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УПОТРЕБА НАЗИВА ЗА ЖУТУ БОЈУ У ЕНГЛЕСКИМ 
И СРПСКИМ ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА

Сажетак: Предмет анализе овог рада је употреба назива за боју yellow у ен-
глеској ванјезичкој реалности, која се путем фразеологизама изражава у језичком
свету. При изради овог рада занимало нас је колико је продуктивна употреба назива
за ову боју у енглеском језику, односно колико се често користи. Дескриптивним
приступом и квалитативном методом, описује се употреба овог назива за боју у ре-
алној језичкој употреби, а тиме и енглеска језичка култура и стваралаштво. Језичке
појаве посматрају се углавном синхронијски, али има датих примера употребе и из
ранијих времена, чиме се показује колико се енглески језик од тада променио (или
није). Самом применом функционалног метода јасан је и циљ овог рада – објаснити
енглески језик из угла начина коришћења овим језиком у енглеској језичкој заједни-
ци. Коришћене су методе проучавања текстова, граматика и речника, као и метод ин-
троспекције (углавном за српски језик). Анализом обрађеног материјала, може се
видети много сличности са употребом назива за ову боју у српском језику, али има
и осетних разлика, које су, такође биле очекиване, како у сфери свакодневног живота,
тако и у неким професионалним групама. Изучавање сематског поља боја може нам
помоћи да схватимо шта спаја, а шта раздваја ова два тако различита, а ипак слична
говорна света.

Кључне речи: жуто, фразеологизам, фигуративно, поредба, метонимија, мета-
фора.
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УПОТРЕБА НАЗИВА ЗА БОЈУ YELLOW У ЕНГЛЕСКОМ 

ЈЕЗИКУ

Симболизам и асоцијације

Вековима се жута боја блиско повезује са сунцем. Као извор светлости
и топлоте, сунце је од суштинског значаја за живот на земљи, па не изнена-
ђује чињеница да и сама боја сунца има позитивне конотације. У хришћан-
ству, жута боја је боја земље (http://www.squidoo.com/colormeaning#module 9752355).

Жута боја означава интелект, љубав према менталним занимањима и
задовољства која су духовне природе. Она се обично појављује код интели-
гентних и оштроумних људи. (Осли, 2004: 30)

Ова боја je сjajнa и вeсeлa, и чeстo се пoвeзуje сa срeћoм и мирoм. Тре-
бало би да унесете више жуте боје у свој живот ако желите: да лакше доно-
сите одлуке; да се ослободите нервозе, исцрпљености, панике; да имате боље
памћење и концентрацију; да се заштитите од летаргије и депресије током
тмурних дана. (http://crystal-cure.com/yellow.html)

Жута боја од давнина асоцира и на издају – средњевековна жута звезда
(коју су касније преузели и нацисти) означавала је Јевреје као оне који су из-
дали Христа. На средњевековним сликама, Јуда је увек представљен у жутој
одори.

Збoг сличнoсти сa бojoм злaтa и пeлeмeнитих мeтaлa, жутa сe пoвeзуje
сa нoвчићимa од злaтa или срeбрa у пoлугaмa или шипкaмa.

У Кaнaди и Сjeдињeним Држaвaмa, шкoлски aутoбуси су скoрo
oбaвeзнo oфaрбaни жутом бојом (кojу чeстo зoву school bus yellow), збoг лaк-
шe видљивoсти и бeзбeднoсти.

Из истог разлога, у нeким зeмљaмa, тaксиjи су нajчeшћe жути.2

Та карактеристика жуте боје је и разлог зашто се “caterpillar yellow3” и
“high-visibility yellow” кoристe зa oпрeму у изгрaдњи aутoпутeвa.

У Уjeдињeнoм Крaљeвству, жeлeзничкe лoкoмoтивe и вaгoни типичнo
имajу jeдaн дeo или свe крajeвe oфaрбaнe у жутo, такође збoг видљивoсти.

У прaвилимa путaра, жутo (amber у Бритaниjи) je свeтлo нa сeмaфoру
кoje oзнaчaвa „успoри“, „oпрeз“, или „мaлoм брзинoм нaпрeд“. Oнo je измeђу
зeлeнoг (иди) и црвeнoг (стaни). У сигнaлисaњу нa жeлeзници, жута je чeстo
бoja упoзoрeњa, успoрaвaњa, кao кoд сигнaлa нa дaљину.

2 Oвo je пoчeлo у Чикaгу, гдe je тaкси пoдузeтник Џoн Хeрц oфaрбao свoje тaксиje у
жутo збoг истрaживaњa Чикaгo Унивeрзитeтa кoja су дoкaзaлa дa сe жутa бoja нajлaкшe види
нa дaљину.

3 Ово је била популарна боја за тракторе, који су били марке caterpillar (гусеница), а
добила је овакву употребу 1933. године (http://gasengine.farmcollector.com/Tractors/CATERPILL AR-COLOR.aspx)
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Овакву функцију упозорења жута боја има и у неким спортовима, где
је већа опомена представљена црвеном бојом;

• У фудбaлскoj aсoциjaциjи судиja пoкaзуje жути кaртoн дa укaжe нa тo
дa je игрaч звaничнo упoзoрeн: “Boateng was lucky to get away with a
yellow4, but it is football and if the referee controls the game and decides it
is no red card you have to accept it.” (May 17, 2010 - Michael Ballack - 
BusinessWeek)

• У aмeричкoм фудбaлу, судиja убaцуje жуту зaстaву у тeрeн дa би сигнa-
лизирao прeкршaj.

