se je likvidacija (127). 

И на крају, да резимирамо. У раду смо настојали да прикажемо основне одлике лагершпра-
хе садржане у мемоарском делу Вјеслава Кјелара. Њу највише чини лексика немачког порекла 
уз доста пољских морфолошких и творбених црта. Кјелареве логорске термине пољског порекла 

Лебовића: А из ког си блока, хавер, из које команде? (77). Као таква може се чути и у сведочанству Љубомира Зечевића: 
Ту сам се задржао релативно кратко време па сам прешао у другу команду, која је радила на тој трафостаници (2:12:00). 
Матичини речници лексеми команда не приписују дато значење. 
26  Термини настали додавањем пољског суфикса owiec на немачке именице која означавају неку организацију или 
радну групу не опиру се преузимању будући да су изведенице таквог творбеносемантичког типа сасвим уобичајене 
и у српском и словеначком (тип есесовац/esesovec, гестаповац/gestapovec итд.): Cały ten teren był bardzo dogodny dla 
nawiązywania kontaktów (...) z wehrmachtowcami... (328) /  Цео овај терен био је веома погодан за успостављање веза (...) 
са вермахтовцима... (336) / Ves ta teren je bil zelo primeren za navezovanje stikov (...) wehrmachtovci... (332); ... z bocznych 
drzwi krematorium wyszła grupa sonderowców (248) / ... из бочних врата крематоријума изиђе група зондероваца (254) / 
... je skozi stranska vrata prišla skupina sonderjevcev (251). 
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представља у првом реду неколико неологизама и, у већој мери, један број неосемантизама – из-
раза који су саставни део општег пољског лексичког фонда али који у језику логораша попримају 
ново значење или извесну спецификацију значења. У нашем разматрању представили смо и ка-
рактеристичне поступке у односу на елементе логорског језика за којима су посезали преводиоци 
Кјеларевог текста на српски и словеначки. Будући да лагершпраха приповедању даје одређен 
колорит који нам пластично дочарава реалије логорашког живота и тиме уједно наглашава аутен-
тичност приповедања, веома је важно на одговарајући начин, у највећој могућој мери, пренети 
елементе лагершпрахе из текста изворног језика у текст циљног језика.
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“LAGERSZPRACHA” IN A MEMOIR ANUS MUNDI  
AND ITS TRANSLATIONS INTO SERBIAN AND SLOVENIAN LANGUAGE

Summary

During the existence of the Auschwitz concentration camp, the multinational community of its detainees devel-
oped its own specific vocabulary related to the realities of everyday life in the camp. This vocabulary, which was 
mostly based on German lexicon with admixtures from the Polish language, is internationally known in the post-
war literature that studied the life of detainees in Nazi camps as Lagerszpracha (Lagerspracha, Lagersprache). 
As a kind of linguistic entity, Lagerszpracha can be found in the testimonies of surviving detainees, as well as in 
literary works dealing with the camp life, with the primary function of plastic representation of their realities. The 
authors of these works mostly went through the painful experience of camp detention themselves. One of them is 
Wiesław Kielar, who was detained in Auschwitz as a member of the Polish resistance movement, almost from the 
very establishing of this concentration camp until the end of its existence. Kielar transposed his camp experience 
into the book Anus Mundi, which is considered a seminal work on confinement in Nazi concentration camps.
This paper presents, on the one side, the co-basic features of Lagerszpracha in the original Polish text of Wieslaw 
Kielar, and on the other, the extent to which it was taken over in Serbian and Slovenian translations and, to the 
extent that it was taken over, the method of its adapting to Serbian, i.e. Slovenian language on the morphological 
and word-formation level.

Кey words: Lagerszpracha, Anus Mundi, Serbian translation, Slovenian translation

Жељко Марковић
Универзитет у Новом Саду, Србија

Филозофски факултет
zeljko.markovic@ff.uns.ac.rs

https://ohms.weitererzaehlen.at/viewer.php?cachefile=Interview57826.xml
mailto:zeljko.markovic%40ff.uns.ac.rs?subject=




VI 
  

СОЦИОЛИНГВИСТИЧКЕ ТЕМЕ





521

UDK 811.163.42’272”20”

Jagoda Granić

IDEOLOGIJA STANDARDNOG JEZIKA 
 I NOVA VERNAKULARIZACIJA

Svaki jezik ima dvije oprečne funkcije: funkciju inkluzije i funkciju ekskluzije. Isto vrijedi i za standard i za svaki 
nestandardni idiom nekog jezika, tj. vernakular. Ovisno o njihovim pojedinačnim statusima, jedni imaju manju, 
a drugi veću društvenu moć koja se reflektira i na izvanlingvističku stvarnost. Standardizacija je ideologija sama 
po sebi, a ideologija standarda izjednačava se s jezičnim konzervativizmom. Budući da standard kao eksplicitno 
normiran idiom nema nijedno obilježje vernakulara, njegovim formiranjem prestaje vernakularizacija prostora 
javne komunikacije, ali samo privremeno. Naime, u novom društvenom kontekstu i u pojedinim diskursima (u 
poetskom, medijskom te u diskursu politike, obrazovanja i znanosti) događa se nova vernakularizacija standarda s 
fakultativnom gramatikalizacijom. Ekspanzija i sveprisutnost novih vertikalnih i horizontalnih idioma implicitne 
norme u prostoru javne komunikacije – koji  se šire komunikacijskom praksom, a ne učenjem – upravo to i 
dokazuje. 

Ključne riječi: ideologija standardnog jezika, vernakular, standard, nova vernakularizacija

1. IDEOLOGIJA SAVRŠENOG JEZIKA

Savršenstvo po univerzalnosti i praktičnosti koje a priori isključuje ‘‘izabrane’’ jezike i, ne 
manje važno, i njihove govornike – ‘‘izabrane’’ narode, najbolji je odgovor na sve političke, kulturalne, 
nacionalne i religijske podjele. I oni koji i dalje (utopijski) tragaju za univerzalnim i idealnim jezikom, 
oni koje vodi načelo optimizacije, ne niječu, naravno, raznolikost jezika, kultura i naroda/nacija jer 
je uostalom jedino iz te raznolikosti i mogao nastati koncept univerzalnog koji je, ecovski kazano, 
zajednički svim narodima, ‘‘čiji znakovi nisu riječi, nego same stvari’’. Da bi takav savršeni jezik ostao 
savršen, ne bi smio fragmentirati ni vertikalno ni horizontalno. No s druge strane, to ne znači da i taj 
savršeni jezik ne bi kontaktirao s drugim jezicima i mijenjao se kao svaki jezik u svojoj upotrebi, samo 
bi bio strože kontroliran kako bi sačuvao svoj nadnacionalni karakter. 

Oduvijek su jezici spajali, ali i razdvajali ljude, a sve je zapravo počelo s confusio linguarum s 
kojim ‘‘[se] rađa […] pluralitet jezikā’’ (Eco 2004: 41), umjesto jednog savršenog Adamovog jezika 
kojim je on razgovarao s Bogom, a kojim su bili govorili i njegovi potomci. U jednoj takvoj mitskoj 
koncepciji pluralitet jezikā označio je početak kaosa – nemogućnost komunikacije (barem u početku, 
prije stjecanja jezične i komunikacijske kompetencije u jeziku Drugoga) i dodatno intenziviranje razlika 
u javnoj sferi. No budući da se svaki krug želi zatvoriti i time stvarno i simbolički doći na početak, onda 
nimalo ne čudi ni ponovno oživljavanje ideje o savršenom ili univerzalnom jeziku, naročito intenzivirane 
u doba velikih ekonomskih i društvenih kriza koje su pak dovodile do ratova, većih i manjih sukoba 
te nacionalnih, vjerskih, političkih i kulturnih podjela. Naime, u tim slučajevima jezici često postaju 
eksponenti različitih identitetskih politika kojima jedne uključuju, a druge isključuju iz netom stvorenih, 
zbiljskih zajednica. No i tada je, da bi se jedna takva (jezična) zajednica održala na životu, trebalo 
poduzeti određene mjere ‘‘zaštite’’ njezina statusa, pa zapravo traju paralelni procesi: s jedne strane želja 
da se očuva različitost unatoč svemu (prirodna zakonitost), a s druge strane da se stvore temelji za jednu 
zajedničku, univerzalnu vrijednost (socijalna činjenica) s pomoću koje će se jedino i moći spoznavati te 
različitosti. Tu racionalističku i utopijsku ideju o savršenom jeziku najbolje je opisao Descartes (prema 
Eco 2004: 192), rekavši da je takav jezik moguć, ali da se ne pouzdaje u to da će ga ikad moći vidjeti 
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u upotrebi jer ‘‘pretpostavlja velike promjene u redu stvari i trebalo bi da cijeli svijet bude jedan raj 
zemaljski, što se može predložiti samo u zemlji iz romana’’.

2. IDEOLOGIJA STANDARDNOG JEZIKA 

Ako se na trenutak udaljimo od ideologije savršenog jezika i taj algoritam primijenimo na 
ideologiju standardnog jezika (Milroy 2007), rezultat je isti, barem u većini slučajeva. Dakako da treba 
uzeti u obzir i nove društvene okolnosti, tim više jer je svaki jezik i socijalna činjenica. Naime, standard 
je u nekim sredinama mit, utopija, nešto što stalno izmiče. Iako kreiran upravo za zajednicu kojoj 
pripada, najčešće ostaje na razini konstrukta jer se ne koristi uvijek i svugdje u javnoj komunikaciji i ne 
u propisanom obliku.1 

Radoslav Katičić upravo kaže: 
Pođemo li od toga da je glavna i temeljna svrha jeziku sporazumijevanje među ljudima, onda ne može 
biti dvojbe da bi jezik koji bi se govorio svugdje i uvijek jednako najbolje služio svojoj svrsi. Omogućio 
bi najšire i najdulje sasvim neometano sporazumijevanje. To je kao sa starenjem. Neizbježno je da čovjek 
stari, ali mu nije na korist. Najviše što se može postići jest da mu što manje škodi. Za jezik se to nastoji 
postići normom. Dok je ona stabilna, jezična se mijena svodi na najmanju moguću mjeru. Od toga jezik 
bolje funkcionira.2

U ovoj idealističkoj koncepciji ‘‘jezika koji bi se govorio svugdje i uvijek  jednako’’ komunikacija 
bi, nema dvojbe, bila najefikasnija – potpuna, bez ikakva šuma na svim razinama, u bilo kojem prostoru 
i u bilo kojem vremenu. Naravno, svi su ideali po definiciji nedostižni, utopijski, pa tako i ovaj o jednom 
idealnom konstruktu, no on ima jednu drugu svrhu. Naime, samo spominjanje takvog jezika još više 
podcrtava ne samo jezičnu raznolikost (mnoštvo jezika) nego i vertikalnu i horizontalnu raznolikost 
jednog jedinog jezika, njegov dinamičan karakter sui generis koji je uvjetovan i vremenom i prostorom 
upotrebe. Kad je riječ o standardu, utopijska ideja o takvom idiomu pretpostavlja normu, i to eksplicitnu3 
koja bi bila superponirana svima ostalima, a ta eksplicitna norma zapravo je standard sâm. No znamo 
da je standard, uz to što je autonoman, po definiciji i funkcionalno polivalentan, pa samo postojanje 
funkcionalnih stilova sa svim svojim razlikovnim obilježjima demantira ovakvu možebitnu koncepciju 
jezika koji bi se govorio ‘‘svugdje i uvijek jednako’’, čak i ako suzimo prostor njegove upotrebe i 
ograničimo ga na samo jednu društvenu grupu. Različite domene i diskursi upravo potvrđuju njegovu 
razuđenost. Dakle, kao što vidimo, ni standard se ne može govoriti ‘‘uvijek jednako’’. 

Standardni se jezik kao eksplicitno normiran oblik jezičnog sistema može mijenjati različitim 
odredbama koje u sebi sadržavaju izvjestan stupanj prisile. Naime, i normativna gramatika i ortografija 
i ortoepija (tj. eksplicitna ortoepska norma) uvijek predstavljaju neku vrstu dekreta i tako se i mijenjaju 
– dekretom, bilo primjenom jezičnog zakona (ako postoji u toj zajednici) bilo nekom drugom uredbom. 
Promjene su dio standardizacijskih procesa, one su očekivane jer se mijenja i društveni kontekst, pa 
koliko god standard bio stabilan, on je ujedno i fleksibilan, zapravo ‘‘kontrolirano dinamičan’’. 

Gledajući daleko unatrag, kako su i kada nastali prvi opći, zajednički jezici – preteče standarda, 
početke ćemo pronaći u procesima vernakularizacije, odnosno transformacije tzv. epihorskih idioma4 u 

1  Dakako da treba uzeti u obzir i upotrebnu, a ne samo kodificiranu normu, no ovdje je riječ o tome da se umjesto standarda 
u javnoj komunikaciji koriste i nestandardni idiomi koje poznaje samo ograničen broj ljudi, sudionika te komunikacije, čime 
standard gubi svoju svrhu.
2  Zapisnik 22. sjednice Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika, održane 20. studenog 2008. https://pravopis.hr/
uploads/vijece-za-normu.pdf 
3  Oakes i Peled (2018: 111) tu normu nazivaju društvenom normom i definiraju je kao subjektivnu, eksternaliziranu i 
preskriptivnu, što je suprotno jezičnoj normi koja je objektivna, implicitna i internalizirana i koja pretpostavlja postojanje više 
normi jer korespondira s jezičnim praksama različitih društvenih (pod)grupa. Društvena je norma nametnuta, u francuskome 
je to hiper-norma (sur-norme).
4  Bili su često amalgami različitih narječja/dijalekata.

https://pravopis.hr/uploads/vijece-za-normu.pdf
https://pravopis.hr/uploads/vijece-za-normu.pdf
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jezike pismenosti i javne komunikacije. Naime, neki vernakular postao bi najbolje sredstvo nadlokalne 
komunikacije i time stekao povlašten status pa bi ga stoga govornici i birali kao jezik javne komunikacije. 
Treba reći da su ‘‘eksplicitno normirani predstandardni idiomi, kao i standardi, uvijek dio intencionalnog 
procesa politizacije vernakulara te predstavljaju ne samo izbor nego – u većoj ili manjoj mjeri – 
konstrukciju grupe koja ih je ‘ugradila’ u svoj projekt oblikovanja zajednice’’ (Škiljan 2002: 122). Sama 
politizacija vernakulara implicira njegovo eksplicitno normiranje, odnosno planiranje jezika. S obzirom 
na to da eksplicitno normirani idiom – standard nema nijedno obilježje vernakulara, njegov nastanak 
označava završetak vernakularizacije prostora javne komunikacije (ibid.). U komunikacijskoj matrici 
vernakular kao autohtoni idiom i standard kao konstrukt na suprotnim su stranama i na tome grade svoju 
‘‘drugačijost’’. Ipak, standard ima važnu ulogu u homogenizaciji zajednice koja nije spontano nastala, 
nego je rezultat političkog projekta s ideološkom podlogom.

Ovisno o okolnostima i perspektivi promatranja, jezik istovremeno može biti sredstvo uključivanja, 
ali i sredstvo isključivanja. ‘‘Jezik je gradivni element ljudskih društava, solidarnosti i suradnje, ali 
istodobno može igrati i ključnu ulogu u podjeli moći i sredstava unutar društva i među društvima’’ 
(Wright 2010: 6), isto vrijedi i za standard i za vernakular. Njihovi pojedinačni statusi osiguravaju im 
manju ili veću društvenu moć koja se reflektira i na izvanlingvističku stvarnost. Govornici standarda 
žive u kulturama standardnog jezika u kojima su stavovi prema jezicima utemeljeni na pretpostavci o 
postojanju standarda (Granić 2015: 21).

Milroy i Milroy (2012: 6) standardizaciju shvaćaju kao supresiju, kao onemogućavanje bilo 
kakve varijabilnosti, postojanje ikakvog izbora, jer standard podrazumijeva homogenost, unificiranost 
i zajednički identitet te upotrebu na nadregionalnoj razini. Standardizacija je zapravo ideologija sama, 
‘‘skup apstraktnih normi kojima se upotreba može prilagoditi u većoj ili manjoj mjeri’’ (Milroy i Milroy 
2012: 19). Stewart (1968: 534) razlikuje neformalnu i formalnu standardizaciju, monocentrične i 
policentrične norme te endonormativnu i egzonormativnu (strani modeli upotrebe) standardizaciju.

Postoje i dva koncepta standardizacije: onaj ‘‘odozgo’’ (intrinzično metajezični fenomen) koji 
provode jake političke snage zagovarajući minimum varijacije u formi (Rutten i Vosters 2021: 66) i 
drugi ‘‘odozdo’’ koji pretpostavlja da svi članovi neke jezične zajednice svojim govornim interakcijama 
pridonose standardizacijskim jezičnim procesima (Elspaß 2021: 94).

Svaki oblik standardizacije, pa i standardizacija jezika, pretpostavlja neki oblik uniformiranosti, 
invarijantnost5. U praksi izbor jednog, umjesto drugog/drugih, ovisi o faktorima izvan standardizacije 
same, i ti faktori jesu ono što čini ideologiju standarda, prema kojoj je ‘‘samo standard jedini legitimni 
oblik nekog jezika (dok se nestandard smatra iskrivljenim, manje vrijednim jezikom ili čak ne-
jezikom)’’ (Starčević, Kapović i Sarić 2019: 11). Ideologija standarda općenito se povezuje s jezičnim 
konzervativizmom, nije toliko usredotočena na izbor mogućeg varijantnog oblika koliko na brisanje 
društveno neprihvatljive razlike, kako smatra Lippi-Green (2012: 173). Inače, ideologije standardnog 
jezika promiču lingvistički autoriteti kao što su nacionalne akademije, škole i mediji. Primjerice, 
francuski se smatra visoko standardiziranim jezikom u Europi, više od engleskog ili njemačkog, pa je 
stoga postao model za druge standardne jezike. Međutim, kad su engleski pisci u 18. st. debatirali treba 
li ustanoviti Englesku akademiju po uzoru na Francusku akademiju (osnovana davne 1635. godine), i 
koja bi regulirala jezična pitanja, prijedlog je bio odbijen jer je percipiran kao francuska tiranija. 

U usporedbi s ostalim varijetetima, standard je ‘‘neobilježen’’, ‘‘glas niotkuda’’ s autoritetom 
koji počiva na konceptu anonimnosti, to je koiné koja upravo omogućava ‘‘jedinstvo u raznolikosti’’ 
na nacionalnoj/državnoj razini i koja bi trebala biti neka vrsta ‘‘radnog’’ jezika u javnoj komunikaciji. 
Standardni jezik institucijski je pojam koji se odnosi na status određenog varijeteta i funkcije koje 
ima. Premda, u skladu s hallidayevskim promišljanjem, nijedan varijetet nije sam po sebi vredniji od 
drugoga, činjenica je da svaki od njih nema jednaki status, odnosno standard per definitionem zauzima 
najviše mjesto na ljestvici socijalno determiniranih idioma. 

5  Kad je riječ o policentričnom jeziku, dakako da se podrazumijevaju i njegove različite standardne forme.
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Premda u jeziku ne postoji kategorija pravilnosti6, premda se tvrdi da su sve jezične varijante 
(zapravo varijeteti) jednako vrijedne (analogno Boasovom konceptu o nepostojanju primitivnih jezika 
pa onda ni kategorije /ne/razvijenosti), činjenica je da postoji hijerarhija idioma/varijeteta, a dokaz su 
stavovi prema jezicima/idiomima koji su utemeljeni na izvanjezičnim faktorima. 

3. NOVA VERNAKULARIZACIJA: EKSPANZIJA NESTANDARDNIH IDIOMA

Svaka jezična zajednica determinirana je jednim jezikom koji se kao i svaki drugi idiom s 
rangom jezika raslojava, pokazatelj čega je repertoar varijeteta tog jezika – i vertikalnih i horizontalnih. 
Stoga se i sama zajednica raslojava na onoliko manjih novih jezičnih zajednica (na nižim razinama, na 
mikroplanu) koliko ima i tih varijeteta, s tim da su neki govornici kompetentni u više varijeteta i imaju 
isto toliko i identiteta. 

No gotovo nijedan7 govornik nema jezičnu kompetenciju samo u standardu. Uostalom, ta se 
kompetencija stječe, najčešće obrazovanjem. Ta činjenica uvelike je pridonijela artificijelnosti8 standarda 
na koju se pozivaju oni koji ga nisu prihvatili ni naučili.

Standardni jezik, kao neorganski i dvostruko normiran idiom, rezultat je standardizacije koja 
jeziku nije inherentna. No mnogi govornici ne slijede pravila preskriptivne gramatike, preskriptivnih 
rječnika i drugih priručnika koji ih, za razliku od deskriptivnih, sputavaju u njihovoj jezičnoj kreativnosti. 
Unatoč funkcionalnoj polivalentnosti standardnog jezika, u javnoj komunikaciji standard je samo jedan 
od varijeteta, ne ujedinjuje simbolički sve govornike. S obzirom na činjenicu da (visoko) obrazovanje 
nije dostupno svima, a standard se uči u školama, moglo bi se zaključiti da u nekim sredinama samo 
pojedini govornici (elita) stječu kompetenciju u standardu.

U novom društvenom kontekstu, umjesto reda, prihvaćanja i primjene ustanovljene norme koja 
je trebala pridonijeti lakšoj i efikasnijoj komunikaciji ne samo među članovima iste jezične zajednice 
nego i s onima kojima je to drugi (strani) jezik, događa se nova vernakularizacija i sve se vraća u 
ishodišnu točku. Ekspanzija nestandardnih9 idioma (slang, patois, Umgangssprachen, tussentaal i dr.), 
novih vernakulara, upravo to i dokazuje.

U slučaju nestandardnih idioma, regionalnih i drugih varijeteta, ideologija autentičnosti 
korespondira s određenom zajednicom, društvenom grupom, i u svijesti govornika upravo se konotira s 
‘‘biti odnekud’’ (Ayres-Bennett i Bellamy 2021: 9).

Premda svaka standardizacija osigurava kolektivnu identifikaciju jer standardni jezik postaje 
nacionalni jezik države-nacije, u novoj izvanjezičnoj stvarnosti opstojnost nacionalnog jezika, iz više 
razloga, ugrožena je i na komunikacijskoj i na simboličkoj razini. Jedan od njih upravo je i ekspanzija novih 
idioma implicitne norme u prostoru javne komunikacije koji funkcioniraju umjesto standarda. Postaju 
općeprihvaćeni jer ih, za razliku od standarda, ne treba učiti, nego se šire komunikacijskom praksom.