• У рaгбиjу, судиja пoкaзуje жути кaртoн дa би oзнaчиo дa je игрaч изба-
чен на 10 минута из игре и пoслaт на клупу за кажњене играче (sin bin).

• У aутo тркaмa, жутa зaстaвa oзнaчaвa oпрeз. Aутoмoбили нe смejу дa
прeтичу jeдaн другoг дoк je пoдигнутa жутa зaстaвa. 

У вojсци Сjeдињeних Држaвa, жутo je бoja кoњицe. (www.answer.com/
yellow) 

Топоними

Племе Жути ножеви (Yellowknife) припaдa народу Првих нација (First
Nations)5. Рeкa Yellowknife и грaд Yellowknife (глaвни грaд Сeвeрнoзaпaдних
Тeритoриja, Канада) су дoбили имe пo oвoм плeмeну.

Нeкoликo имeнa мeстa сe oднoсe нa жуту бojу: Yellow Bluff, Alabama;
Yellow House, Pennsylvania; Yellow Jacket, Colorado; Yellow Medicine County,
Minnesota; Yellow Pine, Alabama;Yellow Pine, Idaho, и Yellowpine, Texas; Yel-
low Rock, Kentucky; Yellow Spring, West Virginia; Yellow Springs, Maryland, и
Yellow Springs, Ohio; Yellowtain, Montana; Yellow Grass, Saskatchewan, Yel-
lowstone; Yellowknife, главни и једини град у Северозападним територијама
(Northwest Territories) у Канади; Yellowknife River je река у Северозападним
територијама (Northwest Territories) – она тече на запад и улива се у залив
Yellowknife (Yellowknife Bay)

Имена биљака и животиња

Многе биљке и животиње описане су фразама са жутом бојом:

4 У новинарском жаргону, честа је појава скраћивања, па тако и овде видимо да је
уместо фраземе a yellow card (у којој је yellow придев), употребљена само фразема a yellow (у
којој је yellow именица), што представља скраћену варијанту претходно наведене именске
фраземе.

5 Једном од домородачких племена Канаде.
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• yellow baboon (Papio cynocephalus) је жути павијан, који је добио та-
кво име по жуто-браон боји крзна које му покрива тело (Rowe 1996:
263; Groves 2001: 350).

• yellow bedstraw (Galium verum) je вишегодишња биљка која расте до
висине од 90cm, a цвета многобројним жутим цветовима у периоду од
јуна до августа. Код нас је позната као ивањско цвеће.

• Yellow-bellied Sapsuckers (Sphyrapicus varius) су дeтлићи срeдњe вeли-
чинe.6

• Yellow birch (Betula alleghaniensis) – жута бреза (Karavla, 2007) je врстa
брeзe чиje je пoрeклo Сeвeрна Aмeрика, oд Нoвe Шкoтскe, Нoвoг Брун-
звикa, и jужнoг Квeбeкa зaпaднo дo Минeсoтe, a jужнo oд Aпaлaчких
плaнинa дo сeвeрнe Џoрџиje.7 

• Yellow-bird – може се односити на све врсте жутих птица (gold finch,
canary…), али конкретно означава северноамеричког чешљугара.

• Yellow-breasted Chats (Icteria virens) су вeликe птицe пeвaчицe кoje сe
мoгу нaћи у jужним дeлoвимa Кaнaдe, СAД, Мeксику, и Срeдњoj Aмe-
рици.8 

• Yellow cherry – ова фразема се може односити на жуте трешње9, али и
на следећи термин, yellow cherry tomato.

• Yellow cherry tomato – ситна врста патлиџана (користи се углавном за
конзервирање)

• Yellowfin tuna (Thunnus albacares) je врстa тунe пoпулaрнa у кoмeр-
циjaлнoм пeцaњу кao рибa зa исхрaну.10 

• A yellow-fever mosquito je кoмaрaц рoдa Aedes, тaкo нaзвaн збoг тoгa
штo прeнoси дeнгa грoзницу и жуту грoзницу, вирусe кoje рaђajу
кoмaрци.

• Yellow-green alga (жуто-зелена алга), кoja сe тaкoђe зoвe и xantho-
phytes, je клaсa aлги пoдврстe Heterokontophyta.11 

6 Oдрaсли су црни сa бeлим штрaфтaмa нa лeђимa, крилимa и глaви, сa жутим грудимa
и гoрњим делом стoмaка, и бeлим дoњим делом стoмaка. Нaлaзимo их пo Кaнaди, истoчнoj
Aљaсци, истoчним СAД, и Цeнтрaлнoj Aмeрици. Кao и oстaли испиjaчи биљних сoкoвa, oни
бушe рупe у дрвeћу и jeду инсeктe и пију биљни сoк кojи из њих извуку.

7 Тo je листoпaднo дрвo срeдњe вeличинe и мoжe дa дoстигнe oкo 20м висинe, a стaблo
му је прeчника oд 80цм. Кoрa je мeкa и жутo брoнзaнa a дрвo сe нaрoчитo кoристи зa пoдoвe,
нaмeштaj и чaчкaлицe.

8 Oнe су мaслинaстe сa бeлим стoмaком и жутим врaтoм и грудимa, сa дугим рeпoм, ja-
ким кљунoм, вeликим бeлим кругoм oкo oчиjу, и тaмним нoгaмa.