Supstandardnost je danas posve očekivana, rezultat je slabog komunikacijskog dosega standarda. 
A da bi se pojavio bilo koji oblik supstandarda, potreban je standard prema kojem su uspostavljeni svi 

6  U jeziku se ne može govoriti o ‘‘pravilnosti’’ i ‘‘nepravilnosti’’, jeziku je svejedno koji se oblik smatra pravilnim ili nepravilnim 
(Kapović 2011; Starčević, Kapović i Sarić 2019). No kako se pravilnost vezuje za standardni jezik, a želeći izbjeći bilo kakvu 
mistifikaciju s tim u vezi, Vladimir Anić smatra da se jezik ‘‘ne može ni definirati ni usvojiti samo pojmom o pravilnom i 
nepravilnom, nego se ti pojmovi moraju dovesti u vezu s pojmom realnog i nerealnog’’ (Anić 1998: 100), odnosno mita i 
stvarnosti. S obzirom na to da lingvisti negiraju preskriptivizam kao lingvističku datost jer opisuju jezik i njegovu strukturu, 
Deborah Cameron (1995) uvodi pojam verbalne higijene koju razlikuje od preskriptivizma i za koju kaže da je prirođena 
ljudskom ponašanju jer počiva na osnovnom impulsu evaluacije. O razlikama između preskriptivista i antipreskriptivista/
deskriptivista više u Joseph (2020).
7   Uvijek postoje pojedinci, odnosno određene zatvorene društvene grupe čiji su najmlađi članovi od rođenja bili izloženi 
utjecaju standardnog jezika kao prestižnog idioma koji ima važnu ulogu u konstrukciji njihova individualnog i kolektivnog 
identiteta.  
8  Kapović (2011: 48) kaže da je standardni jezik ‘‘uvijek djelomično umjetan’’.
9  U nekim se slučajevima termini nestandardni i supstandardni idiomi preklapaju ili pak supstandard ima više pejorativno 
značenje.
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supstandardni modeli. U svakom slučaju, današnji veliki gradovi i pripadajući im idiomi pretpostavljaju 
neki oblik standardizacije ili kvazistandardizacije da bi komunikacija bila moguća jer je stanovništvo 
vrlo heterogeno i dinamično i što se tiče jezičnih i nejezičnih faktora. No ni taj gradski govor nije 
jedinstven, upravo zbog stalne migracije stanovništva koje dolazi iz drugih urbanih i ruralnih sredina.10

Kako je Kafka kazao, svaki grad ima svoje Hune. Oni dolaze niotkuda. Ne govore jezik kojim se govori u 
gradu, i osvajaju. Prije ili kasnije, grad je u rukama Huna i onda počinje jedan dugotrajan proces. Ili Huni 
nametnu hunski, ili nauče jezik grada. U oba slučaja, jedinstvo i kontinuitet jezika su izgubljeni, učinjena 
je nepopravljiva šteta i jezik se rascijepio na dva nejednaka dijela. (Miščević 1977: 155)

 
Različite jezične prakse pokazuju da je u nekim sredinama standard ipak (p)ostao prestižan i 

da je pokazatelj visokog društvenog statusa i obrazovanja, dok se u drugima sustavno odustaje od 
upotrebe standarda u različitim domenama i diskursima, izuzev administrativnoga. Sveprisutnija nova 
vernakularizacija standarda u novom društvenom kontekstu, uz veliku pomoć komunikacijske prakse i 
novih jezičnih zajednica na mikrorazini, otvara mjesta novim vernakularima (dijalektima, sociolektima, 
žargonima, supstandardima), a standard polako udaljava od stvarnosti.

 Vernakulari zamjenjuju standard ne samo u beletrističkom funkcionalnom stilu, odnosno 
u poetskoj domeni javne komunikacije koju obilježava poetski diskurs, nego i u drugim domenama, 
primjerice retoričkoj u diskursu medija. Supstandardi, žargoni i dijalekti postali su uobičajeni na radiju, 
televiziji, u novinama i časopisima, na društvenim mrežama.

Standard je sve manje prisutan i u diskursu politike, ali i u diskursima obrazovanja i znanosti u 
logičkoj domeni pa izgleda da standard još održavaju samo diskursi prava i administracije.

Što se tiče gramatikalizacije u novoj vernakularizaciji, ona je fakultativna jer novi vernakulari 
ekspandiraju komunikacijskom praksom koja je prilično intenzivna i po broju govornika i razmijenjenih 
poruka, a sama gramatika novih vernakulara ne uči se intencionalno u obrazovnim institucijama, nego 
se interiorizira u komunikacijskom djelovanju (Škiljan 2002: 295). 

Budući da su norme novih vernakulara najčešće namjerno implicitne, znači da je govornik 
oslobođen stegā eksplicitne norme i ima veću slobodu u iskazivanju svoje jezične kreativnosti u 
komunikacijskom prostoru. S obzirom na to da su, zahvaljujući novim medijima i tehnologijama, nove 
jezične zajednice ateritorijalne, njihovi idiomi – novi vernakulari – imaju i neke druge simboličke 
vrijednosti.

U virtualnom, pak, diskontinuiranom narativnom prostoru globalne komunikacije, tj. na mreži, 
konstruiraju se neki drugi, višestruki identiteti u višestrukim realnostima bez teritorijalnih (nacionalnih 
i drugih) granica koje inače razdvajaju nacionalne jezike jedne od drugih. U novim medijima, uostalom 
kao i u modernom društvu, nestaje granica između privatnog i javnog, pa se to odražava i na pisanu 
komunikaciju koja je nerijetko na supstandardu ili žargonu, a uočljiva su i značajna odstupanja od 
standardne pismenosti.  Demokratizacija i društvene promjene danas su uvelike oslabile ulogu standarda 
te su time i granice između standarda i nestandardnih idioma nejasno definirane, a i neki raniji standardni 
oblici mogu vremenom biti standardizirani, i obrnuto, nestandardni oblici mogu postati segment 
eksplicitne norme.

Nova, revidirana teorija standardizacije trebala bi obuhvatiti sve jezične varijante i varijetete 
koji su u normativističkoj tradiciji prethodno bili stigmatizirani i etiketirani kao ‘‘loši’’, ‘‘nepravilni’’, 
‘‘kolokvijalni’’ ili ‘‘vulgarni’’ ili su pak bili ‘‘nevidljivi’’ u objavljenim tekstovima i metajezičnim 
izvorima (Elspaß 2021: 108 prema Havinga & Langer 2015). Isto vrijedi i za  neostandarde (Auer 2017) 
ili nove standarde kao prestižne oblike s kojima se identificiraju moderni i dobro informirani govornici 
koji će s lakoćom odgovoriti izazovima brzih globalnih promjena.

10  Dakako, i iz drugih jezičnih zajednica (imigranti).
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4. RESTANDARDIZACIJA, DEMOTIZACIJA I/ILI DESTANDARDIZACIJA 

S obzirom na to da je svaki idiom, pa i onaj s rangom standarda, podložan promjenama jer se 
mijenja i čitav izvanjezični univerzum, očekivana je i rekonstrukcija (najčešće djelomična) eksplicitne 
norme, odnosno restandardizacija. To je stalan proces koji zapravo čuva samu normu, odnosno status 
standarda u javnom prostoru koji, dakako, ovisi i o nekim drugim, ekstralingvističkim faktorima među 
kojima i ideologija ima važnu ulogu. Neovisno o tome jesu li te promjene umjerene ili radikalne, one 
predstavljaju određeni stupanj reizbora i rekodifikacije (Kristiansen 2021: 671). 

Kad promatramo promjene koje su se dogodile u engleskome, odnosno prijelaz iz konzervativnog 
‘‘prihvaćenog izgovora’’ (received pronunciation= RP) iz 1920-1930-ih u tzv. mainstream RP 1970-
1980-ih, mogle bi se okarakterizirati kao blagi, umjereni oblik restandardizacije. No, Kristiansen  (2021: 
679) smatra da je to zapravo demotizacija jer je riječ o prijelazu iz konzervativnog u mainstream. 

Iako neki lingvisti preferiraju termin restandardizacija, umjesto demotizacija za istu vrstu 
promjene, neki pak smatraju da među njima nema podudarnosti ni na planu sadržaja. Demotizacija 
pretpostavlja da ideologija standarda ostaje nepromijenjena, dok se valorizacija načina govora mijenja: 
i dalje postoji svijest o ‘‘najboljem ‘‘jeziku, ali se mijenja ideja o tome kakav je taj ‘‘najbolji’’ jezik 
ili kako zvuči. Demotizacija predstavlja ideološku nadogradnju od jezika ‘‘niskog statusa’’ do statusa 
‘‘najboljeg’’ jezika (Ayress-Bennett 2021: 49). Primjer za to je danski: rigsdansk isprva koristi viša 
kopenhaška društvena klasa, da bi ga poslije usvojili i mladi i tako se distancirali od lokalnih govora 
i ujedno 1980-ih pridonijeli njegovoj ekspanziji kao standarda; s druge strane københavnsk, govor 
radničke klase koji 1970-ih sve više zauzima medijski prostor i nosi etiketu modernog, predstavlja ono 
što je zapravo ukorijenjeno u narodu (demos), što je tradicionalan govor kopenhaške radničke klase.  
Dosegnuta razina njegove implementacije/akceptacije upravo je znak demotizacije.

Kad je pak riječ o destandardizaciji, onda je u pitanju slabljenje pozicije ‘‘najboljeg’’ jezika ili 
pak njegovo potpuno napuštanje (Kristiansen 2021), dok Auer (2017) smatra da je riječ o ideološkom 
slabljenju standarda. I dok danski slučaj reprezentira demotizaciju, slučaj norveškoga simbolizira 
destandardizaciju jer je zajedničko vjerovanje u potrebu stvaranja standarda potpuno nestalo (uostalom, 
homogeni standard, ni njegov pisani ni govoreni oblik, nikad nisu ni postojali) (Kristiansen 2021). 
S obzirom na prilično zamagljene relacije demotizacije i destandardizacije, očekivana su i drugačija 
tumačenja, ovisno društvenom kontekstu i percepciji ‘‘najboljeg’’ jezika s obzirom na različite 
rakurse (mediji i javne institucije). Unatoč različitim tumačenjima i restandardizacije, i demotizacije i 
destandardizacije, svi ti procesi čine i zatvaraju krug standardizacije (sl. 1).
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(izvor: Ayres-Bennett 2021: 55)

Kao alternativu terminu destandardizacija, Coupland (2014) nudi koncept vernakularizacije koja 
potiče pluralnost i različitost, ali ne dokida standard kao takav. Zapravo u određenom komunikacijskom 
kontekstu, kao posljedica evaluacije uloge i trenutačnog statusa, standard i vernakular mogu i zamijeniti 
svoja mjesta. 

5. (NE)OGRANIČENA STVARALAČKA SLOBODA

Svaka promjena implicira slobodu djelovanja, hetrogenost, varijabilnost. Sama riječ sloboda, s 
obzirom na to koliko se i u kojim kontekstima danas upotrebljava, ‘‘zarobila’’ je sebe samu: sloboda 
izbora, sloboda djelovanja, sloboda mišljenja, sloboda savjesti, sloboda govora, sloboda kretanja 
(ljudi, roba, kapitala), sloboda življenja… Sloboda je po definiciji bezgranična, no postavlja se pitanje 
stvaralačke slobode ili slobode stvaranja. Granicā, jasno, nema jer nikad kraja tom procesu (i njegovu 
perpetuiranju). Ali pitanje je imaju li svi govornici stvaralački nerv i poznaju li dobro jezičnu strukturu 
samo zato što su govornici tog jezika, pa i njegova standardnog oblika. Dakako, niti svi imaju tu 
dozu kreativnosti jezikom u jeziku, niti u slučaju standarda poznaju, humboldtovski kazano, innere 
und äußere Sprachform, da bi mogli sudjelovati u restandardizaciji ili demotizaciji. Na taj bi način 
deklarativna i kaotična sloboda ‘‘ustuknula’’ pred organiziranim redom i povlaštenima, onima koji su 
eventualno pozvani da sudjeluju u (re)konstrukciji vlastitog jezika koja će pak onda svima drugima 
omogućiti ‘‘spontani’’ izbor novih (ne)standardnih pisanih i/ili govorenih oblika, i tako u krug.
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STANDARD LANGUAGE IDEOLOGY AND THE NEW VERNACULARIZATION 

Summary

Every language has two opposing functions: that of including and that of excluding. It links some speakers into a 
speech community, and it rejects others from the community, perhaps forming them into a different community. 
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This holds for a standard and for any non-standard idiom, or vernacular, of a language. In view of their varying 
social statuses, some persons have less power while others have more, which can, in turn, be reflected in extra-
linguistic reality. Standard speakers inhabit standard-language cultures whose attitudes toward languages take 
the existence of a standard as a given; they create the ideology of standard languages. Since no standard can, 
as an explicitly norm-governed idiom, have any characteristics of vernacular, the formation of a standard halts 
the vernacularization of the space of public communication – but only for a time. In the present new social 
context in particular types of discourse (poetry, media, politics, education and scholarship), we find a new 
vernacularization of the standard language (still intact in the discourse of law and public administration), with 
optional grammaticalization. The expansion and ubiquity of new vertical and horizontal idioms of the implicit 
norm in the space of public communication – which spreads through communicative practice, not through study 
and learning – is the best proof of this.

Keywords: standard language ideology, vernacular, standard, new vernacularization
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СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСАМА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА (ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА) У РЕПУБЛИЦИ 

СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ – ЈУРИСЛИНГВИСТИЧКИ АСПЕКТ

Предмет рада јесте истраживање, са јурислингвистичког аспекта, службене употребе језика национал-
них мањина (одн. етничких заједница) у Републици Северној Македонији у периоду након потписивања 
Охридског оквирног споразума (2001), и то како на централном, тако и на локалном нивоу. Наведеним спо-
разумом су постављени темељи језичким политикама и правном оквиру службене употребе језика уставно 
признатих етничких заједница (албански, турски, ромски, српски, влашки и бошњачки језик). Амандман 
V Устава представља основ за већу либерализацију језичких политика (тј. укидање старих рестриктивних 
прописа и увођење нових правних прописа и механизама о службеној употреби језика етничких заједница, 
под условима прецизираним законом, и у појединим сферама живота). Главна одлика датог периода, који 
је у теорији познатији као „други језички период“, јесте поступно увођење језичких одредби Охридског 
оквирног споразума у правни систем државе, као и њихово (не)спровођење у пракси. Ове промене су захте-
вале редефинисање језичких политика у складу са уставним и законским изменама које предвиђа Охрид-
ски оквирни споразум (у зависности од статуса језика етничких заједница који се утврђује на основу њихо-
ве процентуалне заступљености у укупном броју становника према последњем попису становништва, како 
на централном, тако и на локалном нивоу). Рестриктивне језичке политике и норме о службеној употреби 
језика „невећинских“ или тзв. малобројних етничких заједница оставиле су несагледиве последице, које 
негативно утичу на очување, статус и употребу језика ових заједница, које своје право на службену употре-
бу сопственог језика могу остварити једино на локалном нивоу, и то под одређеним условима и у поједи-
ним сферама живота, као што су образовање и штампани и електронски медији (радиодифузна делатност).

Кључне речи: службена употреба језика и писама, мањинске националне (етничке) заједнице, језичко зако-
нодавство, српски језик, Република Северна Македонија

1. УСТАВНЕ ОДРЕДБЕ И ОХРИДСКИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Устав Републике Северне Македоније (1991) до усвајања уставних амандмана из 2001. го-
дине Републику Северну Македонију дефинише као „националну државу македонског народа, 
у којој се обезбеђује пуна грађанска равноправност и трајни суживот македонског народа са 
Албанцима, Турцима, Власима, Ромима и другим националностима којe живе у овој држави.“ 
(Преамбула). Ово значи да је до 2001. године Република Северна Македонија била утемељена на 
моделу националне државе македонског народа, у којој су уставно признате мањине били Албан-
ци, Турци, Власи и Роми. Срби и Бошњаци су били изостављени из Преамбуле и највероватније 
обухваћени категоријом „других“. Једини службени језик био је македонски језик, а писмо ћири-
лично. Језици и писма припадника мањина су били у службеној употреби само у јединицама ло-
калне самоуправе, уз службену употребу македонског језика и ћириличног писма, под одређеним 
условима, прецизираним Законом о локалној самоуправи (1995). Сходно овом закону, службена 
употреба језика мањина је била омогућена у законом предвиђеним областима у општинама у 
којима су према последњем попису припадници мањина чинили већински део становништва 
(преко 50% од укупног броја становника), као и у општинама у којима су, према последњем по-
пису, припадници мањина чинили знатан број становништва (преко 20% од укупног броја ста-
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новника), с тим што су припадници ове друге групе мањина морали испунити још један услов, а 
то је да о службеној употреби њиховог језика у појединим областима (нпр. на инфраструктурним 
објектима) одлучује савет општине.

Прве значајније промене језичког правног оквира и језичких политика у држави догодиле 
су се у августу 2001. године потписивањем Охридског оквирног споразума и усвајањем уставних 
амандмана који произилазе из овог споразума. У складу с тим променама, а на основу последњег 
пописа1 тј. процентуалне заступљености заједница у укупном становништву, у Републици Северној 
Македонији у службеној употреби су македонски језик и ћирилично писмо, као и језици припад-
ника националних мањина или етничких заједница (у даљем тексту: заједница) чији удео у укуп-
ном становништву достиже најмање 20% како на централном, тако и на локалном нивоу. Услов за 
стицање права на службену употребу језика заједница на централном нивоу једино могу испунити 
припадници албанске заједнице, који према последњем попису заузимају 25,17% (509083) укупне 
етничке структуре. Према томе, албански језик има статус другог службеног језика у држави. 

Поред македонског и албанског, статус службеног језика или језика у службеној употреби 
имају и језици припадника тзв. малобројних етничких заједница (турски, ромски, српски, влашки 
и бошњачки), чији удео у укупном становништву не достиже 20%. Ових пет мањих заједница 
чини приближно 10% укупног становништва.2 Службена употреба ових језика једино је омогуће-
на у јединицама локалне самоуправе, и то под одређеним условима и у складу са законом. Главни 
услов за стицање статуса службеног језика или језика у службеној употреби је процентуална за-
ступљеност заједница на локалном нивоу. Остали грађани ове државе (1,04%), углавном припад-
ници египатског, хрватског, црногорског, словеначког, бугарског и других народа, нису уставно 
заштићена категорија и немају права на службену употребу свог језика (Бошковски, 2012, стр. 7).

Темељни основ за унапређење и развијање језичког правног оквира и језичких политика у 
Републици Северној Македонији је V амандман на Устав из 2001. године. Овим амандманом је 
регулисана употреба језика заједница у овој држави. Сходно овом амандману, македонски језик и 
ћирилично писмо представљају службени језик и писмо на целој територији Републике Северне 
Македоније и у њеним међународним односима. Други језик и писмо којим говори и пише најма-
ње 20% грађана такође је службени. У јединицама локалне самоуправе, поред македонског језика 
и ћириличног писма, службени су и језик и писмо којима говори и пише најмање 20% грађана. 
Употреба језика и писама којима се на локалном нивоу служи мање од 20% грађана условљена је 
одлуком органа јединица локалне самоуправе (савета).

Као што се из наведеног може видети, Устав није прецизирао да ли македонски језик и 
његово ћирилично писмо једини имају званичан статус у држави, већ их је терминолошки из-
једначио са језиком и писмом којим говори најмање 20% грађана тј. албанским језиком (и један 
и други језик имају статус службеног језика), упркос томе што је употреба македонског језика и 
ћириличног писма знатно шира (на целој територији државе и у њеним међународним односима), 
што није случај са језиком којим говори најмање 20% грађана. Ова уставна одредба (иако касније 
прецизирана Законом о употреби македонског језика из 1998. године) и даље изазива пажњу и 
представља предмет различитих тумачења како од стране представника власти, тако и од стране 
академске заједнице и стручне јавности. Нарочиту пажњу изазивају нејасноће и разлике по пита-
њу делокруга службености или службеног карактера службених језика. Јединице локалне само-
управе тј. општине имају уставну обавезу да омогуће службену употребу језика заједница које у 
тим општинама достижу најмање 20%. Испуњењем наведеног услова ови језици по аутоматизму 
добијају статус службеног језика, поред службене употребе македонског језика и ћириличног 
писма. Уколико је заступљеност заједница на локалном нивоу мања од 20%, службена употреба 
језика тих заједница ће зависити од дискреционог права савета општине. Ово значи да Устав пре-

1  Република Северна Македонија је једна од ретких држава у свету која није спровела попис више од 18 година. 
Последњи попис је спроведен 2002. године. 
2  Турци чине 3,85% (77 959), Роми 2,66% (53 879), Срби 1,78% (35 939), Бошњаци 0,84% (17 018) и Власи 0,48% (9 
695).
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цизира услове под којима ће језик заједнице добити статус службеног језика или језика у службе-
ној употреби. На пример, српски језик има статус службеног језика у општини Чучер – Сандево 
зато што заступљеност Срба у овој општини достиже најмање 20% (28,56%). У Куманову (8,59%) 
и Старом Нагоричану (19,13%) заступљеност Срба је испод 20% и тамо је српски језик уведен у 
службену употребу по одлуци савета општина.

Амандманом V Устава утврђује се и право грађана на комуникацију са министарствима 
и подручним јединицама министарстава на свом матерњем језику. Грађани који у јединицама 
локалне самоуправе броје најмање 20% и који говоре службени језик различит од македонског 
имају право на комуникацију са подручним јединицама министарстава на свом матерњем језику 
(тј. на било ком од службених језика и писама који се употребљавају у тим јединицама локал-
не самоуправе). Подручне јединице надлежне за те јединице локалне самоуправе одговарају на 
македонском језику и ћириличном писму, као и на службеном језику и писму које употребљава 
грађанин. Сваки грађанин Републике Северне Македоније може у комуникацији са министар-
ствима употребљавати један од службених језика и писама, а министарства су дужна да одговоре 
на македонском језику и ћириличном писму, као и на службеном језику и писму које употребљава 
грађанин. Овим амандманом је прецизирана и употреба другог службеног језика различитог од 
македонског у органима државне власти, у складу са законом. Ова уставна одредба практично 
представља основ за усвајање закона о употреби језика. Амандманом V утврђује се још једно 
право грађана који говоре службени језик различит од македонског, а то је право на издавање 
личних докумената на језику и писму грађанина који је поднео захтев, поред македонског језика 
и ћириличног писма, у складу са законом. 

Уставне одредбе V амандмана су проширене и прецизиране законским и подзаконским ак-
тима о употреби језика заједница који осамнаест година након потписивања Охридског оквирног 
споразума остају „незаокружена целина“ и утичу на међуетничке односе заједница.3 

Амандман V, заједно са још четрнаест других уставних амандмана из 2001. године, oзна-
чава почетак имплементације Охридског оквирног споразума. Овај споразум, који је сачињен од 
неколико посебних делова, има за циљ промоцију мирног и хармоничног развоја грађанског дру-
штва, у којем ће се поштовати етнички идентитет и интереси свих грађана, као и успостављање 
и промоцију мултиетничког и мултикултурног концепта у Републици Северној Македонији. Но-
вине које овај споразум уводи у правни систем Републике Северне Македоније углавном укљу-
чују: омогућавање развоја децентрализоване власти, успостављање принципа недискриминације 
и правичне заступљености етничких заједница, развој образовног процеса на матерњем језику, 
проширење употребе језика на централном и локалном нивоу и омогућавање слободног и несме-
таног изражавања националног идентитета (Бошковски, 2012, стр. 8). Процес децентрализације 
тј. приближавања власти грађанима подразумева предавање одређених надлежности са централ-
ног (влада) на локални (општине) ниво одлучивања са аспекта етничких заједница и унапређења 
њихових права. Преношењем надлежности са централног на локални ниво општине су добиле 
надлежности у бројним сферама живота као што су образовање, култура, употреба језика итд. 
Сходно обавезама које произилазе из овог споразума, Република Северна Македонија је дужна да 
обезбеди слободну и несметану употребу матерњег језика свих заједница како у приватној, тако 
и у јавној сфери (Исто:25).