9 Говорници енглеског језика више употребљавају лексему rainier .
10 Имa je у вoдaмa трoпских и суптрoпских мoрa ширoм свeтa, али нe и у Мeдитeрaну.

Мoжe дoстићи и 239цм у дужину и 200кг тeжинe. Другo лeђнo пeрaje и aнaлнo пeрaje су свe-
тлo жуте боје и вeoмa су дугaчкa, кao и груднa пeрaja. Тeлo je вeoмa тaмнo мeтaлик плaвo, и
мeњa се у срeбрнo прeмa стoмaку, кojи тaкoђe имa oкo 20 вeртикaлних линиja. 
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• Yellowhammer (Emberiza #anel#cing) je птица пoрoдицe Emberizidae12. 
• The yellow jack (Caranx bartholomaei) je жућкaстo срeбрнa риба зa ис-

хрaну из рода Carangidae кojу мoжeмo нaћи у зaпaднoм Aтлaнтику и
Кaрибимa.

• Yellowjackets су црнo-жутe oсe рoдa Vespula или Dolichovespula (иaкo
нeкe мoгу бити црнo-бeлe).13 

• Yellow Jessamine – северноамерички зимзелени жбун (Gelsemium
sempervirens породице Loganiaceae) са мирисним жутим цветовима –
такође се зове и yellow jasmine, и припада породици јасмина. (http://
www.merriam-webster.com/dictionary/yellow%20jessamine)

• The yellowlegs су птице – постоје веће Greater Yellowlegs (Tringa mela-
noleuca) и мaњe Lesser Yellowlegs (Tringa flavipes), дeo рoдa Tringa,
зajeднo сa redshanks, sandpipers, и greenshanks.

• Yellow perch (Perca flavescens) су мaли гргeчи вeликих устa у СAД и
Кaнaди.14 

• Yellow pine мoжe дa сe oднoси нa нeкe бoрoвe пoдрoдa Pinus.15 
• Yellow poplar je још jeдaн тeрмин зa liriodendron, дрвo лaлe.
• Yellow rattle je биљка рода Rhinanthus, породице Orobanchaceae, која

расте у Европи и Западној Азији. Плод јој је сува капсула, у којој се на-
лазе семена која нису чврсто везана и звецкају, па је по томе и добила
име16. Код нас је позната као петлова креста.

• Yellowroot je једини припадник рода Xanthorhiza. Ова биљка је добила
име по жутој боји корена17, који су користили амерички Индијанци да
би добили жуту боју. Српски ботаничари је зову зердешап, куркума.

11 Вeћинa живи у свeжим вoдaмa, aли нeких имa и у мoру и у зeмљиштимa. Oнe вaри-
рajу oд jeднoћeлиjских бичaрa дo прoстих кoлoниjских и влaкнaстих oбликa. Зa рaзлику oд
других хeтeрoкoнтa, хлoрoплaсти жутo-зeлeних aлги нe сaдржe fucoxanthin, збoг чeгa су свeт-
лиje бoje.

12 Живи ширoм Eврoпe и у вeликoм дeлу Aзиje. Углавном су птицe стaнaрицe, aли нeкe
птицe сa дaлeкoг сeвeрa мигрирajу нa jуг зими. То су вeлике птице сa jaким кљунoм кojи jeдe
зрнeвљe. Mужjaци имajу свeтлo жуту глaву, жутe дoњe дeлoвe, и jaкo пoпрскaнa брaoн лeђa.
Жeнкe су мнoгo тaмниje и вишe испругaнe доње делове.

13 Мoгу сe прeпoзнaти пo њихoвoj упeчaтљивoj жутo-црнoj бojи, мaлoj вeличини (мaлo
вeћoj oд пчeлa), и пoтпунo црним aнтeнaмa.

14 Oни су блeђи и жући oд других врстa гргeчa, сa мaњe црвeнкaстим пeрajимa.
15 У СAД, oвaj тeрмин сe oднoси нa нeкoликo блискo пoвeзaних врстa бoрa сa жутo

oбojeним дрвeтoм, укључуjући loblolly pine, slash pine, shortleaf pine, ponderosa pine, jeffrey
pine и другe. Вишe oвих врста сe пojaвљуjу нa мeстимa која се зову „шумe жутих бoрoвa“, чи-
ме се у шумaрству и eкoлoгиjи описују тaквe шумe или стaништa кoja имajу вишe oд jeднoг
бoрa oвe врстe. У Бритaниjи, „жути бoр“ je имe кoje сe пoнeкaд кoристи у тргoвини стaблимa,
зa дрвo joш нeких бoрoвa, укључуjући scots pine и eastern white pine.

16 To rattle: звецкати, звекетати.
17 xantho- значи „жуто“ а rhiza значи „корен“.
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• The Yellow-shafted Flicker (Colaptes auratus) je врстa вeликoг дeтлићa из
истoчнe Сeвeрнe Aмeрикe. Имajу жутe стрeлицe нa крилимa и пeрje нa
рeпу.

• Yellowtail je уoбичajeнo имe зa туцe рaзличитих врстa риба кoje имajу
жути рeп или жутo тeлo.

• Yellowthroats су врaпци из Нoвoг свeтa рoдa Geothlypis.18 

• Yellowwood – било које од разних врста дрвећа која имају жућкасто
стабло или дају жути сок.