Једна од суштинских измена уведених овим споразумом (тј. амандманима IV и VIII на 
Устав из 2001. године) јесте замена термина „националности“, којим су се до тада означавале 
„националне мањине“, термином „заједнице“. Уношењем у Преамбулу и у друге амандмане Уста-
ва, Срби и Бошњаци су постали уставно заштићена категорија и један од конститутивних народа 
Републике Северне Македоније.

3  Закон о локалној самоуправи (2002); Закон о личној карти (1995); Закон о путним исправама (1992); Закон о основном 
образовању (2008); Закон о средњем образовању (1995); Закон о високом образовању (2008); Закон о употреби језика 
којим говори најмање 20% грађана у Републици Македонији и у јединицама локалне самоуправе (2008), ван снаге; 
Закон о употреби језика (2018) и др. закони.
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Амандманом VIII на Устав утврђује се право припадника заједница на слободно изражава-
ње, неговање и развијање свог идентитета и посебности својих заједница, као и право на упо-
требу симбола својих заједница. Овим амандманом Република Северна Македонија се обавезала 
да ће гарантовати заштиту етничког, културног, језичког и верског идентитета свих заједница, 
чији припадници имају право на оснивање културних, уметничких и образовних институција, 
као и научних и других удружења са циљем изражавања, неговања и развијања свог идентитета. 
Сходно овом амандману, припадници заједница имају и право на наставу на свом матерњем 
језику за време основног и средњег образовања, у складу са законом. У школама у којима се обра-
зовање одвија на другом језику обавезно је изучавање македонског језика. 

2. СЛУЖБЕНИ ЈЕЗИК И/ИЛИ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ – 
ЛОКАЛНИ НИВО

Уставне одредбе о службеној употреби језика заједница једноставно су пресликане у Закон 
о локалној самоуправи из 2002. године. Сходно овом закону, у јединицама локалне самоуправе 
(општинама) статус службеног језика имају језици и писма којима се користи најмање 20% ста-
новника општине. О службеној употреби језикâ и писама којима говори и пише мање од 20% 
становника општине одлучује савет општине. Овакву одлуку савет усваја већином гласова при-
сутних чланова, при чему мора постојати већина гласова присутних чланова припадника зајед-
ница које нису већинске у општини (члан 41, став 3). Важно је напоменути да у оба случаја при-
падници заједница могу користити други службени језик или језик у службеној употреби само уз 
службену употребу македонског језика и ћириличног писма.4 

Сходно Охридском оквирном споразуму, а у циљу успоставања службене употребе језика 
заједница на локалном нивоу, у августу 2004. године у Републици Северној Македонији дошло је 
до територијалне реорганизације локалних самоуправа, при чему је број општина смањен са 123 
на 84, без Града Скопља, који представља посебну јединицу локалне самоуправе. Последњом тери-
торијалном реорганизацијом из 2013. године број општина смањен је са 84 на 80. Главни услов за 
стицање статуса службеног језика у јединицама локалне самоуправе (најмање 20% заступљености) 
довео је до промене у демографској структури реорганизованих општина. Од укупно 80 општина, 
од којих 10 сачињавају град Скопље као посебну јединицу локалне самоуправе, припадници зајед-
ница имају право на употребу свог матерњег језика као службеног језика или језика у службеној 
употреби у укупно 30 општина и у граду Скопљу, уз службену употребу македонског језика и ћи-
риличног писма. Албански језик има статус службеног језика у 26 општина и у граду Скопљу, где 
припадници албанске заједнице чине најмање 20% становништва (по аутоматизуму).5 Турски језик 
службено се употребљава у девет општина, и то: у три општине (Маврово и Ростуша, Пласница и 
Центар Жупа), у којима припадници турске заједнице чине најмање 20% популације, има статус 
службеног језика (по аутоматизму), док у осталих шест (Врапчиште, Гостивар, Долнени, Кичево, 
Студеничани и Чаир), где припадника турске заједнице има мање од 20%, ужива статус језика у 
службеној употреби (по одлуци савета). Ромски језик службено се употребљава у две општине, и 
то: у општини Шуто Оризари, где припадници ромске заједнице чине најмање 20% становништва, 
има статус службеног језика (по аутоматизму), док у општини Куманово, у којој припадници ром-
ске заједнице чине мање од 20% популације, има статус језика у службеној употреби (по одлуци 
савета). Српски језик службено се употребљава у три општине, и то: у општини Чучер-Сандево, 
где припадници српске заједнице чине најмање 20% становништва, има статус службеног језика 
4  До ступања на снагу новог Закона о употреби језика 14. јануара 2019. године службена употреба језика заједница је 
била регулисана Законом о употреби језика којим говори најмање 20% грађана у Републици Македонији и у јединицама 
локалне самоуправе (2008), ван снаге.
5  Арачиново, Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Дебар, Долнени, Желино, Зелениково, Јегуновце, Кичево, 
Крушево, Куманово, Липково, Петровец, Сопиште, Струга, Студеничани, Теарце, Тетово, Чашка, Чучер-Сандево, 
Бутел, Сарај, Чаир, Шуто Оризари.
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(по аутоматизму), док у остале две општине, Куманову и Старом Нагоричану, у којима припадника 
српске заједнице има мање од 20%, ужива статус језика у службеној употреби (по одлуци савета).6 
Бошњачки језик има статус језика у службеној употреби (по одлуци савета) у две општине: Дол-
нени и Студеничани, где припадници бошњачке заједнице чине мање од 20% популације. Влашки 
језик има статус језика у службеној употреби (по одлуци савета) само у једној општини, Крушеву, 
где припадници влашке заједнице чине мање од 20% становништва.7

Иако по правилу не треба да постоји разлика између службеног језика и језика у службеној 
употреби, пракса је показала да таква разлика ипак постоји у јединицама локалне самоуправе. 
Тиме се потврђује чињеница да је уставна обавеза по питању службене употребе језика заједница 
много већи „гарант“ за одговарајућу примену језичких права од дискреционог права савета оп-
штине да одлучује о службеној употреби, обиму и сферама употребе језика заједница.

3. ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Употреба језика заједница на инфраструктурним објектима регулисана је новим Законом о 
употреби језика из 2018. године, који, као и претходни закон (2008), утврђује да се „имена улица, 
тргова, мостова и других инфраструктурних објеката у свим јединицама локалне самоуправе у 
којима најмање 20% грађана говори језик различит од македонског, као и у граду Скопљу, пишу 
на македонском језику и ћириличном писму, као и на језику и писму којим говори најмање 20% 
грађана“, додајући још да се „имена инфраструктурних објеката пишу и на језицима општепри-
хваћеним од стране међународне заједнице.“ (члан 16, став 1). Такође, новим законом додатно 
је утврђено да се „називи институција, други натписи и путокази на граничним прелазима Репу-
блике Северне Македоније и аеродромима који се налазе на подручјима где најмање 20% грађана 
говори језик различит од македонског пишу на македонском језику и ћириличном писму, као и на 
језику и писму којим говори најмање 20% грађана“ (члан 16, став 2).

Одређивање имена улица, тргова, мостова и других инфраструктурних објеката спада у на-
длежност општина, а услови и начин њиховог одређивања утврђени су посебним законом. Име се 
одређује одлуком савета, при чему мора постојати већина гласова присутних чланова савета припад-
ника заједница које нису већина у општини. Такође, од великог значаја је и Правилник Министарства 
транспорта и веза, који детаљније регулише спровођење законских одредби о употреби језика зајед-
ница за означавање локалних традиционалних назива, имена улица и других топографских ознака.8

4. КОМУНИКАЦИЈА СА ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Право грађана који у јединицама локалне самоуправе достижу најмање 20% и користе слу-
жбени језик различит од македонског за комуникацију са министарствима и подручним једини-

6  О историји Срба и српском језику види у Станковић 2001, 2006.
7  Листа општина у Републици Северној Македонији у којима језик припадника заједница има статус службеног језика 
/ језика у службеној употреби: 1. Арачиново: македонски и албански; 2. Боговиње: македонски и албански; 3. Брвеница: 
македонски и албански: 4. Врапчиште: македонски, албански и турски*; 5. Гостивар: македонски, албански и турски*; 6. 
Дебар: македонски и албански; 7. Долнени: македонски, албански, турски* и бошњачки*; 8. Желино: македонски и албански; 
9. Зелениково: македонски и албански; 10. Јегуновце: македонски и албански; 11. Кичево: македонски, албански и турски*; 
12. Крушево: македонски, албански и влашки*; 13. Куманово: македонски, албански, српски* и ромски*; 14. Липково: маке-
донски и албански; 15. Петровец: македонски и албански; 16. Сопиште: македонски и албански; 17. Струга: македонски и 
албански; 18. Студеничани: македонски, албански, турски* и бошњачки*; 19. Теарце: македонски и албански; 20. Тетово: 
македонски и албански; 21. Чашка: македонски и албански; 22. Чучер-Сандево: македонски, албански и српски; 23. Маврово 
и Ростуша: македонски и турски; 24. Пласница: македонски и турски; 25. Центар Жупа: македонски и турски; 26. Старо 
Нагоричане: македонски и српски*; Град Скопље: македонски и албански; општине у граду Скопљу: 27. Бутел: македонски 
и албански; 28. Сарај: македонски и албански; 29. Чаир: македонски, албански и турски*; 30. Шуто Оризари: македонски, 
албански и ромски. (*) = Језици уведени одлуком савета општине (за заједнице мање од 20%).
8 Више о овоме в. у: Анализа: употреба на јазик и симбол, 2017.
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цама министарстава најпре је било регулисано Законом о употреби језика којим говори најмање 
20% грађана у Републици Македонији и у јединицама локалне самоуправе из 2008. године, који 
је дословно пресликао одредбе V амандмана Устава. Овим законом је била регулисана и употреба 
језика којим говори најмање 20% грађана тј. албанског језика у органима државне власти. Ступа-
њем на снагу новог Закона о употреби језика, који је у јавности познатији као „Закон о албанском 
језику“, дошло је до проширене употребе албанског језика у бројним сферама живота. Највише 
промена је претрпела сфера употребе језика заједница у комуникацији са државним органима. 
Проширена употреба албанског језика у многим аспектима у овој сфери чак и превазлази европ-
ске стандарде утврђене Оквирном конвенцијом за заштиту националних мањина и Европском 
повељом о регионалним и мањинским језицима.9 Сходно овом закону, македонски језик и ћири-
лично писмо службени су на целој територији државе и у њеним међународним односима (члан 
1, став 1), али исто тако и „други језик и писмо којим говори најмање 20% грађана (албански 
језик) службени су у складу са овим закономˮ. Ова законска одредба изазвала је велику полемику 
теоретичара, политичара и академика који сматрају да изричитим навођењем албанског језика 
законодавац даје већи значај албанском језику, за разлику од језика тзв. малобројних етничких 
заједница, који нису изричито поменути, као и због чињенице да до сада таква одредба није по-
менута ни у једном законском акту, па чак ни у Охридском оквирном споразуму. 

Нови Закон о употреби језика практично предвиђа увођење двојезичности (службену упо-
требу језика којим говори најмање 20% грађана тј. албанског језика, поред македонског језика и 
ћириличног писма) у свим сферама живота: у органима државне управе, централним институци-
јама, јавним предузећима, агенцијама, дирекцијама, установама и организацијама, комисијама, 
за правна лица која врше јавна овлашћења и у другим институцијама у складу са законом (члан 
1, став 3). Грађани Републике Северне Македоније могу употребљавати било који од службених 
језика (македонски или албански) у свим државним органима и институцијама из члана 1, став 3 
овог закона. Сви органи и институције из поменутог члана овог закона имају обавезу да омогуће 
коришћење, употребу и примену службених језика и писама (македонског и албанског) у било 
ком поступку (судском, управном, извршном, предистражном и истражном, кривичном и прекр-
шајном, парничном и ванпарничном, у поступку за извршавање санкција и другим поступцима 
предвиђеним другим законима), као и спровођење било ког поступка на том службеном језику и 
писму.

У институцијама државне управе, поред македонског језика и ћириличног писма, службе-
ни су и језик и писмо којим се користи најмање 20% грађана, и то у: комуникацији, употреби и 
примени у свим иступима грађана пред свим органима државне управе (Собрање, Председник 
Републике, Влада, судство, јавно тужилаштво), Уставним судом, Народним правобранитељем, у 
изборном процесу, образовању, науци, здравству, култури, при вршењу полицијских овлашћења, 
у радиодифузној делатности, нотаријату, на инфраструктурним објектима, у матичној евиден-
цији, личним документима, финансијама, економији, као и у другим областима (члан 2, став 3). 
Изабрани или именовани функционери поменутих институција (из члана 1, став 3 и члана 2, став 
3 овог закона), као и других институција чије седиште је у Скопљу или у општинама у којима 
најмање 20% грађана говори језик различит од македонског, у службеној комуникацији употре-
бљаљвају македонски језик и ћирилично писмо, као и језик и писмо којим говори најмање 20% 
грађана, уколико најмање један од избраних или именованих функционера говори службени језик 
различит од македонског (члан 3). Горе поменуте институције и њихове подручне јединице у оп-
штинама у којима најмање 20% грађана говори језик различит од македонског и у Скопљу имају 
службену обавезу да омогуће ефикасно коришћење, употребу и примену македонског језика и 
ћириличног писма, као и језика и писма којим говори најмање 20% грађана (члан 7, став 4). Закон 
у овом случају није прецизирао да ли се ради о одредби која се односи на језик и писмо којим 
говори најмање 20% грађана на централном или локалном нивоу.10

9  Више о овоме в. у: Venice Commission, Opinion No. 946/2019.
10  Више о овоме в у: Парламентарен институт, 2018, стр 6.
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5. ЛИЧНА ДОКУМЕНТА, МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗБОРНИ ПРОЦЕС

Лична документа и путне исправе грађана припадника албанске националне заједнице чија 
популација у Републици Северној Македонији броји више од 20% укупног становништва по слу-
жбеној дужности издају се двојезично, на македонском језику и ћириличном писму и на албан-
ском језику и писму (члан 12, став 3).11

За грађане припаднике националних мањина којих има мање од 20% на централном нивоу и 
који говоре језик различит од македонског, образац личне карте штампа се на македонском језику 
и ћириличном писму и на њиховом језику и писму, док се образац путне исправе и путног листа 
штампа на њиховом језику и писму само на њихов лични захтев. Наиме, подаци о личном имену 
који се уносе у личну карту, као и подаци који се уносе у путну исправу и путни лист, укључујући 
ту и податке о личном имену који се уносе у путну исправу, уписују се на македонском језику и 
ћириличном писму и на њиховом језику и писму на њихов лични захтев (члан 13 и 14).

Матичне евиденције у Скопљу и јединицама локалне самоуправе у којима најмање 20% 
грађана говори службени језик различит од македонског воде се и на службеном језику који ови 
грађани употребљавају. Решења, изводи, потврде и други акти издају се и на службеном језику 
који грађани употребљавају (члан 12, став 1 и 2).

У пракси постоји читав низ пропуста и недоследности у вези са спровођењем овог пра-
ва (Бошковски, 2012, стр. 30). Посебно забрињава постојећи систем, који није у могућности да 
одговори на личне захтеве грађана за употребу одговарајућег писма и језика. Такође, услужни 
сајт Министарства унутрашњих послова Републике Северне Македоније информише грађане о 
начину и поступку издавања личне карте и путне исправе, али не и о могућности (уколико је реч 
о припадницима неке од невећинских заједница који говоре језик различит од службеног) да им 
се подаци о личном имену, на лични захтев, упишу у личну карту и путну исправу и на њиховом 
матерњем језику и писму.12 

Што се тиче употребе језика заједница у изборном процесу, на седницама Државне изборне 
комисије и општинских изборних комисија у Скопљу и јединицама локалне самоуправе у којима 
најмање 20% грађана говори службени језик различит од македонског, при спровођењу избора у 
раду и поступцима свих комисија и других тела и институција подједнако се користе, употребља-
вају и примењују македонски језик и ћирилично писмо и језик и писмо којим се служи најмање 
20% грађана (члан 15).

6. РАДИОДИФУЗНА ДЕЛАТНОСТ

Нови Закон о употреби језика не садржи посебну одредбу о употреби језика заједница у 
електронским и штампаним медијима, иако наводи радиодифузну делатност као једну од обла-
сти у којима су, поред македонског језика и ћириличног писма, службени језик и писмо они које 
употребљава најмање 20% грађана Републике Северне Македоније.13 Ова сфера употребе језика 
детаљаније је регулисана Законом о аудио и аудиовизуелним медијским услугама из 2013. године, 
који је до сада претрпео доста измена и допуна.14 Најновијим изменама и допунама обухваћена је 
и обавеза радиодифузера да емитују програм на језицима заједница.15 
11  Закон за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2019).
12  Више о овоме в. у: Анализа: употреба на јазик и симбол, 2017.
13  Законом о употреби језика којим говори најмање 20% грађана у Републици Македонији и у јединицама локалне 
самоуправе било је утврђено да радиодифузери имају обавезу да дневно емитују најмање 30% програма изворно 
створеног на македонском језику или на језицима невећинских заједница (при чему се у дневно време емитовања не 
урачунава време одређено за емитовање вести, затим за презентовање спортских догађаја, реклама, телешопинг услуга 
итд), као и да обезбеде да најмање 30% од укупно емитоване вокално-инструменталне музике буде на македонском 
језику или на језику етничких заједница које нису већинске (члан 33-39). 
14  Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр. 184/13.
15  До усвајања Закона о изменама и допунама Закона о аудио и аудиовизуелним медијским услугама („Службен весник 
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Медијски сектор у Републици Северној Макдонији састоји се од три врсте радиодифузера, 
и то: 1) Јавни радиодифузни сервис Македонска Радио Телевизија (у даљем тексту МРТ); 2) ко-
мерцијалне телевизије и радио-емитери; и 3) непрофитни радио-емитери.16 

Према подацима Агенције за аудио и аудиовизуелне медијске услуге (приступљено 
29.10.2019. године) у Републици Северној Македонији постоји 121 радиодифузер, и то 49 телеви-
зија и 72 радија. Од укупно 49 телевизија, њих 12 емитује програм на државном нивоу (искључу-
јући МРТ), 18 на регионалном и 19 на локалном нивоу.

Први програмски сервис (МРТ1) емитује програм на македонском језику. Други програм-
ски сервис (МРТ2) емитује програм на албанском, турском, српском, бошњачком, влашком и ром-
ском језику. Програм на влашкиом, српском, бошњачком и ромском језику емитује се три пута 
недељно по 30 минута, и сваке четврте недеље по један сат. Програм на турском језику емитује 
се сваки дан у трајању од два и по сата.17 Први програмски сервис (МРТ) преко сателита емитује 
програм на македонском језику. Други програмски сервис (МРТ) преко сателита емитује програм 
на албанском језику. Собранијски сервис (МРТ) емитује програм на македонском и албанском 
језику.

Од укупно 12 телевизија које емитују програм на државном нивоу, свака емитује на маке-
донском језику, четири на албанском језику (ТВ Алсат-М, ТВ 21-М, ТВ Шења и ТВ Клан) и једна 
на турском језику (ТВ Шења).18 Од укупно 18 телевизија које емитују програм на регионалном 
нивоу, њих 15 емитује на македонском језику, пет на албанском језику (ТВ Полог, ТВ 3, ТВ ЕРА, 
ТВ Топестрада и ТВ Коха), две на турском језику (ТВ 3 и ТВ ЕРА), једна на бошњачком језику 
(ТВ ЕДО) и једна на ромском језику (ТВ Шутел). ТВ Топестрада и ТВ Коха емитују само на 
албанском језику, док ТВ ЕРА има програм само на албанском и турском језику.19 Од укупно 19 
телевизија које емитују програм на локалном нивоу, њих 17 емитује на македонском језику, седам 
на албанском језику (ТВ Феста, ТВ Калтрина, ТВ Дибра/ТВ Дебар, ТВ Гура, ТВ Дуе, Г-ТВ и ТВ 
Ускана), једна на турском језику (Г-ТВ) и једна на српском језику (ТВ Плус). ТВ Феста и ТВ Дуе 
емитују само на албанском језику.20

на Република Македонија” број 248/18) јавни радиодифузни сервис МРТ је имао обавезу да емитује један ТВ програм-
ски сервис на македонском језику и један ТВ програмски сервис на језику којим говори најмање 20% грађана а који је 
различит од македонског (албански језик) и на језику малобројних заједница (турске, ромске, српске, бошњачке и влашке 
заједнице). Сличну обавезау је имао и за емитовање радио програмског сервиса на језицима малобројнијих заједница.“
16  Према најновијим изменама Закона о аудио и аудиовизуелним медијским услугама, МРТ има обавезу да обезбеди 
најмање један ТВ програмски сервис на македонском језику и један на језику којим говори најмање 20% грађана а који 
је различит од македонског (албански језик), који ће емитовати програм 24 часа сваког дана у недељи, као и један ТВ 
програмски сервис који ће емитовати програм на језицима осталих невећинских заједница: турски, ромски, српски, 
бошњачки и влашки језик (члан 107, став 1). МРТ, такође, има обавезу да обезбеди најмање два радијска сервиса 
на македонском језику, од чега један на језику којим говори најмање 20% грађана који је различит од македонског 
(албански језик), током 24 часа сваког дана у недељи, и један на језицима осталих невећинских заједница (турски, 
ромски, српски, бошњачки и влашки) (члан 10, став 2). О емитовању вокалне музике на македонском, албанском и 
осталим службеним језицима на радијским сервисима у РСМ види члан 92, став 4.
17  Више о овоме в у: Парламентарен институт, 2018, стр. 16.
18  Државни ниво: 1. ТВ Алфа – македонски језик; 2. ТВ Алсат-М – албански језик и македонски језик; 3. ТВ Канал 5 
– македонски језик; 4. ТВ Сител – македонски језик; 5. Телма – македонски језик; 6. ТВ 21-М – албански и македонски 
језик; ТВ Шења – албански, турски и македонски језик; 8. ТВ Клан – албански и македонски језик; 9. 1ТВ – македонски 
језик; 10. ТВ Сонце – македонски језик; 11. ТВ 24 Вести – македонски језик (државни ниво преко сателита); ТВ Наша 
– македонски језик.
19  Регионални ниво: 1. ТВ Амазон – македонски језик; 2. ТВ Тера – македонски језик; 3. ТВ М – македонски језик; 
4. ТВ Стар – македонски језик; 5. ТВ Канал ВИС – македонски језик; 6. ТВ Ирис – македонски језик; 7. ТВ Кобра – 
македонски језик; 8. ТВ Полог – албански и македонски језик; 9. ТВ Топестрада – албански језик; 10. ТВ 3 – македонски, 
албански и турски језик; 11. ТВ ЕДО – бошњачки и македонски језик; 12. ТВ ЕРА – албански и турски језик; 13. ТВ 
МТМ – македонски језик; 14. ТВ Шутел – ромски и македонски језик; 15. ТВ КТВ – македонски језик; 16. ТВ Сител 
2 – македонски језик; 17. ТВ Кис – македонски језик; 18. ТВ  Коха – албански језик.
20  Локални ниво: 1. ТВ Феста – албански језик; 2. ТВ Нова – македонски језик; 3. ТВ Кочани – македонски језик; 4. 
ТВ Канал 8 – македонски језик; 5. ТВ Протел – македонски језик; 6. ТВ Канал 21 – македонски језик; 7. ТВ Здравкин – 
македонски језик; 8. ТВ Свет – македонски језик; 9. ТВ Канал Визија – македонски језик; 10. ТВ Морис – македонски 
јазик; 11. ТВ Калтрина – албански и македонски језик; 12. ТВ Спектра – македонски језик; 13. ТВ Дибра/ТВ Дебар 
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Од укупно 72 радија у Републици Северној Македонији, четири емитују програм на др-
жавном нивоу (искључујући јавни радиодифузни сервис Македонски радио, даље МРА), 17 на 
регионалном и 51 на локалном нивоу. 