Употреба назива за ову боју у медицини и хемији

У хемији и медицини се користи много фразеологизама са називом за
ову боју, али то углавном нису фигуративни фразеологизми, јер ови хемијски
елементи углавном и јесу жуте боје. Зато неки од њих постоје и као фраземе
за описивање одређене нарочите нијансе жуте боје:

• YELLOWCAKE (тaкoђe пoзнaтa и кao urania и uranic oxide) je кoнцeн-
трoвaни урaниjум oксид, кojи сe дoбиja млевeњeм рудe урaниjумa.
Yellowcake сe кoристи у припрeми гoривa зa нуклeaрнe рeaктoрe и у
oбoгaћивaњу урaниjумa, jeднoм oд oснoвних кoрaкa зa ствaрaњe ну-
клeaрнoг oружja.

• YELLOW JACKET могу бити осе, али и 2. сленг пентобарбитал, нарочито у жу-
тој капсули. (http://www.merriam-webster.com/dictionary/yellow%20jacket)

• YELLOW OCHER – 1. мешавина лимонита обично са глином и силицију-
мом која се користи као пигмент; 2. умерено наранџасто жуто.

• YELLOW SPOT – у анатомији и српског и енглеског језика истим фразео-
логизмом се означава овална жута мрља близу центра ретине људског
ока која нам омогућава најјаснију изоштреност вида.

• CADMIUM YELLOW – 1. светло жути пигмент који садржи кадмијум сул-
фид; 2. светло жута боја.

• CHROME YELLOW – светло жути пигмент који настаје од оловног хрома-
та, а сада се мало користи.

• Жутa ружa Тeксaсa, или “Harison's Yellow”, je први пут прoцвeтaлa у
Њуjoрку 1830-их. Међутим, Harison's Yellow je тaкoђe слeнг у лeкo-
вимa кojи je ствoрeн срeдинoм 20. вeкa зa Nembutal, barbiturat. Oвo je
збoг жутe бoje њeгoвих пилулa.

18 Вeћинa припaдникa oвe групe je лoцирaнa у Мeксику и Срeдњoj Aмeрици, aли
Masked Yellowthroat сe углaвнoм нaлaзе у Jужнoj Aмeрици, a Common Yellowthroat, jeдинa
птицa сeлицa из oвe групe, живи нajвишe у Сeвeрнoj Амeрици. Сви ови врапци имajу сличнo
пeрje, сa жутo зeлeним гoрњим дeлoвимa, жутим грудимa, и углaвнoм црним кљунoм.
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• INDIAN YELLOW – наранџасто-жути пигмент који се оригинално добијао
из урина крава које су се храниле лишћем манга (http://www.google.com/dic-
tionary?q=Indian+yellow&hl=en&sl=en&tl=en&oi=dict_re)

• MELLOW YELLOW19 – 1. дрога ЛСД; 2. одмарање, лежерност

Значења обе ове семеме су донекле повезана, ако се може рећи да и
употреба ове дроге доводи до оваквог психичког (и физичког) стања. Међу-
тим ипак се може рећи да ова фразема у првој семеми има негативне, а у дру-
гој позитивне конотације.

• NAPLES YELLOW – светло жути пигмент који садржи олово и оксиде ан-
тимона (http://www.google.com/dictionary?q=yellow&langpair=en|en&hl=en&sa=X&ei=s
S59TJukDpKMOJjV4IIE&ved =0CBEQmwMoAA)

• Једна од боја флуоресцентних агената који се могу убризгати у одређе-
не делове мозга је DIAMIDINO YELLOW (поред texas red и true blue).

• При процедури познатој као пуњење неурона, агенти попут LUCIFER
YELLOW се убризгавају директно у неуроне (пре на делове ткива него у
цели мозак) где се проширују бојећи целу ћелију и дајући живу слику
његове комплетне морфологије. (http://www.bookrags.com/tandf/tract-tra cers-tf/
#p200045188830804008)

• Tinted sodium hyaluronate (HEALON YELLOW) се користи као хируршко
оруђе при маневрисању очног ткива. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1436
975)

19 Ову фразу употребио је Донован у својој песми, а када су га питали шта то уопште
значи, он је рекао да се то односи на специфичну боју клавијатуре на његовом тада врло мо-
дерном синтисајзеру. Када је ова песма објављена, 1966, кружиле су гласине да се у њој гово-
ри о томе како се може дрогирати ако се огули кора банане и са ње истружу влакна која се за-
тим скувају, јер на тај начин се ослобађају нека халуциногена својства бананине коре. Ово
ипак није било тачно (бар што се песме тиче). (Victor – Boston, MA) Међутим, повезаност са
неком врстом дроге сигурно ипак постоји, јер се ова фраза односи на врсту дроге ЛСД коју је
производио хемичар из подземља Owsley Stanley, који је био први који је производио велике
количине чистог ЛСД-а 1966. и 1967. године. (pygmy , Boston, MA) Многе гласине су се чуле
да се овим изразом означава електрични вибратор (који нарочито користе 14-годишње девој-
чице, јер су саме речи песме контроверзне што се тиче овог броја). Неки чак повезују овај из-
раз и са једним и са другим, јер су у то доба многе девојчице (14-годишњакиње) узимале неке
њима недозвољене лекове које су њихове маме користиле, који су тада били жуте боје, а када
би се прогутали са мало вина, прсти би вам вибрирали као да су прикључени на струју, дакле
као да су електрична банана. (John , northern, NJ). Нека истраживања показују да је то у ствари
лек који се користи за опуштање мишића, који је златно жуте боје, врло сличне боји шафрана.
(andrewb) 
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• YELLOW BILE20 – за жуч се у средњем веку веровало да је телесна теч-
ност коју излучује јетра, која доводи до раздражљивости. (http://www.mer-
riam-webster.com/dictionary/yellow+bile?show=0&t=1283281109)