Први програмски сервис (МРА1) и Други програмски сервис (МРА2) емитују на македон-
ском језику, док Трећи програмски сервис (МРА3) емитује на албанском, турском, бошњачком, 
српском, влашком и ромском језику.

Од укупно четири радија који емитују програм на државном нивоу, сваки емитује на ма-
кедонском језику, осим Радио ЈОН-а, који емитује и на албанском језику (још увек није започео 
са емитовањем).21 Од укупно 17 радија који емитују програм на регионалном нивоу, њих 15 еми-
тује на македонском језику, два само на албанском језику (РТД Арачина и РА Ват) и један (РА 
Буба Мара) на српском језику.22 Од укупно 51 радија који емитује програм на локалном нивоу, 
42 емитују на македонском језику, 10 на албанском језику (РА ПРО-ФМ, РА Балкан ФМ, РА Ус-
кана-Плус, РА Аљбана, РА Јехона ФМ, РТВ Дрини, РА РАПИ, РА Блета, РА Фама, РА Ред ФМ), 
један на турском језику (РА Балкан ФМ) и један на српском језику (РА Бум). РА ПРО-ФМ, РА 
Ускана-Плус, РА Аљбана, РТВ Дрини, РА РАПИ, РА Блета, РА Фама и РА Ред ФМ  емитују само 
на албанском језику.23

Што се тиче штампаних медија, према подацима Агенције за аудио и аудиовизуене медиј-
ске услуге (приступљено 29.10.2019. године) у Републици Северној Македонији су регистрована 
23 субјекта. Штампани медији на језицима заједница издају се: на албанском језику – пет часо-
писа („Коха“, „Лајм“, „Мини Либи“, „Либи“, „Шења“), на турском језику – три часописа („Јени 
Балкан“, „Бахче“, „Јени Балкан Хафтал`к Билтен“); на влашком језику – један часопис („Влашки 
збор“ или „Graiul Arămenscu“). Недељни часопис „Заман“, који се издавао на турском језику, и 
магазин „Заман шћип“, који се издавао на албанском језику, престали су да постоје у априлу 2019. 
године услед брисања из регистра издавача штампаних медија.

Ситуација са штампаним медијама на језицима заједница у овој држави је веома лоша. 
Према наводима представника заједница један од најчешћих разлога за неиздавање или гашење 
постојећих часописа је недостатак финансијских средстава.

– албански и македонски језик; 14. ТВ Гура – албански и македонски језик; 15. ТВ Аниса – македонски јазик; 16. ТВ 
Дуе – албански језик; 17. Г-ТВ – албански, македонски и турски језик; 18. ТВ Плус – македонски и српски језик; 19. 
ТВ Ускана – албански и македонски језик.
21  Државни ниво: 1. РА Антена 5 – македонски језик; 2.РА Канал 77 – македонски језик; 3. Метрополис Радио – 
македонски језик; 4. ЈОН Радио – албански и македонски језик (још увек није започео да емитује програм).
22  Регионални ниво: 1. РТД Арачина – албански језик; 2. РА Буба Мара – македонски и српски језик; 3. РА Ват – 
албански језик; 4. РА Зона М-1 – македонски језик; 5. РА Урбан ФМ – македонски језик; 6. РА Клуб ФМ – македонски 
језик; 7. РА Лајф ФМ – македонски језик; 8. РА Роса АБ – македонски језик; 9. РА РФМ – македонски језик; 10. РА 
Сити – македонски језик; 11. РА Скај – македонски језик; 12. РА Хит ФМ – македонски језик; 13. РА Спортски радио 
90,3 ФМ – македонски језик; 14. РА Студент ФМ 92.9 – македонски језик; 15. Капитол ФМ – македонски језик; 16. РА 
Фортуна – македонски језик; 17. РА Џез ФМ – македонски језик.
23  Локални ниво: 1. Скај радио плус – македонски језик; 2. РА 106 – македонски језик; 3. РА Актуел – македонски 
језик; 4. РА Б-97 – македонски језик; 5. РА Делфин – македонски језик; 6. УКЛО ФМ – македонски језик; 7. РА Ва-
ландово – македонски језик; 8. РА Голди – македонски језик; 9. РА Мерак 5 ФМ – македонски језик; 10. РА Лакоста 
– македонски језик; 11. РА Комета – македонски језик; 12. РА ПРО-ФМ – албански језик; 13. Балкан ФМ Радио – маке-
донски, албански и турски језик; 14. РА Тајм – македонски језик; 15. РА Зора – македонски језик; 16. РА Галакси - 2002 
– македонски језик; 17. РА Кавадарци – македонски језик; 18. РА Александар Македонски – македонски језик; 19. РА 
Акорд – македонски језик; 20. РА Медисон – македонски језик; 21. РА Ускана-Плус – албански језик; 22. РА Кочани 
ФМ – македонски језик; 23. РА Аљбана – албански језик; 24. РА Браво – македонски језик; 25. РА Бум – македонски 
и српски језик; 26. РА ЈЕХОНА ФМ – албански језик; 27. РА Плус – македонски језик; 28. РА Лав – македонски језик; 
29. РА МХ – македонски језик; 30. РА Супер – македонски језик; 31. РА 5 Чоки – македонски језик; 32. РА Меф – ма-
кедонски језик; 33. РА Холидеј – македонски језик; 34. РА Пела – македонски језик; 35. РА Еко – македонски језик; 36. 
РА Модеа – македонски језик; 37. РА Свети Николе – македонски језик; 38. РТВ ДРИНИ – албански језик; 39. РА Плеј 
– македонски језик; 40. РА РАПИ – албански језик; 41. РА Експрес – македонски језик; 42. РА Хит – македонски језик; 
43. РА Блета – албански језик; 44. РА Кис – македонски језик; 45. РА Плус Форте – македонски језик; 46. РА Фама – 
албански језик; 47. РА Ред ФМ – албански језик; 48. РА Ејнџелс ФМ – македонски језик; 49. РА УГД ФМ – македонски 
језик; 50. РА 102КА-ФМ – македонски језик; 51. РА Марија – Благовест АРИЈА – македонски језик.
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7. ОБРАЗОВАЊЕ – ПРАВНИ ОКВИР

Нови Закон о употреби језика не садржи посебну одредбу ни о употреби језика заједни-
ца у образовању, иако наводи образовање као једну од области у којима су, поред македонског 
језика и ћириличног писма, службени и језик и писмо којим се користи најмање 20% грађана 
Републике Северне Македоније. Своје уставно право на наставу на матерњем језику у основ-
ном и средњем образовању припадници заједница могу остварити у складу са одговарајућим 
законима, уз обавезно изучавање македонског језика и ћириличног писма.24 Такође, у складу 
са одговарајућим законима могу остварити и своја законска права на предшколско васпитање 
и високо образовање на матерњем језику.25 Према Закону о заштити деце из 2013. године, при-
падници заједница тј. њихова деца имају право на предшколско васпитање и образовање на 
матерњем језику, које могу остварити у дечјим вртићима.26 Према овом закону, активности у 
дечјим вртићима изводе се на македонском језику и ћириличном писму, а за децу тј. групу деце 
припадника других заједница васпитно-образовне активности изводе се на језику одговарају-
ће заједнице, у складу са законом (члан 74, став 4 и 5). Лице запослено у дечјем вртићу које 
је укључено у групе у којима се васпитно-образовне активности изводе на језику припадника 
заједница, треба да познаје и језик и писмо на којем се те активности изводе (члан 142, став 2).

7.1. Основно образовање

У основним школама у Републици Северној Македонији редовна настава се изводи на ма-
кедонском, албанском, турском и српском језику, а од школске 2018/19. године одлуком Владе 
омогућена је и редовна настава на бошњачком језику. Бошњачки језик је уведен у основно обра-
зовање још 2006. године, али се због недостатка наставног кадра и уџбеника, од 2010. године 
изучавао експериментално у три основне школе у три општине: ОШ „Рајко Жинзифов“, Дол-
но Оризари, општина Велес; ПОУ „Дитуриа“, Љубин, општина Сарај и ОШ „Алија Авдовић“, 
Батинци, општина Студеничани. Од 2008. године Бошњаци имају и право на праћење наставе 
изборног предмета „Језик и култура Бошњака“, од трећег до деветог разреда у седам основних 
школа у четири општине: Петровац, Чаир, Долнени и Студеничани.

24  Према законима о основном (2008) и средњем образовању (1995) припадници заједница имају право на: васпитно-
образовну делатност на свом језику и писму, у складу са законом; право да традиционално прослављају свој дан 
просвете културним и другим манифестацијама; право на вођење и издавање педагошке документације на македонском 
језику и ћириличном писму и на језику и писму на којем се изводи настава; право на вођење школског дневника на 
језику и писму на којем се изводи настава; право на исписивање имена основних школа у којима се изводи настава на 
језику заједница на македонском језику и његовом писму и на језику и писму на којем се изводи настава, као и право 
на издавање уџбеника на језику и писму на којем се изводи настава. 
25  Према Закону о високом образовању (2008), припадници заједница имају право на наставу на свом језику на 
јавним педагошким високообразовним установама, и то за образовање васпитача у установама предшколског 
васпитања, потом наставника у основном образовању, укључујући притом и одговарајућу доквалификацију из 
области дидактичко-методичких дисциплина за наставнике у средњем образовању. Ово право се може остварити и на 
приватним високообразовним установама. Када се настава изводи на језицима припадника заједница које нису већина, 
обавезно је изучавање и македонског језика као посебног наставног предмета, уз извођење наставе на македонском 
језику из још најмање два предмета. Финансирање од стране државе обезбеђује се за високо образовање и на језику 
којим говори намање 20% грађана, односно на албанском језику, док за високо образовање на језицима малобројних 
етничких заједница није предвиђена таква могућност (члан 103).
26  Према Закону о заштити деце (2013) „дечји вртић може да се оснује као јавна установа или установа у приватном 
власништву“ (члан 58). Оснивање јавног дечјег вртића спада у надлежност савета општине, савета општине града 
Скопља и Владе, на основу одлуке о оснивању јавног дечјег вртића, након претходно прибављеног мишљења од стране 
министарства (надлежног за послове заштите деце), односно на предлог министарства за јавни дечји вртић који се 
оснује од стране Владе (члан 59). Приватни дечји вртић може да оснује домаће или страно физичко или правно лице, 
такође, на основу одобрења издатог од стране Владе“ (члан 61). В. у: Закон за заштита на децата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/2013).
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Према Концепцији о деветогодишњем основном васпитању и образовању из 2007. године, при-
падници бошњачке, влашке и ромске заједнице имају право на изборни предмет „Језик и култура 
заједнице“: у трећем разреду један наставни час, од четвртог до деветог разреда два наставна часа 
недељно. Овим документом уведен је и изборни предмет „Албански језик“ од шестог разреда за при-
паднике осталих заједница. Припадници српске заједнице, као и припадници турске заједнице, према 
овом документу немају право на изборно изучавањe свог језика и културе, уз образложење да им је 
то право омогућено редовном наставом. Тиме су изборни предмети „Језик и култура Срба“ и „Језик 
и култура Турака“ укинути од школске 2007/08. године. С обзиром на то да се редовна настава на 
српском језику изводи само у три основне школе у три општине (ОШ „Св. Ћирило и Методије“, Ку-
чевиште, општина Чучер-Сандево; ОШ „Светозар Маркоовић“, Старо Нагоричане, општина Старо 
Нагоричане; ОШ „Браћа Рибар“, Табановце, општина Куманово), остале средине тј. општине са зна-
чајнијим бројем Срба (око 5%) немају никакве могућности за изучавање српског језика, упркос пове-
ћаном интересовању у последњих неколико година. Ова одлука је делимично промењена у мају 2019. 
године, када је скопска општина Центар, након добијене иницијативе, а по препоруци Министарства 
за образовање и науку, спровела анкету о интересовању грађана, и то не само припадника српске за-
једнице, за изучавање српског језика као изборног предмета у трећем разреду у свих седам основних 
школа у оквиру ове општине. Након позитивног одзива ученика донета је одлука да се српски језик 
уведе као изборни предмет од школске 2019/20. године у трећем разреду у свих седам основних школа 
по два наставна часа њедељно. Након ове позитивне иницијативе дошло је до повећаног интересова-
ња за изборно изучавање бошњачког, турског, влашког и ромског језика на територији ове општине. 
(В. о настави српског језика у основним школама в. у Вујадиновиќ 2010).

Редовна настава на турском језику изводи се у 40 основних школа у 27 општина, од чега се 
у 15 основних школа настава изводи од првог до петог разреда.27

Изборни предмет „Језик и култура Влаха“ изучава се од трећег до деветог разреда у 11 
основних школа у четири општине, док се изборни предмет „Језик и култура Рома“ изучава од 
трећег до деветог разреда у 13 основних школа у шест општина.

Према подацима Државног завода за статистику, крајем школске 2017/18. године, од укупно 
988 редовних основних школа у Републици Северној Македонији настава се изводила: на македон-
ском језику у 728 школа, на албанском језику у 289 школа, на турском језику у 63 школе, на српском 
језику у пет (укључујући ту и подручне школе) и на бошњачком језику у две основне школе.28

7.2. Средње образовање

У средњим школама у Републици Северној Македонији редовна настава се изводи на ма-
кедонском, албанском, турском и енглеском језику. Редовна настава се не изводи на језицима 
осталих уставно признатих заједница (српски, бошњачки, ромски и влашки).

Према подацима Државног завода за статистику, крајем школске 2017/18. године, од укуп-
но 130 редовних средњих школа у Републици Северној Македонији настава се изводила: на маке-
донском језику у 100 школа, на албанском језику у 41 школи, на турском језику у 12 школа и на 
енглеском језику у 11 школа.29

У Републици Северној Македонији око 29% основних и 34% средњих школа је двојезично 
или тројезично.

27  Више о овоме в. у: Анализа за образование, 2017.
28  Државен завод за статистика, соопштение, 19. март 2019., стр 3.
29   Исто, стр. 5.
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7.3. Високо образовање

Високо образовање у Републици Северној Македонији спроводи се на: 1) шест државних 
универзитета, од којих два са наставом на албанском језику (Универзитет Југоисточне Европе и 
Универзитет у Тетову) 2) један приватно-јавни универзитет; 3) девет приватних универзитета; и 
4) две високо стручне школе.30

На Филолошком факултету „Блаже Конески“ у Скопљу постоје следеће катедре за изучава-
ње језика припадника заједница: 1) Катедра за албански језик и књижевност; и 2) Катедра за тур-
ски језик и књижевност. На овом факултету изучавају се и српски језик и књижевност у оквиру 
Студијског програма за српски језик и књижевност и ромски језик и култура, који је по први пут 
уведен као изборни предмет академске 2010/11. (О статусу српског језика на овом факултету в. 
Бошњаковић, Станковић 2007).

Влашки језик већ неколико година изучава се као изборни предмет на Педагошком факул-
тету Универзитета „Гоце Делчев“ у Штипу у трећем семестру за два студијска програма: пред-
школско васпитање и разредна настава. 

На Филолошком факултету Универзитета „Гоце Делчев“ у Штипу изучава се и турски језик 
и књижевност.

 На Педагошком факултету „Св. Климент Охридски“ у Скопљу настава на студијским про-
грамима за предшколско васпитање и разредну наставу, осим на македонском, изводи се и на 
албанском и турском наставном језику.31

ЗАКЉУЧАК

Након 2001. године Република Северна Македонија је успоставила нови правни оквир за 
службену употребу језика заједница, који практично испуњава све аспекте модела бинационалне 
државе. Уместо de facto вишејезичности или мултилингвизма, у пракси је заступљена двојезичност 
тј. спровођење права само једне заједнице (албанске), поред службене употребе македонског језика 
и ћириличног писма, чија је пак употреба такође ограничена, и то у срединама са већинским ал-
банским становништвом. Један од разлога за овакву поделу друштва је процентуална заступљеност 
заједница у укупном становништву, за коју се везује спровођење језичких права заједница у складу 
са принципом правичне заступљености. Тако, на пример, највише средстава у буџету је предвиђено 
за албанску заједницу. Остале заједнице, које своја језичка права углавном остварују на локалном 
нивоу, готово да не располажу ни финансијским, али ни људским ресурсима. Неспровођење или 
делимично спровођење језичких права заједница и даље остају неки од највећих изазова с којима се 
нарочито суочавају малобројне заједнице. Ово је већ неколико пута поменуо и Саветодавни комитет 
Оквирне конвенције за заштиту националних мањина. Разматрајући претходни Закон о језицима 
из 2008. године, Комитет је указао на ограничене могућности употребе језика заједница у комуни-
кацији са управним органима. Међу главним проблемима наведен је недостатак квалификованих 
тумача и преводилаца, недовољне језичке способности државних службеника и недостатак транс-
парентности и правне јасноће овог закона. То је довело до разлика у примени правних одредби на 
нивоу министарстава и на локалном нивоу.32 Новом Закону о употреби језика такође недостаје прав-
на јасноћа у смислу његовог значења и обима. Према мишљењу Венецијанске комисије „није увек 
јасно које одредбе закона се примењују само на албански језик, а које на језике осталих заједница: 
турски, српски, бошњачки, влашки, ромски итд. Ова двосмисленост ће још више искомликовати 
спровођење законаˮ. Такође, нови закон намеће нереалне правне обавезе и огромне новчане санк-
ције у случају његовог непоштовања од стране јавних институција, а нарочито правосудних органа. 

30   Стратегија за образование за 2018-2025 година и Акциски план, стр. 14. 
31   В. у: Парламентарен институт, 2018, стр. 17. 
32  Више о овоме в. у: Third Opinion on “the former Yugoslav Republic of Macedonia”, adopted on 30 March 2011, §§119-121. 
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Све ово захтева поновно разматрање и преиспитивање закона у складу са препорукама и мишље-
њем ове комисије.33 Та неопходност се намеће и због чињенице да нови закон прави дистинкцију 
између албанског језика и језика осталих заједница замењивањем формулације „језик којим говори 
најмање 20% грађана“ формулацијом „албански језик у загради“. 

Што се пак тиче сфере медија, она је и даље подељена по етничкој и језичкој линији, упркос 
новом Закону о медијима, који такође нема одговарајућу примену. Програм на језицима малоброј-
них заједница и даље се емитује у неодговарајућим терминима и често се сматра неатрактивним 
за гледаоце због ниског квалитета како у техничком, тако и у професионаном смислу. Новинари 
из ових редакција често деле међу собом две камере и раде са веома ограниченим буџетом, који 
не дозвољава покривање више прича истовремено.34

Уставно право на образовање на матерњем језику, као један од стубова очувања националног 
идентитета, такође нема одговарајућу примену и не спроводи се подједнако за све заједнице. По-
бољшања након 2001. године тек донекле су осетиле малобројне заједнице, које, у суштини, немају 
квалитетно образовање због недостатка одговарајућих наставних програма, затим због селективне 
могућности за праћање наставе изборног предмета, као и због недостатка квалификованог настав-
ног кадра, уџбеника и других наставних материјала. Последица свега овога је драстично опадање 
интересовања за наставу на језику заједница. Осим тога, разлике су евидентне и у сфери  високог 
образовања, које није потпадало у сферу употребе језика заједница до 1997. године, када се заправо 
догодила прва промена у језичкој политици и језичком правном оквиру државе. 

Имајући у виду све наведено, намеће се потреба да надлежне институције и државни орга-
ни осигурају усклађивање, прецизирање и одговарајућу примену свих законских и подзаконских 
аката којима се регулише сфера употребе језика заједница, као и заштиту, прецизирање и одгова-
рајућу примену језика већинског становништва.
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OFFICIAL USE OF NATIONAL MINORITY (ETHNIC COMMUNITY) LANGUAGES WRITTEN IN 
THEIR ALPHABET IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA – IURIS LINGUISTIC ASPECT

Summary 

The main goal of this research is official use of languages   of national minorities (ethnic communities) in the Re-
public of North Macedonia, from the iuris linguistic aspect, in the period after the signing of the Ohrid Framework 
Agreement (2001), both at central and local levels. This agreement set the foundation of language policies and 
legal framework for the official use of languages   of constitutionally recognized ethnic communities (Albanian, 
Turkish, Roma, Serbian, Vlach and Bosnian). Amendment V of the Constitution is the basis for greater liberali-
zation of language policies (i.e. elimination of old restrictive regulations and the introduction of new legislation 
and mechanisms for official use of languages   of ethnic communities, under the conditions specified by law, and in 
some areas of life). The main feature of such a period, which is theoretically known as “the second language peri-
od”, is the gradual introduction of the language provisions of the Ohrid Framework Agreement in the legal system 
of the country, as well as their (non) implementation in practice. These changes required a redefinition of language 
policies in accordance with the constitutional and legislative amendments envisaged by the Ohrid Framework 
Agreement (depending on the status of language   of ethnic communities, which is determined on the basis of their 
percentage in the total population, according to the last census, both at central and local level). The restrictive 
language policies and standards relating to official use of language of “non-majority” ethnic communities have 
left incalculable consequences that negatively affect the preservation, status and the use of the language of these 
communities whose right to official use of their language can only be achieved at the local level, and under certain 
conditions, in some areas of life such as education and both print and electronic media (broadcasting industry).

Keywords: official use of languages   written in their alphabet, national minority (ethnic) communities, linguistic 
legislation, Serbian language, Republic of North Macedonia
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УДК 37.014.525:28(497.1)”1918/1930”

Ирена Колај Ристановић

ИСЛАМСКО ОБРАЗОВАЊЕ У КРАЉЕВИНИ СХС/
ЈУГОСЛАВИЈИ: АНАЛИЗА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА И РАДА 

ВЕЛИКЕ МЕДРЕСЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I У СКОПЉУ  
[1918–1930]

Заједница муслимана је исламско образовање вековима базирала на наставном плану имплементираном у 
мектебима и медресама у којима се изучавао арапски и турски језик. Након распада Османског царства, 
српско-турских ратова, балканских и Првог светског рата, те стварања Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, 1918. и увођења нове политике образовања, муслимани који су били настањени у различитим 
деловима државе, нашли су се изнова пред изазовима неопходне реформе образовног система. Претходно 
су муслимани Босне и Херцеговине, тада у другој држави,  искусили тежину имплементације и прихватања 
новог образовног модела које су наметнуле аустроугарске власти у годинама након окупације 1878. године. 
Примена идеје о јединственом школском систему у Краљевини СХС/Југославији, у коме би се осим 
арапског и турског језика, те предмета везаних за образовање из области исламског права, изучавали и 
други предмети, била је прерана у односу на „историјско наслеђе, вековни живот у другим државама, 
културне навике и прилике, те досегнути цивилизацијски ниво“ муслимана. Овај рад бави се анализом рада 
Велике медресе краља Александра I у Скопљу уз осврт на културне прилике у којима наставни кадар често 
није говорио српски језик, а које су утицале на рад муслиманских школа посебно у периоду до доношења 
Закона о исламској заједници 1930. године. Приликом истраживања примењен је интердисциплинаран 
приступ теми уз коришћење извора на српском и османском језику (оних које је исламска заједница 
користила као приручнике), те релевантне литературе.