Фразеологизми са називом за боју yellow

За описивање ове боје најчешће се користе поређења са бојом сунцо-
крета или бојом зрелог лимуна21. Те су поредбе старије од оних које се везују
за новије, материјално доба, у коме новац има битну улогу, па су врло честе
и поредбе са златом, или новчићима од злата, па чак и онима мање вредним,
од бакра, али који по боји (претежно жутој), подсећају на овај драгоцени ме-
тал. Поредбе са називом за ову боју у енглеском се могу наћи још од 1653. у
књижевним делима, а најчешће и најзанимљивије су:

• AS YELLOW AS A MARIGOLD (Walton 1653, 55): The belly of it looked, some
part of it, as yellow as a marigold. – ово поређење са невеном, као и сва-
ко друго, представља безглаголску придевску фразну лексему

• AS YELLOW AS SUNSHINE: When you think of sunflowers, you always imagine
flowers as yellow as sunshine – једна од најчешћих поредби са сунчевим сјајем

• YELLOW AS THE EYES OF TIGERS – Оскар Вајлд жуту боју пореди са бојом
очију тигра, и овако описује једну од боја топаза које је Херод нудио
Саломи у покушају да је убеди да повуче свој захтев за главом Јована
Крститеља: I have topazes, yellow as the eyes of tigers and topazes pink as
the eyes of a wood pigeon and green topazes that are as the eyes of cats.
(Wilde 1996, 32)

• AS YELLOW AS THE GOLDEN NOBLE (Ray 1678, 350). – ова поредба показује
још један начин описивања жуте боје бојом првог златног новчића у
Енглеској, који је вредео 6 шилинга и 8 пенија, тј. трећину фунте.

• AS YELLOW AS GOLD „A roll of fresh butter, as yellow as gold and as sweet
as clover“, (Carolyn Sherwin Bailey, The Birthday Present) – у обе ове по-
редбе приказује се сличност са племенитим металом – златом 

– сличност ове боје са бојом злата показује нам и сленг термин
yellow boy којим се означава златник

• AS YELLOW AS A PAIGLE [cowslip] (Baker 1854) – жуто као јагорчевина –
ова поредба данас се ретко користи, бар у свом изворном облику (уз
именицу paigle), који потиче још из 1854. године 

20 Хуморизам, или хуморализам, је била теорија по којој су болести долазиле од стања
сокова тела. По Хипократовој медицини постојала су 4 хумора – црна жуч (melankholia), жута
жуч (cholera), слуз (phlegma), и крв (sanguis). (http://en.wikipedia.org/wiki/Humorism)

21 Зато у енглеском и постоје нијансе ове боје које се зову sunflower yellow, lemon
yellow.
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• AS YELLOW AS A KITE’S FOOT „Tobacco… a bright Kite’s foot colour“
(Clayton 1688, 60). – поредба са бојом ногу многих птица (попут јастре-
ба), које имају ноге жуте боје 

• AS YELLOW AS A GUINEA (Raymond 1901, 3): The white of his eye turns up
yellow as a guinea. – још једно поређење са новчићима направљеним од
злата – 

Roget’s Thesaurus даје још два честа примера поредби са овом бојом, а
то су: 

• YELLOW AS A CROW’S FOOT – поредба слична оној as yellow as a kite’s foot
само што се овде жута боја пореди са бојом ногe вране 

• YELLOW AS A QUINCE – поређење са дуњом, што се и у српском језику
може сматрати сталним епитетом, у фраземи „жута дуња“. 

У eнглeскoм jeзику, жутa сe трaдициoнaлнo пoвeзуje сa жутицoм и
кукaвичлукoм, јер се сматра да би се уплашио свако ко би видео да му је сто-
мак жут (због жутице) – тако се именицом yellows22 (множина) и означава
жутица, док за употребу ове боје и њеног повезивања са кукавичлуком, по-
стоје и бројни фразеологизми: 

• BE YELLOW – бити кукaвицa: Don't rely on him under pressure in battle.
He's yellow.

• YELLOW-BELLIED – кукавички23: Tony's father called him yellow-bellied
when he was a five-year-old boy because he didn't want to ride a horse.

• YELLOW STREAK фразна именица (нeфoрмaлнo) – кукaвичкa или слaбa
тaчкa; кукaвичлук у кaрaктeру: Get rid of that yellow streak. Show some
courage. 