Кључне речи: мектеб, медреса, арапски, турски, настава

1. УМЕСТО УВОДА

Образовање муслимана у Кнежевини/Краљевини Србији је било је предмет нашег научног 
интересовања, те смо овој теми приступали са више различитих аспеката. Разлог томе лежи у 
чињеници да је неопходно направити хронолошки оквир развоја истог јер верско образовање 
различитих конфесионалних заједница, те исламске, према нашем мишљењу, почива на 
традицији имплементације, коју је веома тешко било изменити у новој друштвено-политичкој 
атмосфери коју је донело формирање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1918. године. 
Народи, верске заједнице и етничке групе које су ступиле у нову државу „живели су вековима 
у посебним околностима, стварајући своју историју, националну културу, одвојени једни од 
других“. (Максимовић, 2021: 194). 

Исламско образовање у свом основном облику датира још од периода живота и рада 
Посланика Мухамеда, дакле од седмог века. (Demir, 2013: 165). Током векова је претрпело низ 
промена, али задржало своју суштину. Познато је да  су први мектеби1 оснивани још у седмом 

1  Термин „мектеб“ потиче из арапског језика и представља основну верску исламску школу. Истовремено се користи у 
значењу „писарница, канцеларија, уред, радна соба, кабинет“. (Muftić, 1997: 1268; Колај Ристановић, 2021: 106). Енвер 
Ујкановић мектеб дефинише као „школу за вјерску поуку муслимана“. (Ujkanović, 2011: 137).
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веку када су се при импровизованим џамијама деца подучавала постулатима нове религије: 
Ислама, а да је прва медреса2 у Османском царству основана још 1330/1331. године у Изнику 
од стране султана Орхана бега (1326-1352). (Taşkın, 2008: 352-354; Колај Ристановић, 2021: 
108). Вишевековни континуитет образовања у мектебима и медресама чинио је саставни део 
културног идентитета муслимана. Како би се боље разумео правни положај муслимана у новој 
држави, неопходно је направити кратак хронолошки след успостављања појединих институција 
и подсетити се реторике која је, чини нам се, имала утицај на различите друштвено-политичке 
иницијативе међу муслиманима, а од којих су се поједине тицале образовања. 

Наиме, на територији некадашње Кнежевине Србије, кнез Михаило Обреновић (1860-
1868) је признао муслиманима право исповедања вере 1868. године када је у то име обновљена 
Бајракли џамија у Београду. У истој се одвијало неформално верско образовање муслимана. (Колај 
Ристановић, 2020: 91-93). Након што је Кнежевина Србија проширила своју територију у првом 
и другом Српско-турском рату, а међународно признање стекла на Берлинском конгресу, 1878, 
формирана је организација исламске верске заједнице на чијем челу се налазио муфтија. Седиште 
муфтије било је у Нишу, а исти је добио статус врховног муфтије након завршетка Балканских 
ратова, 1913, након којих је Краљевина Србија остварила знатно веће територијално проширење. 
(Колај Ристановић, 2020: 727-729). Ово је био тренутак када је влада Краљевине Србије морала 
да се суочи са питањем образовних институција муслимана које су заправо биле у саставу вакуфа. 
Оснивањем вакуфског одбора 1913. године, као радни материјал коришћен је дефтер прихода  и 
расхода Мундерисе вакуфа из Косовског вилајета из 1908. године. Садржај дефтера сведочи да је у 
саставу само овог вакуфа било укупно 25 основних школа верског карактера које су финансиране 
из средстава вакуфа.3 Муслимани Босне и Херцеговине су Штатутом из 1909. године утврдили 
свој положај који је, иако статусно и организационо независан од истанбулског реисулулеме4 са 
самосталним улема меџлисом5 као надзорним телом, подразумевао јурисдикцију државних органа 
над муслиманским задужбинама. Уколико имамо у виду да су вакуфи били центри исламског 
образовања, исповедања вере, привредног развитка, те да су постојањем образовних, сакралних, 
привредних и комуналних објеката чинили центар исламског града, није тешко закључити да се 
муслимани Босне и Херцеговине нису могли задовољити надзором над шеријатским судовима и 
то само у питањима решавања свакодневне проблематике муслиманског становништва. 

Садржајем Никољданског устава из 1905. године, призната је „равноправност ислама у 
Црној Гори“. Главна управа шеријата на чијем челу се налазио врховни муфтија формирана 
је након Балканских ратова најпре у Бару, а затим у Подгорици. За нашу тему најважнији, али 
не и пресудан био је положај муслимана у Јужној Србији. Управна, извршна и судска власт је 
на овој територији све до Балканских ратова била део државног апарата Османског царства. 
Осим територије Косова и Метохије, можемо рећи, да су ови предели били најдуже у саставу 
османске империје. Премда су се у новој држави нашли муслимани Хрватске и Славоније, није 
згорег поменути да је њихов статус са осталим верским заједницама изједначен 1916. године, а 
у Словенији и на територији Далмације, одредбама закона из 1912. године. (Колај Ристановић, 
2020: 727-729)

2  Термин „медреса“ потиче из арапског језика и представља муслиманску верску школу која је на нивоу средње школе. 
(Колај Ристановић, 2021: 108)
3  Државни архив Србије (=ДАС), Министарство просвете (=МПс), Одељење црквено (=Ц), 1913, Ф.2, Р.1.
4  Термин „реис ел улема“ потиче из арапског језика и означава „представника исламске заједнице“. (Muftić, 1997: 499; 
Колај Ристановић, 2020: 359).
5  Термин „улема“ потиче из арапског језика и означава множину именице алим или учен човек. Улема меџлис је тело 
при исламској заједници које има улогу врховног надзорног тела исте. (Muftić, 1997: 1003; Колај Ристановић, 2020: 
360).
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Муслимани Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца који су били настањени на територији 
Босне и Херцеговине били су под јурисдикцијом врховног муфтије у Сарајеву чија је надлежност 
обухватала муслиманско становништво и у Словенији и Хрватској. Тачније, Штатут из 1909. 
године био је и даље на снази, а у Сарајеву је формирано седиште реисулулеме и улема меџлиса. 
Они који су били настањени у Србији и Јужној Србији били су у надлештву нишког муфтије чије 
је седиште премештено у Београд. 

Први државни акт, а којим се настојало решити питање вакуфских добара, а у којима 
се налазио велики број образовних установа, и средстава централног вакуфског фонда, била 
је Уредба о вакуфима од 12. септембра 1919. године.6 Непосредан државни орган коме су се 
муслимани обраћали било је Министарство вера Краљевине СХС. Ово министарство ће одиграти 
значајну улогу у посредовању између различитих органа власти и муслиманског становништва. 
У складу са темом којом ћемо се бавити, можемо рећи, да је Министарство вера кореспондирало 
са Министарством правде и Министарством просвете и црквених дела у решавању бројних 
проблема муслиманске заједнице. Како наводи Драган Новаковић, „други државни акт који су 
донеле власти новоосноване Краљевине био је Привремени закон о Уговору између главних 
сила савезничких и удружених и Државе Срба, Хрвата и Словенаца који је донесен 10. маја 
1920. године”. (Новаковић, 2003: 452-453; Колај Ристановић, 2020: 727-729). Закон је потврђен 
Видовданским уставом из 1921. године. Истим су муслимани добили статус верске мањине с 
правом исповедања вере, али никако нису смели доводити у питање државно устројство и 
морална начела. Премда су муслимани имали право на слободно исповедање вере имали су и 
могућност изградње верских, образовних, привредних и комуналних објеката у те сврхе с идејом 
да исте уреде и организују по сопственој вољи. У истим су се могли служити „својим језиком“. 
(Новаковић, 2003: 452-453; Колај Ристановић, 2020: 727-729). Садржај Видовданског устава 
који се односио на различите верске заједнице имао је за циљ да умири неслагања међу њима 
у утврди „равноправан положај“ за све. Љубодраг Димић наводи да су „искључивост ислама 
и шеријат такође утицали на могућности реализације културне политике“ међу муслиманима. 
„Исламска верска заједница настојала је да просвета постане темељ и једини пут ширења верских 
и културних принципа узвишеног ислама“. (Димић, 1997: 120). 

Неуједначеност законских аката који су донети с циљем регулисања просветних питања, 
а којих је било чак 37 на нивоу читаве државе, све до доношења закона о школама (народним, 
средњим, грађанским; универзитету), уносили су конфузију у систем образовања. Иако је 
унапређење просветног система била често тема јавних расправа, те „један од најефикаснијих 
начина да нове генерације буду васпитаване у духу нове друштвене стварности“, државни органи 
нису били способни да исте донесу и имплементирају на ефикасан начин. (Димић, 1997: 428). 
Чини нам се да је образовни систем муслиманске заједнице био на маргини интересовања тада 
актуелне државне политике. Истовремено, извештаји Министарства просвете сведоче да је број 
медреса у Јужној Србији био 73, а став државних просветних органа био је да „медресе, без 
којих у Јужној Србији нема готово ни једне вароши нимало не служе нашој држави“. (Димић, 
1997: 131). У оваквој друштвено-политичкој атмосфери која је владала у првим годинама након 
оснивања Краљевине, своју традицију и наслеђе неговала је муслиманска заједница у настојању 
да се прилагоди, али и оствари своје циљеве. 

Важно је напоменути да је приликом реформи образовања на босанско-херцеговачком тлу, 
пре стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, отворена прва медреса у Сарајеву 1916/1917. 
године, која је убрзо укинута. Подразумевала је образовање у трајању од осам разреда и бројне 
предмете „световног карактера“: „народни језик, математику, земљопис, повијест, природопис, 

6  Ова Уредба није се односила на подручје Босне и Херцеговине.
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физику, хемију, цртање, хигијену и психологију“. (Novaković, 2004: 27; Колај Ристановић, 2020: 
729).   

Закон о исламској заједници који је донесен 31. јануара 1930. године је „законски 
дефинисао муслимане као јединствену верску заједницу. На челу муслиманске заједнице био је 
реисулулема. Коначно је, Уставом исламске верске заједнице од 05. јула 1930. потврђен статус 
ислама као религије која је „равноправна“ са свим осталим које су неговали различити народи, 
конфесионалне заједнице и етничке групе у Краљевини Југославији. (Novaković, 2004: 30-31; 
Колај Ристановић, 2020: 728). Осим законских аката који су муслиманима прокламовали право  
на исповедања вере, од изузетне важности за муслимане било је образовање које је почивало на 
имплементацији наставног програма чији се садржаји нису мењали, рекли бисмо, вековима, јер су 
подразумевали коришћење садржаја из области исламске теологије и права. У вези са наведеним, 
могли су се ослонити на поменути Устав који је дефинисао права и обавезе муслимана. Тако су 
имали обавезу да граде своје богомоље, задужбине, основне и средње верске школе, те да у њима 
обезбеде услове за стасавање нових кадрова за рад у просвети. (Novaković, 2004: 30-31; Колај 
Ристановић, 2020: 728).

2. ВЕЛИКА МЕДРЕСА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I У СКОПЉУ:  
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ, ОСНИВАЊЕ И ПРАВИЛА РАДА

Велика медреса краља Александра I у Скопљу основана је Указом поменутог краља од 
28. априла 1924. године, а на предлог Министарства вера Краљевине СХС.7  Просветни савет 
одобрио је предлог Министарства, а одлучено је да се отвори „муслиманска теолошка школа“ 
која би носила назив „Велика медреса краља Александра Првог у Скопљу“.8 Правилник рада 
медресе донесен је већ 29. маја 1924. године, а према њему је школа дефинисана као „стручна 
муслиманска духовна школа у којој се ученици васпитавају и спремају у духу Ислама за разна 
свештеничка звања, а која је у рангу средње школе и има право јавности“.9 У Правилнику је 
децидно наглашено да ће средства за издржавање школе обезбедити држава, а да поменуто 
име носи јер се налазила под покровитељством краља. Муслимански одсек Министарства вера 
Краљевине СХС био је надлежни орган медреси, а теолошка питања решавана су у договору 
са Врховним муфтијством. Директор медресе морао је бити припадник исламске заједнице, 
постављао га је краљ указом на предлог Министарства вера у договору са Врховним муфтијством. 
Дужности директора биле су усмерене на организациони план рада школе, а осим тога, имао је 
задатак да учествује непосредно у настави.10 Надзорни орган медресе био је Савет. Овај орган 
није имао стални састав, али се састајао на предлог минимум три наставника. У његов састав су, 
осим директора, улазили повремено и економ и васпитач. Ипак, чини нам се, да је задатак савета 
у формалном смислу био кључан. Савет је, наиме, непосредно утицао на избор наставника, 
начин одвијања наставе и радни поредак. Примао је ученике у школу и одлучивао о њиховим 
„способностима“.11 Надгледао је рад наставника који су заправо били у обавези да осим учешћа 
у настави своје предмете предају „у духу Ислама“.12 Медреса је упошљавала и лекара, економа и 
библиотекара.

7  Месечник за законодавство, правосуђе и администрацију, ур. Гојко Никетић, Београд, Геца Кон, 1924, 100.
8  Исто.
9  Правилник Велике медресе краља Александра у Скопљу, чл. 1, у: Месечник за законодавство, правосуђе и 
администрацију, ур. Гојко Никетић, Београд, Геца Кон, 1924, 100.
10  Исто, чл. 2-3; 9-11; 100-103.
11  Исто, чл. 12, 103-104.
12  Исто, чл. 13, 104-105.
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Школовање у Великој медреси краља Александра I у Скопљу је трајало осам година, 
тачније ученици су похађали осам разреда. Уписивали су се са навршених 10 година, а имали су 
право да се упишу најкасније до 15. године живота. Министарство вера Краљевине је надгледало 
пријем ученика у школу преко Савета. Ученици су приликом пријема морали бити здрави, „без 
телесних мана“, држављани Краљевине, а најважнији моменат био је доказ о припадности 
исламској заједници.13 Школска година је, као и у световним школама, започињала, 1. септембра, 
а завршавала се 15. јула. Распуст је трајао током месеца Рамазана14 и током лета. Пет дана након 
почетка рамазанског Бајрама започињало се са наставом, а у време трајања Курбан бајрама деца 
би била на распусту пет дана.15  

Иако је најпре званично Указом краља основана медреса и утврђен правилник рада, до 
јануара 1925. године није имала објекат у коме би се настава одвијала. У допису Муфтијства 
Округа скопског од 19. јануара 1925. године се наводи да „муслиманско становништво Јужне 
Србије одушевљено прихвата једну тако модерну школу јер у томе види озбиљне намере државне 
власти да муслиманском становништву помогне […]“.16 Муфтијство је настојало да што пре 
обезбеди објекат за медресу, те је дало предлог наводећи да би се у употребу могао узети објекат 
који је подигнут у време „турског доба“, а да је у питању ислахана која се налази у граду Скопљу у 
Улици Краља Александра. Муфтијство је сматрало да зграда одговара намени школе јер поседује 
и део за интернат, а држава се још после Балканских ратова обавезала да исту преда муслиманском 
становништву на уживање. Иста се налазила на вакуфском земљишту. Уколико се ислахана 
не би могла трајно користити за потребе новоосноване  медресе, предложено је да се изгради 
нови објекат из средстава која је требало да буду усмерена у касу Вакуфског одбора. Тачније, у 
допису се наводи да је у току била наплата средстава у име експропријације земљишта на коме 
се налазила Бурмали џамија у чије име је требало добити новац у висини од 750.000 динара, те 
1.000.000 динара у име продаје вакуфског земљишта држави. Муфтијство је предложило да се 
од поменутих средстава и државног зајма у висини од 1.000.000 динара сакупи укупно 3.000.000 
динара који су довољни за изградњу објекта за медресу. Та „монументална зграда (у маурском 
стилу) […] служила би за понос граду Скопљу“.17

Министар вера, Милош Трифуновић, је настојећи да објасни неопходност обезбеђивања 
објекта намењеног медреси, министру просвете послао допис у коме је навео да је неопходно 
испразнити ислахану како би се у њој отворила школа. Проблем простора који је требало да 
буде намењен школи није био једини проблем са којим се  суочавала муслиманска заједница. 
Министар вера је настојао да укаже на проблем непознавања српског језика у Јужним крајевима 
што је у великој мери отежавало идеју спровођења политике уједначавања имплементације 
наставе у школама (верским или световним). Тако је навео да службеници који су до сада 
предавали у муслиманским школама „не знају ни једног другог језика до турског […] и да 
наша држава у невољи мора да узме у службу и такве верске службенике који су природно врло 
ретко одани нашој држави; који не познају, не знају њезин службени језик, а васпитани су у 
нама непријатељској држави.“18 Бројни мудериси нису говорили ни писали српски језик јер су 
се образовали и стасали у Османском царству чије је државно уређење почивало на шеријату 
и неговању исламске традиције у области образовања. У новој држави се појавила потреба за 

13  Исто, чл. 20, 106.
14  ”Током месеца рамазана се одвија једномесечни пост муслимана. Овај чин подразумева да се верници током дана 
уздржавају од хране, пића и сексуалних односа. Истовремено, саветује се да се верници током светог месеца клоне 
било каквих сукоба, настоје да се уљудно понашају и заправо се окрену мислима и молитвом Богу.” (Танасковић, 2010: 
151)
15  Исто, чл. 24, 106-107.
16  Архив Југославије (=АЈ), Министарство просвете Краљевине Југославије (=66), Ф. 1099.
17  АЈ, 66, Ф. 1099.
18  АЈ, 66, Ф. 1099.
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знањем и коришћењем српског језика. Димић наводи да се у Великој медреси Краља Александра 
I један део часова изводио и на албанском језику. (Димић, 1997: 131). У Јужним крајевима, те и 
у Босни и Херцеговини, штампани су и радни обрасци, пословни ред за рад Улема меџлиса и 
правилници који су регулисали рад службеника медреса арапским писмом, али је садржај био на 
босанском језику (аребица).19

Премда је муслиманско становништво навикло да образовни објекти буду део вакуфа као 
једног од центара исламског образовања, није чудо што су представници муслимана у Јужној 
Србији и Босни и Херцеговини захтевали да питање вакуфа буде искључиво у надлежности 
исламске заједнице. Још 1919. године писани су дописи Министарству правде од стране 
представника муслиманског становништва из Јужне Србије, али и министра вера у којима се 
наглашава значај надлежности муслиманске заједнице над вакуфима. Као једна од вакуфских 
улога у муслиманској насеобини наведена је образовна: пресудна за основно образовање 
муслимана.20 У време отварања Велике медресе краља Александра I у Скопљу, можда најважнији 
моменат представља састављање Меморандума верских и народних представника муслиманских 
из Старе Србије у ствари уређења вакуфа (задужбина) и укидања мутевелија од 14. фебруара 
1925. године. Меморандум је послат тадашњем председнику Министарског савета Николи 
Пашићу, а имао је за циљ да истакне значај „заштите исламских институција“.21 У Меморандуму 
је, између осталог, записано: „Како је опште познато, доле код нас на југу у Старој Србији живи 
по најновијој статистици око 800 хиљада припадника исламске вероисповести која је по закону и 
по уставу призната као равноправна са другим признатим верама Краљевине.“22

У складу са наведеним, представници муслимана су сматрали да би под заштитом државе 
требало да стоје све институције и добра, од верских до комуналних: „Наши су предци побринули 
се још раније да не наступи овакво стање, те су скоро за сваку установу, џамију или медресу 
одредили извесне имовинске објекте из чијега би прихода та установа могла издржавати и 
опстајати“.23

У намери да се сачувају ингеренције над муслиманским задужбинама стајала је и борба за 
очување традиционалног исламског образовања. Представници Канцеларије Врховног муфтиства24 
са седиштем у Београду, послали су министру вера допис од 27. фебруара 1925. потписан од 
стране врховног муфтије Мехмеда Зекија који детаљније образлаже проблеме исламског 
школства. Наведено је да питање исламске верске наставе у основним и средњим школама и даље 
није решено, те да деца веома често имају слаб успех из исламске веронауке. Разлог томе лежи, 
мишљења су муфтије, у неозбиљно схваћеном значају исламског традиционалног образовања. 
Наводи се „да би муслиманско дете могло читати Кур’ан, што представља основицу муслиманске 
верске наставе, треба савладати писање и читање арапске азбуке, а то је несумњиво један тежак 
задатак за седмогодишње дете. […] Верска осетљивост муслимана у јужним крајевима велика је 
и овако оскудно верско образовање њихове деце најнеугодније их дира и боли.“25 Предложено је 
да се и у јужним крајевима отворе сибјан мектеби у које би би се уписивала деца са навршених 
шест година старости, а настава би се заснивала на изучавању искључиво арапског алфабета и на 
крају читања Кур’ана. Наставни кадар биле би муфтије или имами.26 

19  АЈ, Министарство вера Краљевине Југославије (=69), Муслимански одсек, Ф. 327. (Види Прилог 1).
20  АЈ, 69, Муслимански одсек, Ф. 52.
21  АЈ, 69, Муслимански одсек, Ф. 303.
22  АЈ, 69, Муслиманским одсек, Ф. 303.
23  АЈ, 69, Муслимански одсек, Ф. 303. У овом периоду постојали су вакуфи којима су управљали управници (мутевелије) 
и они под јурисдикцијом Вакуфског одбора.
24  Пун назив је Канцеларија Врховног Муфтиства Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
25  АЈ, 69, Муслимански одсек, Ф. 303.
26  АЈ, 69, Муслимански одсек, Ф. 303.
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Министарство вера је 5. марта исте године наложило да се спроведе анкета о раду вакуфа 
и образовних институција у јужним крајевима.27 Прва седница која је одржана 16. марта 1925. у 
вези са овим питањем, а завршена је закључцима који су се тицали „несавесног рада мутевелија“, 
„несавесног управљања вакуфским добрима“ и другог.28 Држава која је требало да у оквиру 
световног образовања имплементира и предмете везане за теолошко није преузела никакву 
одговорност. Истовремено, држава која није разумела континуитет исламског образовања чији 
су носиоци били пре свега вакуфи није настојала да проблем ингеренције над истим реши 
на једноставнији начин. Држава је настојала да отвори верску школу средњошколског типа 
за муслимане „у којој ће се васпитавати муслимани из Јужне Србије за верске службенике у 
правцима наше државне идеје […]“.29 (Димић, 1997: 130). Међутим, иако је „отварање ове 
гимназије по угледу на сарајевску требало да допринесе стварању световне и верске муслиманске 
интелигенције, локални муслимански политичари и функционери су бојкотовали медресу“. Разлог 
томе може се наслутити из „структуре њених питомаца чији су највећи део чинила деца из Босне и 
Херцеговине, а најмањи деца са простора Јужне Србије“. (Јовановић, 2013). Истовремено, овај се 
проблем може посматрати и из потпуно другог угла и додати „да су тадашње власти заузеле став 
да је школовање и подизање свести“ народа у новоприсаједињеним крајевима „у противности 
са интересима државне политике“ и док је исти „у оба правца, политичком и образовном, на 
данашњем нивоу, са њима је лако управљати“. (Екмечић, 1989: 105).