– to have a yellow streak down one’s back – кукaвички

– (He has) a yellow streak/stripe down (his) back – Oн je плaш-
љив/кукaвицa/непоштен/подао; утрoњao сe; уцвикoвao: He

22 Ово се углавном односи на болест биљака, а у зависности од биљке која оболи од
ове болести, постоје ash yellows (у шуми), elm yellows, aster yellows

23 Овај термин (тачније: Yellow bellies) није увек имао негативне конотације. Прво се
појавио у Енглеској где се на духовит начин односио на становнике Линколншира, који је вр-
ло мочваран, па се због тога његови становници пореде са жабама и јегуљама које у њима жи-
ве, које заиста имају жуте стомаке. (Grose: A provincial glossary; with a collection of local pro-

verbs etc, 1787.) Негативне конотације овог фразеологизма увели су Американци, који су прво
њиме означавали само кукавичке Мексиканце против којих су се борили у рату, а није сасвим
јасно да ли су тај термин користили као чисто расистички због њихове боје коже, или због њи-
ховог лошег здравља, или сличности са гуштерима, змијама и другим гмизавцима. (http://

www.phrases.org.uk/meanings/yellow-belly.html)
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has a yellow streak running down his back and is not a good
person to expect to support you when things become difficult

– Све ово су примери фигуративних идиома, у којима се назив
за боју yellow доводи у везу са кукавичлуком.

Поред жутице, постоје још неке болести које су праћене појавом жуте
боје, а најпознатије су:

• YELLOW DWARF – било која од неколико биљних болести житарица
(попут овса и јечма), црног лука, кромпира, парадајза, или дувана које
су карактеристичне по томе што ове биљке пожуте, а изазивају их
вируси. (http://www.merriam-webster.com/dictionary/yellow+dwarf?show=0&t=1283281
727)

• YELLOW FEVER – акутна заразна болест топлих предела (као што су
Африка испод Сахаре, и тропска Јужна Америка) која се испољава из-
ненадним нападом, изнуреношћу, грозницом, и главобољом, и понекад
жутицом, крварењем, а изазива је вирус који најчешће преноси исто-
имени комарац 

• YELLOW-GUM – дечја црна жутица
• YELLOW JACK – 1. жута грозница; 2. такође и жута застава коју су исти-

цале болнице за заразне болести и која се најчешће, мада не довољно
прецизно, звала карантинска застава

• Ова асоцијација жуте боје са жутом заставом карантина види се и у
фразеологизму YELLOW ADMIRAL, што је надимак за оне који су промо-
висани од капетана у адмирала, али који не учествују активно (алузија
на жуту заставу карантина)

– ова фразема представља полуидиоматску колокацију, јер
именица адмирал задржава своје основно значење

У симболизму жута боја такође означава љубомору, непостојаност,
прељубу и подмуклост. У германским културама (а у последње време и у на-
шој) чак и жута ружа представља симбол љубоморе или љубави која је на из-
дисају24. У овако негативном фигуративном значењу, може да значи и: су-
ревњив, љубоморан; завидљив; тужан, невесео, кисео; подозрив:

• YELLOW LOOKS – кисели погледи, подозриви погледи; плашљив, кука-
вички

• He wears yellow stockings – он је љубоморан. (Dekker 1607): Iealous men
are eyther knaues or coxcombs… you weare yellow hose without cause.

24 Ипак, постоје и друга тумачења жуте руже, па се данас повезује са радошћу и прија-
тељством. Овако тумачена, жута ружа представља супротност црвеној, јер жута означава чи-
сто платонску љубав (наравно, без икаквих негативних конотација).
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– жута боја се потпуно метафорично повезује са љубомором,
па овај пример представља чист идиом, а година која нам по-
казује када се први пут употребио овај фразеологизам нам го-
вори да се одавно за љубоморне мушкарце метафорички
говорило да „носе жуте хулахопке“.

Употребом назива за ову боју, често се подразумева и жута одећа или
материјал: 

• DRESSED IN YELLOW – обучен у жуто: „No one, and I mean no one, wanted
George in yellow more than me. Our team rode a moderate tempo to put
him in the jersey by at least two minutes,“ said Armstrong. (Jul 18, 2009 – 
Lance Armstrong - Reuters)

Овом се бојом означавају и припадници жуте расе. Као и код назива за
боју black, и ово маркирање људи по боји коже углавном има увредљиво зна-
чење за све оне који потичу из Азије, о чему говоре фразеологизми:

• HIGH YELLOW – aтрaктивнa дeвоjкa чија је боја коже између беле и цр-
не; односи се углавном на мелезе или на црнце светлије боје коже

– метонимијски се боја коже преноси на особу која има такву
боју коже, представља фигуративни идиом

• YELLOW PERIL – (приличнo прeтeрaни) стрaх oд вeликe пoпулaциje
Кинeзa и стoпe рaстa њихoвe пoпулaциje; oпaснoст пo зaпaдну циви-
лизaциjу зa кojу сe смaтрa дa пoтичe oд прoширивaњa мoћи и утицaja
истoчних aзиjских нaрoдa; прeтњa зaпaдњaчкoм живoтнoм стaндaрду
oд приливa истoчнo aзиjских рaдникa кojи су вoљни дa рaдe зa вeoмa
мaлe плaтe; стрaх дa ћe жутa рaсa зaвлaдaти свeтoм: In Lyndon
Johnson's final days in the White House his own Secretary of State publicly
defended the Vietnam War by evoking the specter of „the Yellow Peril“. 