Улема меџлис за Босну и Херцеговину је још 10. децембра 1919. године послао допис 
Министарству вера у коме је истакнуто да је важно да се на територији Краљевине СХС спроводе 
исти прописи који се односе на муслимане, те да би уједињење свих муслимана допринело 
развоју државе. Улема Босне и Херцеговине је сматрала да се „свест о потреби школе и просвете“ 
развијала и њиховим утицајем.30 У време писања Меморандума у Јужној Србији, 1925, улема у 
Босни и Херцеговини је послала Министарству просвете Резолуцију против библијских садржаја 
у школским уџбеницима. (Колај Ристановић, 2020: 732-746). На „два фронта“ је исламска заједница 
настојала да укаже на значај очувања исламског образовања. Међутим, оснивање заједничке 
државе Срба, Хрвата и Словенаца „наметало је потребу да се раскине са затеченим стањем“ и 
недвосмислено зауставе процеси који су се одражавали на „културни и просветни живот и били 
један од основних ограничавајућих фактора процеса државне модернизације“. (Димић, 1997: 
427). 

3. ВЕЛИКА МЕДРЕСА КРАЉА АЛЕКСАНДРА У СКОПЉУ:  
ПРИМЕНА НАСТАВНОГ ПЛАНА ШКОЛСКЕ 1925/1926. ГОДИНЕ 

Правилник од 29. маја 1924. године (чл. 5) је предвидео да се у медреси предаје укупно 41 
предмет од којих је 19 било у вези са исламском теологијом и правом, а остали су били општи, 
тачније они који су се слушали и у световним школама. Правилник није пружио податке нити је 
предвидео у ком разреду ће се који предмет слушати и у ком обиму. Правилник је подразумевао 
следеће предмете:

27  АЈ, 69, Муслимански одсек, Ф. 303. Анкета је била спроведена под надзором врховног муфтије М. Зекија, Т. Селима, 
муфтије Округа битољског, А. Ризе, муфтије Округа битољског, М. Алије, муфтије Округа рашког, Д. Шекеркадића, 
муфтије Округа пљеваљског, М.Ћ. Мујаџића, муфтије Округа скопског.
28  АЈ, 69, Муслимански одсек, Ф. 303.
29  АЈ, 66, Муслимански одсек, Ф. 1099.
30  АЈ, 69, Муслимански одсек, Ф. 303. 
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1. „Кур’ан и теџвид31 22. Народна историја

2. Илмихал32 23. Муслиманска и општа верска историја

3. Фикх33 24. Сијери неби (тур. Siyer-i nebi)34

4. Усул ал-фикх35 25. Логика 

5. Фераиз36 26. Филозофија

6. Акаид37 27. Математика

7. Хадис38 28. Природне науке

8. Тефсир39 29. Земљопис

9. Арапски језик 30. Козмографија

10. Белагат40 31. Физика

11. Вад41 32. Хемија

12. Персијски језик 33. Хигијена

13. Турски језик 34. Цртање

14. Арнаутски језик 35. Калиграфија

15. Српски језик 36. Устројство наше државе

16. Француски језик 37. Грађански закон

17. Немачки језик 38. Грађански поступак

18. Ибадет42 39. Шеријатски парнични поступак

19. Стари Завет 40. Муслиманска верска организација

20. Историја ислама 41. Гимнастика”

21. Општа историја

31  Термин „теџвид“ потиче из арапског језика и представља „правилно читање Кур’ана“. Овим читањем се постиже 
да „сваки сугласник при изговору добија пуну звучност и бива изговорен без напора“. (Muftić, 1997: 249; Ujkanović, 
2011: 159).

32  Термин „илмихал“ потиче из арапског језика и обухвата сажета упутства у исламску веру. Ова упутства могу бити 
конципирана у виду уџбеника. (Muftić, 1997: 1004; Ujkanović, 2011: 125).
33  Термин „фикх“ потиче из арапског језика и преводи се у значењу „разумевање, знање, поимање, повезивање“, али и 
фикх у значењу „шеријатско право“. (Muftić, 1997: 1135). 
34  Siyeri nebi је дело на османском турском које се тиче живота и дела Посланика Мухамеда. Саставио га је Мустафа, 
син Јусуфов из Ерзурума око 1388. године.
35  Овај термин се односи на основе шеријатског права. Тачније представља скуп људских обавеза у исламу, а који би 
требало да се примењује у пракси.
36  Термин „фераиз“ потиче из арапског језика и преводи се у значењу „пропис, одредба, познавање наследног права, 
зекат на стоку“. (Muftić, 1997: 1111).
37   Термин „акаид“ потиче из арапског језика и представља „дисциплину која се бави тумачењем прописа вјере и 
вјеровања“, те догматику исламске религије (Ujkanović, 2011: 94; Muftić, 1997: 989).
38  Термин „хадис“ представља „саопштење, вест, обавест, али и исламско предање и традицију“. Уз Кур’ан представља 
основни религијски и шеријатско-правни извор у Исламу. (Muftić, 1997: 273; Ujkanović, 2011: 116).
39  Термин „тефсир“ потиче из арапског језика и преводи се у значењу „разјашњење, тумачење, објашњење“, али и 
тумачење Кур’ана. (Muftić, 1997: 1120).
40  Термин „белагат“ представља реторику у арапском језику. Правилник Велике медресе краља Александра I у Скопљу 
је дефинише као „арапску реторику, стилистику и естетику“. 
41  Термин „вад“ Правилник медресе дефинише као „етимологију арапског језика“.
42  Термин „ибадат“ потиче из арапског језика и подразумева верске дужности и обреде муслимана. (Muftić, 1997: 918).
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Основу исламског образовања у Великој медреси чинило је 19 предмета, од укупно 41, који 
су у вези са исламском теологијом или правом. Пре свега, традиционално исламско образовање 
није се могло замислити без учења арапског алфабета како би се ученици оспособили да читају 
Кур’ан. Кур’ан се сматра основним извором ислама премда се у њему не налази основна формула 
шехаде: признање о непостојању другог Бога осим Алаха. Међутим, у Кур’ану  „је саопштено и 
више пута поновљено све оно битно што ислам чини исламом, а пре свега у свему је и посвуда 
присутан Он […].“ (Танасковић, 2010: 81) 

Дакле, сва размишљања о исламу почињу са садржајем Кур’ана. Тумачење Кур’анског 
садржаја или теџвид пружа верницима ближе информације о сурама и ајетима, те њиховим 
порукама. Дарко Танасковић наводи да „су у Божијој руци и добро и зло, а на људима је да 
размишљају о његовим знаковима којима су испуњени створени свет, историја и природа. 
(Танасковић, 2010: 84)  Фазлур Рахман сматра да Кур’ан „настоји да нагласи све оне моралне 
тензије  које су потребне за креативно људско делање“. (Rahman, 1983: 65) Уколико имамо у виду 
да исламско право или шеријат43 на коме је почивало уређење Османског царства, а током чијег 
постојања су муслимани који су живели у границама ове државе обликовали своје образовање, 
почива, између осталих извора и на садржајима Кур’ана, посве је јасно колико је за муслимане 
било важно да њихово духовно, али и световно образовање подразумевање знање читања и 
тумачења Кур’ана.  

Илмихал, упутство у исламску веру, заправо чини низ лекција које сежу од основа исламске 
вере до начина исповедања вере у пракси. Овај је предмет у основним верским исламским 
школама: мектебима, те средњим: медресама, заузимао одувек важно место јер припадници 
муслиманске заједнице никада не би могли да се упуте у начин исповедања вере у пракси, а да 
не сазнају, примера ради, којих пет стубова чини исламску веру и на који начин се упражњава 
молитва. Ослањајући се на илмихал, муслимани су у мектебима и медресама настојали да образују 
подмладак, те им је од изузетне важности било да се исти предмети задрже. 

Премда фикх представља „исламску правну науку“ (Танасковић, 2010: 349) која се тиче 
примене правних прописа у пракси, незамисливо је стицати исламско образовање и живети у 
складу са исламским правом, а не разумети основне садржаје истог. Дакле, фикх је био обавезан 
предмет у свим исламским школама на нивоу средњошколског образовања.

Уколико бисмо упоредили овај наставни план, о ком нажалост немамо више података осим 
предмета који су изучавани, са наставним планом Шеријатске гимназије у Сарајеву која је основана 
1918. године Одлуком Народног вијећа СХС за Босну и Херцеговину (Колај Ристановић, 2020: 
361) можемо рећи да је ова школа имала само један предмет који се тицао изучавања исламске 
вере (теологије и права), а који је под називом веронаука обухватао различите области из исламске 
теологије. (Колај Ристановић, 2020: 361). Настава у Шеријатској гимназији у Сарајеву је такође 
трајала осам разреда јер је то била средња школа. Иако нас део њеног назива: гимназија упућује 
да је реч о световној школи, природу образовања које би требало да пружа наставни план ове 
школе ближе одређује први део назива: шеријатска. Дакле, Шеријатска гимназија у Сарајеву је 
била посве посвећена образовању исламских теолога, а с обзиром да је настала из Више судачке 
школе приликом отварања је наглашено да би требало „да се с хајром заврши око преустројства 
овог јединог и највишег исламског вјерског завода, не само у Босни и Херцеговини него и у целом 
нашем Краљевству“. (Колај Ристановић, 2020: 361) Акценат у настави Шеријатске гимназије био 
је на изучавању арапског и османског језика, али и предмета из области исламке теологије. Иако 
је, како смо већ навели, у Босни и Херцеговини и даље био на снази аустроугарски Штатут из 
1909. године у време отварања Велике медресе у Скопљу, посве различите друштвене, политичке, 
образовне и друге прилике у којима се нашло муслиманско становништво у овом делу Краљевине 
изискивало је отварање школе посве другог типа. Међутим, наставни план Шеријатске гимназије 
43  Термин „шеријат“ преводи се као „исламско право или исламски верозакон“. Можда је боље рећи да је реч о 
„целокупности људских обавеза“. (Karčić, 2009: 62)
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за период од 1918/1919. до 1926/1927. године44 сведочи да је од 22 предмета 12 било из области 
исламског традиционалног образовања. (Колај Ристановић, 2020: 368). Исто нам потврђује да је 
муслиманска заједница настојала да одржи традицију у имплементацији образовања.

4. ИНТЕРНАТ ПРИ ВЕЛИКОЈ МЕДРЕСИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I У 
СКОПЉУ

Отварање интерната за ученике Велике медресе било је предвиђено Правилником Велике 
медресе краља Александра I у Скопљу од 29. маја 1924. године. Боравак студената у интернату 
био је бесплатан за све оне ученике које њихове породице нису могле да издржавају (чл. 21).45 
Сам интернат се финансирао из средстава Министарства просвете. У Правилима интерната се 
наводи да је циљ интерната „да својим ученицима надокнади родитељску кућу и да њихово 
културно, морално, верско, национално и физичко васпитање спроводи у духу прописа“ (чл. 
1-2).46 Наглашено је да ће се, у складу са наставним програмом медресе, који ученике припрема за 
даље школовање на „теолошким или шеријатско-правним школама“, посебна пажња посветити 
религијском васпитању ученика. У сврху обављања верских дужности ученика, требало је да се 
у интернату обезбеди једна просторија за вршење заједничке молитве. Планирано је да петком 
ученици у пратњи учитеља иду у џамију на џума намаз.47 (чл. 34).48 Остале дужности директора, 
уџбеника, благајника и послужитеља, као и правила рада интерната утврђене су детаљно истим 
Правилима интерната.49 Из претходно наведеног можемо закључити да је улога интерната такође 
очување традиције у школовању муслиманских ученика.

Извори

Архив Југославије (=АЈ), Министарство вера Краљевине Југославије (=69), Муслимански одсек
АЈ, Министарство правде Краљевине Југославије (=63)
АЈ, Министарство просвете Краљевине Југославије (=66), Одељење за средњу наставу 
Државни архив Србије (=ДАС), Министарство просвете (=МПс), Одељење црквено (=Ц)
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ISLAMIC EDUCATION IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES/YUGOSLAVIA: 
ANALYSIS OF EDUCATIONAL SYSTEM OF KING ALEXANDER I MADRASA IN THE CITY OF SKOPLJE 

[1918-1930]

Summary

Islamic education which continuity comes from the seventh century, maintained until today in some segments. 
In ex Sanjak of Skoplje, just before it was liberated during Balkan Wars, was 25 primary schools (mekteb) of 
Munderise waqf. These shools were financed only from incomes of the waqf. This fact confirmes the importance 
of religious education for Muslim community. After creation of common state, the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes, later the Kingdom of Yugoslavia, the state of different confessional and national communities, so ethnic 
groups, was implemented different approach to several social-political issues, so education. Representatives of 
Muslim community in different parts of the state performed several time its protest against the content of school-
books for primary and secondary schools which were not „of religious“ character. With idea to adjust, in some 
sense, to social flows of the state, but also to keep its own cultural identity which base was in education, Muslims 
opened new schools and implemented educational plan studing subjects of Islamic theology and law. With the 
same idea was founded King Alexander I Madrasa in the City of Skoplje. Without the adequate space for work, 
teaching experts who use several languages in implementation of education,  support of the Ministry of Educa-
tion and Education Council, it is not possible to determine the quality level of teaching practise in the Madrasa. 
Socio-political processes which developed in the state, so in area of education evinced in indication of „ressistance 
to unification of education and culture, so standardization of its legislation“. Even so, Muslim community took 
a part. Intention of the state to cast down religious, ethnic, national, so cultural differences among the citizens of 
the Kingdom through foundation of „national school“, legislation in area of education,  publication of „unificated 
schoolbooks“ demonstrated as very unsuccessful. (Димић, 1997: 434). 

Keywords: mekteb, madrasa, Arabic, Turkish, education
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IZBOR NASTAVNOG JEZIKA ZA DECU U MEŠOVITIM 
BRAKOVIMA U VOJVODINI1

Cilj rada je da prikaže na koji način roditelji koji žive u mešovitim brakovima odlučuju za izbor nastavnog jezika 
na većinskom (srspkom) jeziku za svoju decu,. Kvalitativno istraživanje pomoću intervjua sprovedeno je  sa su-
pružnicima/partnerima pripadnicima tri nacionalne manjine (mađarska, slovačka i rumunska) koji žive u braku/
partnerskoj zajednici sa pripadnikom/com većinske zajednice u Vojvodini. Rezultati analize kvalitativnih podataka 
pokazuju da postoji objektivan razlog (nepostojanje školovanja na manjinskom jeziku u mestu gde roditelji žive) 
i subjektivni razlozi kada je reč o izboru većinskog nastavnog jezika: (1) u razredima na manjinskom jeziku je 
manja konkurencija; (2) bolja je integracija u većinsku/dominantnu kulturu kroz školovanje na većinskom jeziku;  
(3) u suprotnom bi roditelj iz većinske zajednice bio isključen iz školovanja deteta. Razlike postoje između tri 
nacionalne manjine. Naime, kod mađarsko-srpskih mešovitih brakova izbor nastavnog jezika za decu zavisi od 
sredine u kojoj žive (dominantno mađarska ili srpska) i od međusobnog dogovora roditelja. Najčešći razlog upisa 
dece u školu na većinskom jeziku (bez obzira da li u školi ili u mestu u kojem žive postoji mogućnost školovanja 
na mađarskom jeziku) jeste kako bi se roditelj iz većinske zajednice mogao uključiti i aktivno učestvovati u ško-
lovanje deteta, a zatim slede i druga dva razloga: kako bi se dete što bolje integrisalo u društvo u kojem živi, kao 
i bojazan da zbog nedostatka konkurencije u manjinskim razredima, dete nema mogućnost za bolju socializaciju 
izgradnjom soptvene konkurentnosti i napretka.  
U slučaju slovačko-srpskih brakova, kao i kod rumunsko-srpskih izbor nastavnog jezika zavisi od toga da li u 
mestu prebivališta postoji mogućnost izbora ili ne. U situacijama gde takva mogućnost ne postoji, deca pohađaju 
nastavu na srpskom jeziku, dok je subjektivni razlog uvek bolja integracija u društvo u kojem žive. Izborom ško-
lovanja na većinskom jeziku se ubrzava akulturacija dece rođenih u mešovitim brakovima, te na taj način mešoviti 
brakovi dovode do promene strukture stanovništva u Vojvodini na jedan veoma svojstven način, unutar porodica i 
bez spoljnih pritisaka ili uticaja državnih struktura. 

Ključne reči: mešoviti brakovi, nastavni jezik, nacionalne manjine, Vojvodina

1. UVOD

Iako je mešoviti brak dobro uspostavljen pojam u literaturi, jasna definicija mešovitog braka još 
uvek ne postoji.  O mešovitim zajednicama razmišljamo u smislu „mešovitosti“, sveobuhvatnijeg kon-
cepta koji se odnosi ne samo na parove, porodice i pojedince, već i na sociokulturne procese „mešanja“; 
„mešovitost“ ne opisuje samo kombinaciju nacionalnih, rasnih, kulturnih ili verskih razlika, već takođe 
označava aktivan prostor koji remeti i osporava društvene norme (Rodriguez-Garcia, 2015).  Različite 
vrste mešovitih brakova su, na primer, oni koji se razlikuju na rasnoj, etničkoj ili verskoj osnovi, ali se 
ove odrednice mogu preklapati, te su i granice među tipovima brakova često nejasne. Smatra se da je 
sličnost osobina dominantan obrazac pri izboru supružnika, odnosno pri sklapanju braka, te da mešoviti 
brakovi neguju kulturne razlike supružnika (Hărăguș, 2017). 

1  Istraživanje je nastalo u okviru Naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih 
zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini „Mešoviti brakovi mađarke, slovačke i rumunske nacionalne 
zajednice u Vojvodini: kvalitativna analiza“ finansiranog od strane Pokrajinski sekretarijata za visoko obrazovanje i 
naučnoistraživačku delatnost. 
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Literatura o mešovitim brakovima uglavnom se bavi međurasnim brakovima ili brakovima izme-
đu imigranata i starosedelaca, a odnosi se uglavnom na imigracione zemlje kao što su SAD ili zemlje 
zapadne Evrope. Obično su empirijska istraživanja na tu temu usredsređena na grupe imigranata ili 
grupe sa niskim socijalno-ekonomskim statusom i rasprave se odnose na promene u socijalnom statusu, 
kulturnoj prilagodljivosti ili efektima enklave. Međutim, nisu sve manjinske grupe imigranti niti su ne-
dovoljno privilegovane, mešoviti brakovi su veoma zastupljeni i u zemljama centralne i istočne Evrope 
u kojima većinska i autohtona manjinska populacija sklapa brakove koji postaju pokazatelj akulturacije 
ili čak asimilacije, a koji imaju glavnu ulogu i u izgradnji identitetskih obrazaca generacija koje potiču 
iz mešovitih brakova. U radu će se predstavi vladajući stavovi o mešovitim brakovima, kako u interna-
cionalnom kontekstu, tako i kod nas na teritoriji bivše Jugoslavije sa posebnim osvrtom na multietničku 
Vojvodinu, u kojoj je stopa mešovitih brakova izuzetno visoka (Petrović, 1985). Cilj rada je da prikaže 
razloge za izbor srpskog kao nastavnog jezika za decu rođenu u mešovitim brakovima u Vojvodini, 
što umnogome ubrzava i pospešuje akulturaciju dece u dominantnu kulturu. Kvalitativno istraživanje 
pomoću intervjua sprovedeno je  sa supružnicima/partnerima pripadnicima tri nacionalne manjine (ma-
đarska, slovačka i rumunska) koji žive u braku/partnerskoj zajednici sa pripadnikom većinske zajednice 
u Vojvodini.

2. UTICAJ MEŠOVITIH BRAKOVA NA DRUŠTVENOM, PORODIČNOM I 
INDIVIDUALNOM NIVOU

Budući da se brak smatra mehanizmom za prenos etnički specifičnih kulturnih vrednosti i prak-
si na sledeću generaciju, mešoviti brakovi mogu suštinski uticati na granice i distinkciju manjinskih 
zajednica (Barth, 1969). Pišući o procesu asimilacije, Gorden (1964) definiše asimilaciju u tri faze: 
kulturnu asimilaciju ili „akulturaciju“, strukturnu asimilaciju i, na kraju, bračnu asimilaciju, ističući da 
ovaj proces može rezultirati nestankom etničke grupe kao zasebnog entiteta. Baš iz tog razloga, me-
šoviti brakovi služe kao glavni pokazatelj akulturacije ili čak asimilacije (Merton, 1941; Blau, Blum i 
Schwartz, 1986; Labov i Jacobs, 1986; Sokolovska, 2008) te isti dovode u pitanje princip podeljenosti 
između različitih etničkih i rasnih grupa (Osanami, Irastorza i Song, 2016). Mešoviti brakovi služe i kao 
indikator odnosa između grupa, te ukoliko se ne skalapaju između dve grupe koje živi na istom prostoru, 
to je i indikator rigidnosti granice između grupa (Gorden, 1964). Veliki broj mešovitih brakova između 
manjinske i većinske grupe ukazuje na otvorenost i prihvatanje manjinske zajednice od strane većinske, 
što može dovesti do gubitka kulturnih odlika manjinske grupe (Schoen, Wooldredge i Thomas, 1989).  
Ako prihvatimo da mešoviti brakovi pokazuju istinsko društveno prihvatanje „ drugih” kao jednakih, 
onda takođe možemo da zaključimo da nam oni dekonstruišu etničke i rasne predrasude prema određe-
nim manjinskim grupama u društvu (Song, 2009). Iz tih razloga, mešoviti brakovi se obično smatraju 
pokazateljem uspeha i društvenog prihvatanja manjinske grupe (Song, 2009).  

Uloga mešovitih brakova je višeslojna kada je reč o integraciji manjinskog stanovništva. Naime, 
pripadnici manjina, , mogu da se  ‘približe’ većinskom stanovništvu u svojoj domovini (Kemp 2006), 
putem venčanja, tj. izborom supružnika iz većinske nacije (Hoóz, 2002). Supružnici koji su pripadnici 
manjinske populacije  mogu se na ovaj način integrisati u strukture, institucije ili pak izgraditi društvene 
mreže putem brakova sa pripadnicima većinskog stanovništva (Song, 2009). Međutim, to ne znači auto-
matski da su u potpunosti prihvaćeni (Song, 2009). Ono što je i dalje činjenica je da se ljudi mešovitog 
porekla često susreću sa različitim predrasudama (Törngren, Irastorza i Rodríguez-García, 2019),  koje 
ih dovode u nepovoljan položaj.  Prema Song (2009) stepen integracije ili segregacije takođe utiče na 
stope mešovitih brakova - postojanje društvenih enklava (što je dobra društvena vrednost) samo po sebi 
ne podrazumeva segregaciju (loša društvena vrednost). Ipak, ne može se sa sigurnošću reći da li mešo-
viti brakovi imaju pozitivan uticaj na nacionalnu toleranciju, ili su oni pak posledica pozitivnih stavova 
(Burić, 2020). Brubaker i dr. (Brubaker et al., 2018) ističu da se u mešovitim brakovima pitanje etničke 
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različitosti uvodi i javlja kako bi se objasnila razlika u pojedinim stavovima bračnih partnera, ali da ona 
u stvari kreira razliku koju je prividno trebalo da objasni. 

Ipak, mešoviti brakovi u većini slučajeva ne dovode do velike harmonije ili pak kohezije u dru-
štvu (Rodríguez-García, Solana-Solana i Lubbers, 2016), već oni predstavljaju izvor društvenih tenzija 
kako na makronivou, tako i na mikronivou, unutar porodica. U mešovitim brakovima ne podrazumeva 
se odricanje od razlika ili uverenja dva partnera, što može dovesti do sukoba unutar bračne zajedni-
ce (Rodríguez-García, Solana-Solana i Lubbers, 2016). Zapravo, brojna istraživanja pokazuju da su 
stope razvoda brakova veće među mešovitim parovima nego među endogamnim parovima, zbog so-
cijalno-ekonomskih razlika (Goldstein i Harknett, 2006), kao i kulturnih razlika (Kalmijn, De Graaf i 
Janssen, 2005) ali i zbog nesuglasica unutar porodice, odnosno neprihvatanja porodice bračnog partnera 
(Milewski i Kulu, 2014).  

Hărăguș (2017)  u svom istraživanju mešovitih brakova u Rumuniji, sa posebnim osvrtom na 
Transilvaniju, ukazuje na prekretnice u izborima unutar mešovitih porodica, koje su od velike važnosti 
pri identitetskom oblikovanju deteta. Prva prekretnica je izbor imena deteta u etničko mešovitom braku, 
što je od velike važnosti jer može da ukaže na privrženost jednoj ili drugoj naciji. Nakon imena, dolazi 
do pitanja religije, kao i jezika obrazovanja deteta. Odabir osnovnog (i dosta ređe) i srednjeg obrazova-
nja na manjinskom jeziku ima za cilj očuvanje manjinskog identiteta kod dece (Lendák-Kabók, 2021).  
Očuvanje manjinskog identiteta u porodici umnogome zavisi od majke, te tako majke imaju za zadatak 
da kolektivno simbolizuju svoju naciju ali i da je reprodukuju u kulturnom smislu (Yuval-Davis, 1997).   
Reproduktivna funkcije žena je i simboličke prirode jer one održavaju etničke grupe, te se na taj način 
na njih se gleda kao i na privilegovane označiteljke nacionalnih razlika (Kandiyoti, 1994).  Samim tim, 
odabir nastavnog jezika dece u mešovitim brakovima može zavisiti od maternjeg jezika majke. Među-
tim, obrazovanje na manjinskom jeziku nije jedini indikator očuvanja manjinskog identiteta (koji se 
neminovno sastoji i od očuvanja manjinskog jezika), već je za to potrebna i sredina u kojoj se manjinski 
jezik govori, te deca iz mešovitih brakova, koja odrastaju i žive u dominanto većinskom okruženju imaju 
poteškoće pri očuvanju manjinskog identiteta  (Lendák-Kabók, 2021).  Međutim, u porodičnim zajed-
nicama u kojima je, u skladu sa patrijahalnim vrednostima, glava porodice muškarac, uloga žene je da 
odražava tradicionalne pojmove ženstvenosti i privrženosti  (Thomson, 2020), što u slučaju pripadnica 
etničkih manjina takođe može rezultirati njihovim apsorbovanjem u većinsku naciju, odnosno akultura-
cijom ili čak asimilacijom u većinsku zajednicu (Lendák-Kabók, 2021).

3. MEŠOVITI BRAKOVI U JUGOSLAVIJI I VOJVODINI

Mešoviti brakovi u bivšoj Jugoslaviji bili pod uticajem kulturne tradicije različitih naroda i dr-
žava u kojima su ranije živeli, što je umnogome uticalo na odabir supružnika (Botev, 1994). Mešovite 
brakove u Jugoslaviji je Ruža Petrović počela da istražuje i da o njima piše još 60-tih godina prošlog 
veka (Burić, 2020). Ona je navela da su mešoviti brakovi bili retka pojava između dva svetska rata usled 
važenja crkvenog zakonodavstva i njegovih propisa, a i sama religija je imala daleko veći uticaj i značaj 
u odnosu na kasniji period (Petrović, 1985). U posleratnoj Jugoslaviji broj mešovitih brakova je počeo 
da raste zbog uvođenja socijalističke politike, poput obaveznog građanskog braka, urbanizacije i obra-
zovanja (Petrović, 1968). Iako je Petrović verovala  da su mešoviti brakovi u bivšoj Jugoslaviji postali 
sredstvo etno-biološke, kao i etno-kulturne homogenizacije (Petrović, 1985), istraživanje iz 1967. godi-
ne, koje je sprovedeno sa ispitanicima u svakoj od republika i dve autonomne pokrajine, pokazalo je da 
bez obzira na to koliko su varirali u nepoverenju prema drugim etničkim grupama, svi ispitanici su brzo 
odbacili članove drugih etničkih grupa kao moguće supružnike (Burić, 2020). Religija je ostala veoma 
važan faktor pri odabiru supružnika, što i Petrović uočava, te je najveći broj etničko-mešovitih brakova 
bio sklopljen između supružnika iste veroispovesti (na primer kosovski Albanci sa Turcima, Bošnjaci 
sa kosovskim Albancima), ili pak su Crnogorci, tada religijski neopredeljeni, birali Srbe i Srpkinje za 
supružnike (Burić, 2020).  Ono što je još karakterisalo mešovite brakove u Jugoslaviji je bila njihova 
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nestabilnost. Petrović  (1968) je nestabilnost mešovitih brakova videla baš u neslaganju i različitosti na 
etničkoj osnovi. Burić (2020) dodaje da su mešoviti brakovi bili češća pojava u gradovima, i to između 
supružnika višeg obrazovnog nivoa, između kod kojih je razvod svakako bio učestaliji u odnosu na sta-
novništvo u ruralnoj sredini. Činjenica je da su mešoviti brakovi između supružnika nižeg obrazovnog 
nivoa u ruralnoj sredini bili izrazito nestabilni (Burić, 2020). 

Kada je reč o multietničkoj Vojvodini, u periodu od 1956. do 2004. godine, Sokolovska (2008) 
zaključuje (takođe na osnovu statističkih podataka) da su na teritoriji Vojvodine etnički heterogene bra-
kove sklapale sve etničke grupe, i to najviše sa Srpkinjama. Utvrđeno je da najbrojnija manjinska grupa, 
Mađari, radije sklapaju brakove sa Srpkinjama nego Srbi sa Mađaricama (1,06 naspram 0,89), te da Ma-
đarima veroispovest nije od presudnog značaja u ovom procesu. Od ključnog značaja su dobri odnosi sa 
većinskim stanovništvom, te su oni vremenom postali najviše privrženi Srbima, kako zbog teritorijalne 
razmeštenosti, tako i zbog procesa asimilacije. Tako je, na primer, mađarska nacionalna manjina imala 
najmanje „prepreka“ za sklapanje etnički mešovitih brakova u Vojvodini, odnosno, bila je najotvorenija 
prema etničko mešovitim brakovima sa drugim etnički različitim pripadnicima jugoslovenskog društva 
(Botev, 1994).  Ova praksa datira još iz doba Austro-Ugarske monarhije u kojoj su Mađari bili otvoreniji 
za sklapanje brakova prema etničkim grupama koje su postale konstitutivni narodi u Jugoslaviji (Botev, 
1994).  

Devedesete godine prošlog veka su donele mnoge društveno-kulturne promene, te je navedeni pe-
riod bio od velike važnosti za diskusiju o nivou akulturacije manjina kroz mešovite brakove u Vojvodini. 
Tokom ratova 1990-ih godina pristigao je veliki broj izbeglica, te je došlo do promena u demografskoj 
strukturi, kao i u odnosima između etničkih grupa (Sokolovska, 2008). Interesantno je istaći da Botev 
(1994) smatra da su ratovi devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji zaobišli Vojvodinu delimično upravo 
zbog velikog broja mešovitih brakova Novija istraživanja posle 2010. godine, takođe na osnovu stati-
stičkih podataka, ukazuju na činjenicu da je još uvek najveća stopa etnički mešovitih brakova sklopljena 
na teritoriji Vojvodine, što je i očekivano obzirom na heterogenost etničke strukture stanovništva, ali i s 
obzirom na prethodno navedenu kulturnu tradiciju stanovništva Vojvodine (Lazar i Aćimov, 2017). Re-
zultati kvalitativnog istraživanja koje je sprovela Lendák-Kabók (2021), pokazuju da neki roditelji koji 
žive u mešovitim brakovima donose odluku o jeziku školovanja dece na osnovu niova komfora i upisuju 
svoju decu u škole na većinskom jeziku u blizini stanovanja. Na višem niovu te izbore oblikuje etnički 
sastav opština u kojima roditelji žive; ako je populacija nacionalne manjine negde brojnija, onda tamo 
postoji više škola koje nude nastavu na jezicima nacionalnih manjina, što povećava verovatnoću da u 
blizini stanovanja postoji škola koja ima i nastavu na manjinskom jeziku (Lendák-Kabók, 2021:45).

Na osnovu vladajućih stavova o mešovitim brakovima kako u međunarodnom kontekstu, tako i u 
regionu sa posebnim fokusom na izgradnju identitetskih obrazaca dece rođenih u mešovitim brakovima 
postavlja se pitanje kako se roditelji koji po prirodi razlitičih nacionalnih pozadina koje podrazumevaju i 
korišćenje najčešće dva jezika u domaćinstvu, odlučuju za izbor nastavnog jezika na srpkom većinskom 
(srspkom) jeziku za svoju decu. 

4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Rad se zasniva na kvalitativnim podacima, odnosno trideset i četiri (34) polustrukturiranih in-
tervjua, sprovedenih sa supružnicima koji su pripadnici manjinskih zajednica (mađarske, slovačke ili 
rumunske), dok su njihovi bračni drugovi pripadnici većinske (srpske) zajednice. 

Prilikom izbora ispitanika korišten je metod grudve snega (Esterberg 2011). Intervjui su vođeni 
između septembra i oktobra 2021. godine na mađarskom, slovačkom ili rumunskom jeziku. Odlomke 
intervjua koji su izvorno bili na mađarskom, slovačkom i rumunskom, autori su preveli na srpski jezik. 
Sagovornici su odrasli u različitim delovima Vojvodine, a sada žive i van Vojvodine. Razlika između 
opština u kojima su rođeni i odrasli sagovornici iz manjinskih zajednica značajna je za razumevanje 
stava ispitanika prema nacionalnoj pripadnosti i jeziku. Opštine i gradovi u kojima žive imaju uticaja 
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na mogućnosti školovanja dece na manjinskom jeziku, a i jezička sredina u kojoj deca odrastaju je od 
velikog značaja. 

Od ukupno 34 intervjua, 13 je sa pripadnicima mađarske nacionalne zajednice (4 muškaraca i 9 
žena), 11 sa pripadnicama slovačke nacionalne zajednice i 10 sa pripadnicima rumunske nacionalne za-
jednice (3 muškarca i 7 žena). Ispitanici su rođeni između 1957. i 1996, raspon između godina rođenja je 
bio jedan od metodoloških parametara, kako bi sagovornici rođeni u različitim društvenim i političkim 
formacijama mogli da svedoče o svojim izborima vezano za izgradnju identitetskih konstrukcija svoje 
dece.  Identiteti ispitacnika/ca su zaštićeni, te su umesto imena određeni kodovi i to prema nacionalno-
sti (MA – mađarska, SL – slovačka, RU – rumunka) i prema godini rođenja, od najstarijeg (počinje od 
broja 1) do najmlađeg sagovornika (na primer MA13 je ispitanica mađarske nacionalnosti, rođena 1986. 
godine i ona je ujedno i najmlađa ispitanica među sagovornicima mađarske nacionalnosti). 

Upitnik za intervju se sastojao od dvadeset i pet pitanja koja su se nadovezivala jedno na drugo 
i bila su podeljena u tri glavne teme i to: (1) detinjstvo i školovanje, porodica i okruženje; (2) izbor su-
pružnika, nacionalne oznake nove porodice i kulturne razlike; (3) izbor nacionalno-identitetskih oznaka 
dece i izbor jezika školovanja. U radu će biti analizirani delovi intervjua vezana za treću grupu pitanja tj. 
za izbor jezika školovanja dece, odnosno za porodične razloge za izbor školovanja na većinskom jeziku. 

Prilikom analize kvalitativnih podataka korišteni su metodi kodiranja koje su osmislili Saldana 
(Saldana 2013) i Makvin i grupa autora (MacQueen 2009). Kao prvo, primenjeno je atributsko kodi-
ranje (Saldana 2013: 70) kako bi se dobio uvid u porodični status, okruženje, zanimanje, nacionalnost 
supružnika, broj dece, jezik školovanja dece, kao i jezik ili jezici koji se koriste kod kuće u komunikaciji 
(rezultati atributskog kodiranja su prikazani u Tabelama 1, 2 i 3). 

Za osnovnu analizu je primenjeno početno kodiranje (Saldana, 2013), što je značilo da je analiza 
kvalitativnih podataka uključivala izradu liste kodova nakon prvog ciklusa analize intervjua. Pošto je 
duga lista kodova identifikovana u čitavom skupu podataka, različiti kodovi su sortirani i na osnovu njih 
su određene teme (Braun i Clarke, 2006, str. 89), koje su precizirane – prvo pregledom na nivou izvoda 
kodiranih podataka, a nakon toga i u odnosu na ceo skup podataka (Braun i Clarke, 2006, str. 91).

Sledeće četiri teme su identifikovane (koje su ujedno i razlozi) u odnosu na izbor školovanja na 
većinskom jeziku za decu rođenu u etnički mešovitim brakovima: (1) Nema razreda na manjinskom 
jeziku; (2) U razredima na manjinskom jeziku je manja konkurencija; (3) Bolja je integracija pomoću 
školovanja na većinskom jeziku;  (4) Roditelj iz većinske zajednice bi bio isključen iz školovanja deteta 
na manjinskom jeziku. 

Konačno, sprovedena je analiza sadržaja kako bi se zabeležila učestalost javljavanja određenih 
tema i na taj način verifikovala njihova učestalost, čime se unosi i kvantitativna dimenzija u analizu. 

5. IZBOR VEĆINSKOG JEZIKA ŠKOLOVANJA DECE U MEŠOVITIM 
BRAKOVIMA

Kvantifikovano tematsko kodiranje kod sagovornika iz mađarsko-srpskih mešovitih brakova je 
pokazalo da njih 6/13 je izjavilo da im deca pohađaju nastavu na većinskom jeziku u školu. Kada je reč 
o slovačko-srpskim mešovitim brakovima, njih 8/12 je potvrdilo isto, dok je kod rumunsko-srpskih 6/10 
ih je izjavilo da im deca pohađaju nastavu na većinskom jeziku u školi, troje ispitanika je izjavilo da još 
nisu odlučili, jer su im deca previše mala(Tabela 1).
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Tabela 1
Procentualni prikaz odgovora roditelja na pitanje o nastavnom jeziku
nac N nema razreda mala konkurencija bolja integracija isključivanje 

roditelja
M
SL
RU

9
8
6

22,2%
75%

22,2% 22,2%
25%
50%

33%

50%
nac- nacionalnost; 
M- mađarska; SL-slovačka; RU- rumunska 
N- broj ispitanika koji su odgovorili na pitanje o nastavnom jeziku;
nema razreda- nema razreda na manjinskom jeziku 
mala konkurencija- mala konkurencija u razredu na manjinskom jeziku 
bolja integracija- bolja integracija u društvo 
isključivanje roditelja- roditelj iz većinske zajednice bi bio isključen

6. MAĐARSKO-SRPSKI MEŠOVITI BRAKOVI

U sredinama u kojima mađarski živalj zastupljen u veoma malom broju, školovanje na manjin-
skom jeziku nije moguće. Stoga, deca iz mešovitih brakova iz objektivnih razloga nemaju mogućnosti 
da pohađaju školu na manjinskom jeziku. Interesantno je istaći da je kod sagovornika iz mađarske 
nacionalne zajednice  ovaj razlog se javio samo kod muškaraca. Jedan od ispitanika živi u mestu pored 
Pančeva (MA7), gde mađarska populacija već dosta davno živi u malo broju i veoma daleko od ostalih 
mesta gde su Mađari nastanjeni u Vojvodini, te se razred na manjinskom jeziku otvara u godinama kada 
postoji zakonski minimum od upisanih pet učenika. MA7 u svom narativu ističe kako bi želeo da svoje 
dete školuje na manjinskom jeziku i da ga u tome njegova supruga u potpunosti podržava. MA7 je bio 
jedan od retkih ispitanika koji je isticao u svom narativu kako njegova supruga gaji velike simpatije 
prema mađarskoj kulturi i narodu, te da između njih nema nikakvih neslaganja po pitanju identitetskog 
razvoja deteta i negovanja obe kulture i običaja u kući. Odlomak intervjua sa MA7 sledi:

Moja supruga je rekla da će, ako bude mađarskog odeljenja, sin ići na mađarskom jeziku. U vrtiću, ne znam da 
li trenutno postoji vrtić i jaslice na mađarskom, morali smo da ga upišemo u jaslice, već od uzrasta od godinu 
dana, jer moja supruga počinje da radi za dve nedelje, ja radim po smenama, nema nas dovoljno na poslu, 
većinu vremena provodim na poslu, tako da nemamo nikog da se brine o njemu, pa je to bilo rešenje, da ga 
upišemo u jaslice. Da, jaslice nisu na mađarskom, samo na srpskom. Jedna od vaspitačica ima mađarsko pre-
zime, mislim da joj je muž Mađar, a ona sigurno da ne zna mađarski. Jaslice su u drugom delu grada, ne gde mi 
stanujemo, ali kada napuni tri godine, želimo da ga vratimo u Vojlovicu, možda ovde ima vrtić na mađarskom. 
Jedna moja poznanica je Mađarica, po zanimanju vaspitačica, ako stigne tamo gde je ona, sa njom može da 
priča mađarski. Želim da mi dete ide u školu na mađarskom, ali to nije moguće, jer ako samo ako jedno – dvoje 
ili troje roditelja želi da upiše dete na mađarskom, onda na žalost od toga neće biti ništa2 (MA7, Vojlovica)

Drugi sagovornik (MA10) se međutim, iz ekonomskih razloga odselio u Beograd, gde takođe 
nema mogućnosti za školovanje na manjinskom jeziku.  

Kada je reč o drugom, subjektivnom razlogu za izbor školovanja na većinskom jeziku, tematsko 
kodiranje je pokazalo da je to zbog manje konkurencije u razredima na manjinskom jeziku. Konkurenci-
ja u manjinskim razredima se odnosni na to da su razredi na manjinskom jeziku brojčano mnogo manji, 
te je bojazan roditelja da dete neće imati mogućnost za socijalizaciju, takođe, zbog očuvanja manjinskih 
razreda, po mišljenju sagovornice kriterijum se smanjuje. MA12 predaje na mađarskom i na srpskom 
u srednjoj školi u Subotici, gde je primetila razliku između sprskog i mađarskog razreda. Po njenom 
iskustvu razred na mađarskom jeziku je mnogo slabiji u odnosu na razred na srpskom, što se vidi i na 
školskom takmičenju iz matematike. Kada je reč o njenoj deci, ona razmišlja da bi jedno dete trebalo 

2  Razredi na manjinskom jeziku se pokreću u datoj školskoj godini ako ima najmanje pet upisanih učenika. 
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da pohađa školu na srpskom, dok drugo na mađarskom jeziku. Na pitanje kako bi se odlučila koje dete 
da upiše na kom jeziku, ona je u svom narativu istakla da bi to zavisilo od karaktera deteta. Ono koje je 
smelije bi išlo na većinskom jeziku, dok bi ono povučenije išlo na mađarskom. Čak i ovo objašnjenje 
sagovornice o načinu izbora jezika školovanja za dete na manjinskom ili pak većinskom jeziku, potvr-
đuje i nadograđuje se na ustaljene stereotipe o „slabostima“ manjinskih razreda. 

Da, prvo smo mislili da ćemo imati samo jedno dete, onda je dogovor bio da će da krene na mađarskom u 
osnovnu školu, jer ako ne naučiš pravopis na mađarskom, onda ništa ne znaš da napišeš na mađarskom, a 
posle bi prešlo u odeljenje na srpkom jeziku, ali sigurno da bi bilo okrutno da ide osnovu školu na mađarskom, 
a posle na srpskom, ali ima takvih primera, nije nerešivo. Ali sada kako imamo dvoje dece, sada je poslednji 
dogovor bio… baš sam juče razgovarala sa nekim, ko se bavi dvojezičnošću, ona ne preporučuje ni ovu opciju, 
kaže da bolje da jedno dete pohađa celo školovanje na srpskom jeziku, a drugo na mađarskom, do juče naš 
dogovor sa suprugom je bio baš to. Predajem i u mađarskom i u srpskim odeljenjima, iako u Subotici to još 
nije tako izraženo, mislim da je to u Novom Sadu mnogo izražajnije, ali da nema konkurencije, da ih je malo 
i da nema konkurencije, pa su mnogo slabiji. Na primer jedno školsko takmičenje iz matematike ili bilo kakvo 
takmičenje, ne može da se održi na istom nivou. Nisu na istom nivou, jer kada je reč o Mađarima uvek bude 
„nije problem, samo da ne ponavlja razred, jer neće biti onda dovoljno učenika u razredu“ – znaš previše su 
zaštićeni Mađari, po meni. (MA12, Subotica)

Sagovornici MA1, koja živi u Novom Sadu je razlog zbog kojeg je upis dece na srpskom jeziku 
u školu prednost bio više nametnut, nego što je ona to svojevoljno izrazila i inicirala. Ona je u svom 
narativu istakla kako je argumentacija njenog supruga bila da će se deca bolje integrisati u društvo u 
kojem žive, o čemu ona ne razmišlja tako iz perspektive proteklih godina i tadašnjih izbora vezano za 
školovanje i jačanje identiteta. U njenom narativu primetan je bio žal za odlukom koje ona sama nije 
bila svesna, odnosno ono što nije očekivala jeste, da će se manjinski jezik izgubiti, ako njena dece budu 
pohađala školu na srpskom. U toku intervjua je isticala kako njeni sinovi još uvek lepo govore mađarski 
jezik, ali ga govore retko i ne sa njom već sa njenom sestrom i decom njene sestre jer su se oni preselili 
u Mađarsku i deca su rođena tamo. Odlomak njenog narativa sledi:

U ovakvim slučajevima argument je da jezik sredine, da će se dete lakše integrisati, na kraju kra-
jeva nije tako, ali su obojica išli u školu na srpskom, ali obojica znaju mađarski. Sa mlađim sinom 
pričam više mađarski, on sada živi van zemlje, kada se čujemo telefonom, više pričamo mađarski. 
Ne toliko sa starijim sinom, ali sam se prijatno iznenadila, kada je moja sestra bila u poseti (živi u 
Mađarskoj) kako tečno govori mađarski. Bila sam baš srećna. Izgleda da je sačuvao mađarski jezik 
(MA1, Novi Sad)

Treći subjektivan razlog za upis dece na većinskom jeziku jeste da bi na taj način i drugi roditelj 
(iz većinske zajednice) mogao da bude uključen u školovanje deteta. Tu je interesantno istaći i element 
rodnih uloga, koje su u mađarsko-srpskim brakovima obrnute. Naime, iako je društveno-očekivanje da 
su majke zadužene za brigu o školskom napretku dece, MA8 izjavila da joj je bilo veoma bitno da joj 
suprug bude uključen u školovanje dece, jer je se oni bave njihovim školskim zadacima zajedno, ali ona 
je isticala u svom narativu kako je njen muž veoma aktivan u ovom delu. U njenom narativu je poku-
šavala da opravda svoju odluku i da umiri svoju sumnju da li je njen izbor u ovom slučaju bio dobar ili 
ne. MA8 je mogla sama da bira, kako navodi u intervjuu, njen suprug nije uticao na odluku izbora jezika 
školovanja dece, te se na njenu odluku može gledati i kao na povlađivanje. Takođe, ona je već primetila 
da je njenom sinu sprski jezik bio jači pred polazak u školu, iako je išao u vrtić na mađarskom jeziku, 
njen sin se družio sa dečakom koji nije govorio mađarski jezik. Iz narativa MA8 se može zaključiti da 
je ona imala potrebu da se i sa izborom jezika školovanja svoje dece približi većinskoj zajednici i da 
podredi svoj manjinski identitet. Odlomak njenog intervjua sledi:

Moj sin je išao na mađarskom u vrtić, ali je grupa bila mešovita, ubacili su jedno-dvoje dece koja 
nisu znala mađarski, pa se moj sin družio sa jednim dečakom koji je Srbin, pa mu je od početka bolje 
išao srpski jezik, pa smo zato doneli odluku da ide na srpskom u školu. Takođe, i to je bilo važno da 
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moj muž može da se bavi sa njim. Moj muž, spram ostalih muževa, zaista se bavi sa decom. Kada 
nije kod kuće, onda ga nema, ali ako je tu, onda im se posveti. Matematiku on objašnjava, ali i druge 
predmete, kada mu ponestane strpljenja onda se menjamo, da sin pohađa školu na mađarskom, ovo 
ne bi bilo moguće. I ćerku sam upisala na srpskom jeziku, iako je ona dobro znala mađarski kada je 
završila vrtić (MA8, Novi Sad) 

Rodne uloge pri odgajanju dece u porodicama se prikazuju i kroz muške narative, važno je pri-
kazati i na koji način se muškarac, MA4 iz Novog Sada, potpuno okrenuo rodnim ulogama, kako bi ot-
klonio i relativizirao dilemu odabira jezika školovanja dece. MA4 takođe potvrđuje u nastavku intervjua 
da mu deca više ne odgovaraju na mađarskom kada ih nešto pita, odnosno da je njihova komunikacija 
dominantno na srpskom jeziku. U svom narativu ističe da je školovanje njegove dece moralo da bude 
na srpskom, kako bi njihova majka mogla da razume i da im pomogne pri izradi domaćih zadataka. 
Odlomak njegovog intervjua sledi:

Da bi njihova majka razumela šta uče, da bi razumeli i ona i ja, pa smo ih radije upisali u školu na 
sprskom. Da su osnovnu školu pohađali na mađarskom jeziku, majka ne bi mogla da prati šta uče, 
ne bi im mogla pomoći (MA4, Novi Sad). 