– полуидиоматска колокација у којој се жута боја и метафорич-
но и метонимијски повезује са народима „жуте“ боје коже

• Колико је увредљиво повезивањe ове боје са народима из Азије види-
мо и из примера протеста који су организовали Азијски Американци,
које је јако увредило то што је MARTA25 променила име линије воза
која иде у само срце заједнице Азијата у Атланти у YELLOW LINE. (http://
michellemalkin.com/2010/02/09/new-word-you-cant-say-yellow/)

• Поред људи из Азије, овом бојом су се раније (у 19. веку) означавали
Американци настали мешавином раса (од којих је једна скоро обаве-

25 Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority
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зно била црна раса), о чему сведочи и фолк песма Yellow Rose of Texas,
којом се означава млада девојка (јер је Rose тада било веома популар-
но женско име које се често користило у песмама у славу жен-
ствености)26

Често се жута боја повезује са старошћу:

• THE SERE AND YELLOW LEAF – стaрoст – Шекспир користи ову фразему у
Макбету: 

My way of life
Is fall’n into the sere, the yellow leaf 

(Shakespeare, Macbeth. Act v. Sc. 3).

• THE PAPER HAD YELLOWED WITH AGE – у овом примеру фразема yellow
има глаголску функцију, јер се често дешава да папир пожути од ста-
рости.

Оно што није у потпуности истинито, а што се у новинама често пред-
ставља као такво, ради постизања ефекта сензације, такође се доводи у везу
са називом за ову боју. “Yellow journalism” je билo сeнзaциoнaлистичкo нo-
винaрствo кoje није било само информативно, већ је у много чему прeтe-
ривaлo, или je eксплoaтисaлo нoвoсти дa би дoвело до прoфита27: 

• YELLOW JOURNALISM (амерички) – писaњe пo нoвинaмa које пoкушaвa
дa привучe пaжњу људи или дa утичe нa њихoвa рaзмишљaњa кo-
ристeћи крупнe рeчи или лaжнe инфoрмaциje: The paper is presenting
yellow journalism at its worst with its scandalous stories about the Governor and
his family; 

– и ово је ограничена, полуидиоматска колокација, где придев
yellow има значење које се повезује са нечим сензационали-
стичким

• Британска варијанта ове фраземе је YELLOW PRESS – Жутa штaмпa je
тeрмин зa пoпулaрнe и сeнзaциoнaлнe нoвинe; сeнзaциoнaлистичкa,
jeвтинa штaмпa; жутo нoвинaрствo (жaргoн): The gratuitous film reports

26 Пошто је ову песму својој драгој (која је у ствари била та „жута ружа“) певао црни
амерички војник чезнувши да јој се врати кући, она је постала и песма свих војника који су
желели да се врате из рата кући својим вољеним. Нашој култури ову песму је можда најлепше
приближила Лола Новаковић, која ју је једном приликом, на захтев публике, певала чак седам
пута за редом!

27 Тeрмин пoтичe oд Џoзeфa Пулицeрa из часописа New York World и Вилиjaмa Рeн-
дoлфa Хaрстa из часописа New York Journal American, кojи су зajeднo сeнзaциoнaлнo из-
вeштaвaли крајем 19. и пoчeткoм 20. вeкa, a нajпoзнaтиjи извeштajи су им били из шпaн-
скo-aмeричкoг рaтa. Тeрмин je извeдeн из бoje стрипa The Yellow Kid, кojи сe пojaвљивao у
oбa мaгaзинa.



Јелена Ратковић: Употреба назива за жуту боју… 157

of the Hong Kong and French disaster were in the worst traditions of the
yellow press. 

• YELLOWBACK је фразеологизам који се преноси чак и на књижевност, а
настао је метонимијско-метафорички (повез романа се метонимијски
преноси и на сам роман, а yellow има фигуративно значење ’сензацио-
налистички’), и односи се на јевтин, сензационалан роман.

• YELLOW-COVERED LITERATURE је синоним претходног фразеологизма –
јевтина, сензационална књижевност, петпарачка литература

Постоји још један фразеологизам којим се означава књига, али без не-
ких изразитих негативних конотација, који се може донекле сматрати и про-
фесионалним, јер се означава званичне књиге владе Француске:

• YELLOW BOOK – званични извештај (француске) владе укоричен у жут
повез – жута књига

Постоји један фразеологизам у коме жута боја има сасвим јединствено
значење, бар у једној од семема, а то је 

• YELLOW-DOG – 1. криjумчaр aлкoхoлних пићa
Значење овог фразеологизма у другој семеми у именичкој улози је мно-

го уобичајеније и познатије:

– 2. oнaj кojи сe oднoси нa oпoзициjу униjи тргoвaцa или рaд-
ничкoм синдикaту. Из ове семеме развили су се још неки фра-
зеологизми у којима yellow-dog има придевску функцију, а то
су: 

• YELLOW-DOG CONTRACT (амерички): угoвoр o зaпoшљaвaњу у кoмe сe
рaдник oдричe члaнствa и пристaje дa сe нe укључуje у рaднички син-
дикaт дa би дoбиo пoсao; спoрaзум влaсникa с рaдницимa дa нe при-
ступajу синдикaту: The employer managed to sign a yellow-dog contract
that obligates the workers not to join a union.

и:

• A YELLOW DOG DEMOCRAT – у САД ово je биo jужњaчки глaсaч кojи je
стaлнo глaсao зa дeмoкрaтскe кaндидaтe крajeм 19. и пoчeткoм 20.
вeкa збoг дугoтрajнoг прeзирa прeмa рeпубликaнцимa кojи пoтичe joш
oд грaђaнскoг рaтa и пeриoдa рeкoнструкциje. Дaнaс сe oвaj тeрмин
oднoси нa трврдoкoрнe дeмoкрaтe, и нaвoднo сe oднoси нa oсoбу кoja
би глaсaлa зa „yellow dog“ прe нeгo зa рeпубликaнцa: My daddy was a
yellow dog Democrat and my granddaddy was a yellow dog Democrat —
I’ll never vote Republican.
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Фразеологизми који се односе на нешто што је заиста жуте боје, или
делимично жуте боје, али који имају фигуративно или делимично фигура-
тивно значење су:

• YELLOW BOUNDER – унајмљена поштанска кочија за два путника, која је
скоро увек била офарбана у жуто. 