Analiza narativa ispitanika koji su mađarske nacionalnosti, a žive u maštovitom braku pokazalo 
se da postoji jedan objektivan i nekoliko subjektivnih razloga za upis dece na sprskom jeziku u školu. 
Subjektivni razlozi pokazuju želju za višim stepenom integracije u društvo, koja nije samo u vezi sa 
decom i njihovom budućnosti već je i odraz pripadnika manjinske zajednice, koji se i na ovaj način 
približavaju dominantnoj kulturi. 

7. SLOVAČKO-SRPSKI MEŠOVITI BRAKOVI

U mestima gde živi mali broj pripadnika slovačke nacionalne manjine, kao i u urbanim sredi-
nama (npr. Novi Sad) ne postoji mogućnost obrazovanja na slovačkom nastavnom jeziku u osnovnoj 
školi. Veliki broj ispitanica (čak 7) je u svom narativu istakao da nemaju mogućnosti za školovanjem 
na slovačkom jeziku, jer se nastava organizuje samo na srpskom jeziku u mestu gde žive. Nasuprot 
onima koje nemaju mogućnosti, u istraživanju su učestvovale i tri ispitanice koje žive u mestima gde 
postoji mogućnost obrazovanja na slovačkom jeziku pa su odabrale da deca pohađaju nastavu na ma-
njinskom, slovačkom jeziku (Bački Petrovac, Stara Pazova, Selenča). Stoga se može  pretpostaviti da bi 
tako uradile i neke od ispitanica čija deca nastavu pohađaju na srpskom jeziku, jer nemaju mogućnost 
izbora slovačkog nastavnog jezika. Interesantno je napomenuti da ispitanice koje žive u Magliću (selu 
pored Bačkog Petrovca) su takođe isticale da je nemogućnost pohađanja na slovačkom jeziku objektivna 
barijera koja ih sprečava da se dete upiše u školi na slovačkom jeziku. S obzirom da je Maglić veoma 
blizu Bačkom Petrovcu organizacija prevoza dece do Bačkog Petrovca zarad školovanja na manjinskom 
jeziku je takođe validna opcija, no ta mogućnost nije bila pomenuta u njihovim narativima. Ispitanica 
SL8 iz Maglića je istakla da uprkos nemogućnosti upisa dece u školu na slovačkom jeziku, negovanje 
maternjeg jezika i kulture je ponuđeno kao opcija u školi da njena deca pohađaju nastavu slovačkog 
jezika. Odlomak intervjua sledi:

Nismo imali izbora, u selu gde živimo osnovna škola je samo na srpskom jeziku. Ali sin koji je u 4. 
razredu pohađa časove slovačkog, kao i kćerka u 1. razredu. Neke domaće zadatke sa decom radi 
tata a neke ja. (SL8, Maglić)

U Novom Sadu je slovačka populacija veoma mala, te se nastava na slovačkom jeziku već dece-
nijama ne organizuje, iz tog razloga SL1 u svom narativu ističe na nije imala drugu mogućnost nego da 
upiše svoje dete na srpskom jeziku. 
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Ono što je interesantno jeste da ona sama koristi slovački jezik pri objašnjavanju gradiva detetu 
koje pohađa školu na srpskom jeziku, što govori o tome kako je po njenom identitetskom obrascu koji 
je izgrađen kroz školovanje na slovačkom jeziku lakše i možda prirodnije da gradivo iz osnove škole 
objašnjava na jeziku na kojem ga je i sama učila. Odlomak intervjua sledi:

U našoj školi nema nastave na slovačkom jeziku, tako da se podrazumevalo da će dete ići u srpsko 
odeljenje. Domaće zadatke radimo podjednako sa decom. Zavisi ko je u tom trenutku od nas dvoje 
kući. Ako radim ja sa njima domaće zadatke, često objašnjavam na slovačkom jeziku. Zbog poha-
đanja nastave u osnovnoj školi na srpskom jeziku, zbog lakšeg razumevanja stručnih izraza starije 
dete upisalo je srednju školu na srpskom jeziku. O tome smo bili sve jednako saglasni, i on i mi. 
(SL1, Novi Sad)

Sagovornica SL11 je odrasla i udala se u Bačkom Petrovcu za Srbina, koji je takođe odrastao u 
slovačkoj sredini u Bačkom Petrovcu. Interesantno je kako se SL11 i njen suprug biraju u dominantno 
slovačkom okruženju školovanje na srpskom jeziku za svoju decu (posle vrtića na slovačkom), kako bi 
se što više dece integrisalo u sprsku kulturu, to se odražava i na polju veroispovesti, gde kćerka pohađa 
pravoslavnu veronauku. Jedini dodir sa slovačkom kulturom u školi su negovanje maternjeg jezika i 
kulture kroz slovački jezik, kao izborni predmet. Ovaj izbor roditelja je više usmeren na udovoljavanje 
roditelju (ocu deteta), koji je iz većinske zajednice, ali suštinski u manjini u mestu gde žive. Odlomak 
intervjua ispitanice sledi:

Dete je vrtić pohađalo na slovačkom nastavnom jeziku, ali bilo je i dosta aktivnosti na srpskom 
jeziku. Zajednički smo doneli odluku da školovanje u osnovnoj školi nastavi na srpskom jeziku. Nije 
bilo presudno to ko će od nas roditelja raditi domaće zadatke sa detetom. Kćerka posećuje časove 
pravoslavne veroispovesti. To je bio neki porodični dogovor da odabere veronauku sa jedne strane i 
da ima dodatne časove slovačkog jezika sa druge stane (SL11, Bački Petrovac). 

Ispitanice iz slovačke nacionalne zajednice su imale dva razloga za upis dece na većinskom jezi-
ku, a jedan je bio objektivan (nema nastave na slovačkom jeziku), a drugi razlog, subjektivne prirode, je 
bio radi bolje integracije u društvo u kojem živi. Moramo spomenuti i jednu karakteristiku uzorka koja 
može da bude od važna za tumačenje rezultata ovog istraživanja. Sve ispitanice su bile visokoobrazo-
vane žene, sa završenim fakultetom. Možemo pretpostaviti da su delimično zbog toga svesne važnosti 
obrazovanja na manjinskom (i maternjem) jeziku i da većina nastoji da na nekakav način neguje slovač-
ki jezik u porodici. 

8. RUMUNSKO-SRPSKI MEŠOVITI BRAKOVI

Interesantno je istaći da je i u rumunsko-sprskim mešovitim brakovima, kao i u slovačko-srpskim, 
izbor verske nastave  kao opcionog predmeta je takođe rezultat priklanjanja supružniku iz većinske za-
jednice, te se deca i na taj način identitetski oblikuju i poistovećuju sa dominantnom kulturom u zemlji. 
U ovom slučaju svakako treba naglasiti i činjenicu da su Srbi i Rumuni iste, pravoslavne veroispovesti, 
tako da se i tu može tražiti razlog upisivanja deteta na versku nastavu na srpskom jeziku, pošto je dete 
ionako već upisano u školu na većinskom jeziku. Druga ili „neutralna“ opcija bi bio izbor građanskog 
vaspitanja. Odlomak narativa RU8 sledi:

Kada je reč o jeziku vrtića, nismo mogli da biramo. U osnovnu školu će isto ići na sprskom , pošto ne postoji 
druga opcija. Deca su krštena u srpskom manastiru u srpsku pravoslavnu veru. Stariji sin je sad krenuo u školu, 
ići će na versku nastavu. Ni u srednjoj školi neće biti izbora, ići će u srpsku školu. Za Božić se organizuje ru-
munska priredba i tada ih učimo pesmice, da pevaju, onda su prisutna sva rumunska deca i onda se vidi koliko 
rumunske dece ima u Novom Sadu. (RU8, Novi Sad).
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Mešoviti brakovi, kao i homogeni brakovi u dominantno rumunskom okruženju ipak rezultiraju 
upisom dece u školu/odeljenja na srpskom jeziku, jer je dominantni narativ u ovim mestima da će se na 
taj način deca bolje integrisati u društvo u kojem žive. I to je već postala višedecenijska  praksa, koja 
vuče korene još od vremena kada su se rumunski vernici nalazili u sastavu srpske pravoslavne karlovač-
ke mitropolije, pre crkvene deobe između Rumuna i Srba iz 1865. godine. Ta praksa je, inače, rezultirala 
nepostojanjem rumunskih škola u mnogim mešovitim srpsko-rumunskim mestima (gde je asimilacija 
tekla izuzetno brzo), a kasnije, od vremena međuratne, pa i socijalističke Jugoslavije, i zatvaranjem 
mnogih škola na rumunskom nastavnom jeziku, iako su u tim mestima ranije postojala. Takođe, veliki je 
problem to što po inerciji roditelji upisuju decu na srpskom jeziku, pa su onda i oni koji bi inače upisali 
na rumunskom jeziku primorani da upišu decu na srpskom, jer se razred, zbog malog interesovanja, ne 
otvara na rumunskom jeziku. Ispitanica RU9 otkriva u svom narativu i činjenicu kako je čak i za izborni 
predmet rumunski jezik malo interesovanje, jer svi roditelji razmišljaju na isti način – da ih neće biti do-
voljno ni na tom predmetu, pa ne upisuju dete, da ono ne bude samo na tim časovima. Analiza narativa 
nam prikazuje jedan narativ majke koja se takođe opredelila za školovanje na srpskom, sledeći primer 
drugih roditelja , ali je kritički nastrojena prema stavu vojvođanskih Rumuna, koji ne koriste pravo da 
svoju decu školuju na manjinskom jeziku u sredini gde je to omogućeno. Odlomak RU9 iz Banatskog 
Novog Sela sledi:

Problem je što u Banatskom Novom Selu ima puno Rumuna i puno mešovitih brakova, ali svi idu na 
srpskom jeziku i vrlo je malo dece koja su ostala u rumunskim odeljenjima i mislim da je u redu da 
idu gde ima puno dece, a ne gde ih je dvoje-troje. To je bio jedan od razloga. Imamo mogućnost da 
biramo izborni predmet, rumunski jezik, ali u odeljenju, od 20 dece niko to nije izabrao i onda je bez 
veze da pošalješ samo njega, njega samog, i onda i neće. Ne mislim da je problem u detetu, zato što 
on radi onako kako mu kažeš, u prvom razredu ne može on toliko da razmišlja, ali mislim da svi idu 
na ovo: neću ga upisati zato što ih nema. Da ne bude on sam. Ako ih bude dvoje-troje-četvoro-pe-
toro, onda će se formirati. Ne mogu da razumem zašto porodice u kojima su svi Rumuni daju dete u 
srpsko odeljenje. Nije ok. (RU9, Banatsko Novo Selo )

Kada je reč o rumunsko-srpskim brakovima, tri sagovornika (od 10) su izjavili da nema škole 
na rumunskom jeziku u sredini gde žive, dok je veći broj (4/10) izjavio da je odabir pao na sprski jezik 
(iako postoji mogućnost školovanja na rumunskom jeziku), tri sagovornice su još neopredeljene po 
ovom pitanju, jer im je dete suviše malo.

9. ZAKLJUČAK

Mešoviti brakovi u Vojvodini su dobro poznati fenomen, koji kontinuirano menja i oblikuje struk-
turu stanovništva Vojvodine.  Pomenuta promena strukture je iznova poprimila novi smer pridošlicom 
novog stanovništa iz drugih, okolnih zemalja, čiji pripadnici su sklapali brakove sa autohtonim sta-
novništvom. Poslednji migracijski val je usledio devedesetih godina, a navedeni period bio od velike 
važnosti za diskusiju o nivou akulturacije manjina kroz mešovite brakove u Vojvodini (Sokolovska, 
2008). Devedesetih godina je društveni kontekst i pritisak kroz nacionalističku propagandu  doveo do 
„lakšeg“ odricanja od nacionalnog identiteta pripadnika manjinskih zajednica (Lendák-Kabók, 2021), a 
to se odražavalo i kroz izbor nastavnog jezika (većinskog) u porodicama kojima je jedan od roditelja bio 
iz manjinske zajednice. Skorija istraživanja posle 2010. godine, takođe na osnovu statističkih podataka, 
ukazuju na činjenicu da je još uvek najveća stopa etničko-mešovitih brakova sklopljena na teritoriji Voj-
vodine, što je i očekivano s obzirom na heterogenost etničke strukture stanovništva, ali i s obzirom na 
prethodno navedenu kulturnu tradiciju stanovništva Vojvodine (Lazar i Aćimov, 2017). Interesantno je 
napomenuti da izbor jezika školovanja umnogome utiče na oblikovanje i izgradnju identitetskog obrasca 
kod deteta, kako u ranom, tako i u kasnijem dobu. Odabir osnovnog (i dosta ređe) i srednjeg obrazovanja 
na manjinskom jeziku ima za cilj očuvanje manjinskog identiteta kod dece (Lendák-Kabók, 2021), stoga 
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je odabir većinskog jezika kao nastavnog jezika već od osnovne škole (a uz to ako je i sredina u kojem 
dete odrasta dominantno većinska) dovodi do veoma brze akulturacije dece iz mešovitih brakova, pa 
posle i do asimilacije.  

Ovaj rad je imao za cilj da prikaže kako i zašto se roditelji koji žive u mešovitom braku, danas (na-
kon završetka turbulentnih perioda iz prošlosti) odlučuju za izbor većinskog jezik kao nastavnog jezika. 
U istraživanje su bile uključene tri autohtone nacionalne manjine sa teritorije Vojvodine (mađarska, 
slovačka i rumunska), te su intervjui rađeni sa supružnicima koji su pripadnici manjinskih zajednica. U 
ovom radu analizirani su samo narativi delovi u kojima  oni navode razloge zašto su oni sami ili zašto 
roditelji iz mešovitih brakova uopšteno upisuju svoju decu u odeljenja na većinskom jeziku, i kojim 
razlozima potkrepljuju ovu odluku. Rezultati tematskog kodiranja su pokazali da postoje objektivni i su-
bjektivni razlozi za izbor školovanja na većinskom jeziku u narativima roditelja iz manjinske zajednice. 
Objektivan razlog za sagovornike iz sve tri manjinske zajednice je da u mestu gde žive ne postoji razred 
na manjinskom jeziku. Izbor partnera iz većinske zajednice, kao i ekonomski razlozi rezultiraju migra-
cijom stanovništa manjinskih zajednica, te oni napuštaju svoje mesto rođenja i odrastanja (u kojima je 
obično manjinski živalj nastanjen), te u drugoj, dominantno većinskoj sredini već nemaju mogućnosti 
da svoju decu upisuju u školu na manjinskom jeziku, jer za to ne postoji organizovana nastava u školi. 
Takođe, analiza narativa pokazuje da je i nemogućnost roditelja da odvoze i dovoze svoju decu iz škole 
ili nivo komfora (Lendák-Kabók, 2021) taj koji određuje izbor jezika školovanja. To se najviše isticalo 
u istraživanju kod pripadnica slovačke nacionalne manjine koje žive u Magliću (gde nema nastave na 
slovačkom jeziku) pored Bačkog Petrovca gde se nastava na slovačkom jeziku odvija. 

Kada je reč o subjektivnim razlozima, tematsko kodiranje je pokazalo da postoje tri subjektivna 
razloga kojima roditelji iz manjinske zajednice objašnjavanju i opravdavaju izbor jezika školovanja 
svoje dece na većinskom jeziku. Kroz narative bilo je primetno da se neki od sagovornici opravdavaju ili 
pak imaju i neki žal za odlukom koju su doneli sami  ili u dogovoru sa svojim supružnicima. Objektivni 
razlozi za upis dece su bili: (1) mala konkurencija u razredima na manjinskom jeziku; (2) bolja integra-
cija u društvo ako se dete školuje na većinskom jeziku; i  (3) roditelj iz većinske zajednice bi bio isklju-
čen iz školovanja deteta. Sva tri subjektivna razloga su bila primetna samo kod pripadnika mađarske 
nacionalne zajednice, dok se kod slovačke i rumunske zajednice kao razlog navodila samo bolja integra-
cija u društvo. Mala konkurencija u razredima na manjinskom jeziku je tema koja je aktuelna u krugu ro-
ditelja već duži vremenski period u mestima gde se naglo smanjuje manjinska zajednica. U manjinskim 
odeljenjima bude veoma mali broj dece,3 te su odeljenja sa mnogo dece u razredu mnogo privlačnija za 
roditelje, koji žele veću konkurenciju za svoju decu, jer smatraju da će deca tako bolje napredovati u 
svom školovanju. Kada je reč o boljoj integraciji u društvo ukoliko je školovanje na većinskom jeziku, 
tu se narativi podudaraju kod sve tri nacionalne zajednice. Integracija je reč koju roditelji koriste kada 
žele da „sakriju“ manjinske karakteristike (ime, akcenat pri govoru sprskog, krug prijatelja) deteta u dru-
štvu u koje žele da ga u potpunosti uklope i na taj način mu obezbede jednake mogućnosti pri odrastanju 
i izgradnji svog života i karijere. Kod trećeg razloga je u narativima primetna rodna razlika, muškarci iz 
manjinske zajednice opravdavaju odluku o izboru školovanja majčinom ulogom u školovanju dece, dok 
su žene imale želju da svoje muževe što više uključe u školovanje dece, te su zbog toga birale većinski 
jezik.  Njihove odluke možemo ipak tumačiti kao odlike patrijarhalne zajednice, u kojima je, u skladu 
sa patrijahalnim vrednostima, glava porodice muškarac, uloga žene je da bude privržena  (Thomson, 
2020), što u slučaju pripadnica etničkih manjina takođe može rezultirati ili izbegavanjem konflikta oko 
izbora školovanja, ili pak izborom većinskog jezika kao znaka privrženosti muškarcu. 

Za sam kraj ostaje da se istakne funkcija mešovitih brakova, a to je da oni dovode do promene 
strukture stanovništva u Vojvodini, na jedan veoma svojstven način, unutar porodica i bez spoljnih pri-
tisaka ili uticaja državnih struktura. 

3  Na primer u Novom Sadu je već dugi niz godina izazov održati nastavu na mađarskom jeziku u sve tri osnovne škole koje još 
imaju nastavu na istom (ranije je bilo u više škola). Stoga, u jednoj od škola OŠ „Sonja Marinković“ bude obično pet učenika 
po godini, a desilo se i da jedne godine nije bilo dovoljno upisane dece da bi se otvorio razred. 
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CHOICE OF LANGUAGE OF INSTRUCTION FOR INTERMARRIAGE-BORN CHILDREN  
IN VOJVODINA

The aim of this paper is to present the choice of language of instruction for children born in mixed marriages in Vo-
jvodina. Qualitative research through interviews was conducted with spouses / partners belonging to three national 
minorities (Hungarian, Slovak and Romanian) living in marriage / partnership with a member of the majority com-
munity in Vojvodina. Results of the qualitative data analysis show differences between the three national minori-
ties. The results of the analysis show that there is an objective reason (lack of education in the minority language in 
the place where the parents live) and subjective reasons: (1) there is less competition in minority language classes; 
(2) better integration through majority language education; (3) a parent from the majority community would be ex-
cluded from the child’s education. There are differences between the three national minorities. Namely, in the case 
of Hungarian-Serbian intermarriages, the choice of language of instruction for children depends on the environ-
ment in which they live (predominantly Hungarian or Serbian) and on the mutual agreement between the parents. 
The most common reason for enrolling children in a majority language school (regardless of whether there is a 
possibility of studying in Hungarian in the school or the place where they live) is that a parent from the majority 
community can get involved and actively participate in the child’s education, and two other reasons: in order for 
the child to integrate better into the society in which he lives, and there is a fear that due to low competition in 
minority classes, the child will have the opportunity for better socialization by building his own competitiveness 
and progress. In the case of Slovak-Serbian marriages, as in the case of Romanian-Serbian, the choice of language 
of instruction depends on whether or not there is a possibility of choice in the place of residence. In situations 
where such a possibility does not exist, children attend classes in the Serbian language, while the subjective reason 
is always better integration into the society in which they live. The choice of schooling in the majority language 
accelerates the acculturation of children born in mixed marriages, and secretly mixed marriages lead to a change 
in the structure of the population in Vojvodina, in a very characteristic way, within families and without external 
pressures or state structures.

Keywords: intermarriages, language of instruction, national minorities, Vojvodina
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