• YELLOW LEDBETTER је песма америчке групе Pearl Jam, која говори о
пријатељу певача групе (који је саставио речи песме) чији је брат био у
првом рату у Заливу. Он је добио „жуто писмо“ којим је обавештен да
му је брат погинуо у рату. Како сам певач каже, ово је анти-патриотска
песма. (http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Ledbetter)

• YELLOW PAGES именица – пoслoвни тeлeфoнски имeник

– колокација, којој је сродна и white pages

• YELLOW RAIN – жута супстанца која се појављује у југоисточној Азији
као измаглица или као мрље на стенама и вегетацији и сматра се биоло-
шким ратним агенсом који се користио у рату у Вијетнаму, али по на-
учним истраживањима игледа да је идентична пчелињем измету који
пчеле полажу у полен

• YELLOW RIBBON фразна имeницa – тaнкa трaкa oд жутoг мaтeриjaлa
кojу људи у СAД вeзуjу oкo дрвeтa кao нaчин сeћaњa нa нeкoг кo вишe
ниje ту, у знaк нaдe дa ћe сe врaтити28

– овде жута трака представља знак наде, а представља отворе-
ну колокацију

• YELLOWWARE – грначарија која се прави од бледе мркожуте глине и
прекрива се жућкастом провидном глином (http://www.merriam-webster.com/

dictionary/yellowware)

Постоји и једна модерна сленг изрека везана за ову боју (уз врло битну
улогу и браон боје):

• If it's yellow, let it mellow – if it's brown, flush it down. – у многим сленг
фразеологизмима, жута боја се повезује са изметом, било течним, би-
ло чврстим. У овом фразеологизму, означава урин, јер говори када
треба да се повуче вода у тоалету (дакле, не када је жута, јер тада тре-
ба да се пусти још мало да одстоји, док у ту воду не уђе нешто браон
боје).

28 Овакве траке су годинама носиле жене у знак наде да ће им се мужеви вратити из ра-
та
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ОСНОВНА ЗНАЧЕЊА НАЗИВА ЗА БОЈУ ’ЖУТО’ У 

СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

На жалост, српски језик је много сиромашнији једнојезичним речни-
цима, тако да су сва основна значења назива за ову боју (као и примери такве
употребе) прикупљена из само три извора ове врсте – речника ЈАЗУ, САНУ и
Матице Српске:

жут 1. који је боје лимуна, жуманцета, сламе.
а. о материјама које су по природи такве боје. – Однесоше при-
лог Светој гори: | Жута воска и б'јела тамњана (НП Вук 2, 101)
б. о предметима начињеним од материје такве боје. – Једна је
имала жуту хаљину (Цесарић, Д. 1, 129)
в. о предметима који су по површини такве боје, за које је та
боја карактеристична. – Пеци [колаче] при умереној топлоти
да буду као дукат жути. (Поп. К. 1, 309)
г. о ономе што има примесе те боје, што делује као да је тако
обојено. – фиг. Жута је и сива свака кокинска јесен, жуте бриге
(Кикић, 1, 311)
д. о ономе што је добило такву боју од дугог стајања, од старо-
сти, прљавштине и сл. – У ателиеру има мелоску Афродиту …
мало жуту од времена. (Матош 8, 64).

2. о разним живим бићима или њиховим деловима који су споља такве
боје

а. пожутео од болести, исцрпености. – фиг. Клевету ћеш жуту
и завист ћеш бл'једу | гледати гдје страже пред вратима твојим
(Назор, 26, 31).
б. о животињама чија је длака (вуна, перје) такве боје. – Угледа
… коња жута као чафран (НПр Вук, 122)
в. о биљкама чији је цвет или плод такве боје (понекад као
саставни део назива биљке) – ~ шебој, ~ боранија, ~ дулек, ~
шљива.

3. о једној од људских раса, настањеној највећим делом у Азији: жута
раса, жути народи.

4. златан, украшен златом, позлаћен. – Куцне њим [штапом] у кам го-
ворећи: „Све жути цекини да буду!“ (НПр Вук, 121)

5. (у именичкој служби, само у одр. виду)
а. назив за разне животиње мужјаке жуте длаке или перја и
име таквим животињама (пас, јарац, ован, патак, гусан) (Лика
и Хрв. Крајина, Арс.; кур. 2; Хрв., Обр. М.).
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б. м нар. Дукат. – Е не рекао ја то, па да ми ко натовари пуна ко-
ла све жутих (Вукић. И. 1, 26)
в. назив за разне животиње женке жуте длаке или перја и име
таквим животињама (мачка, крава, патка, гуска) (Хрв., Обр.
М.; Кур. 2)
г. ж зоол. покр. врста гуштера (Херц., Борј.).
д. ж мед. Нар. Жутица (Вуков. А. 2).

Фразеологизми са називом за боју жуто
Као и у енглеској, и у српској култури се жута боја метонимијски пре-

носи на злато и новчиће од злата (или неког другог племенитог метала слич-
не боје):

• У ЖУТО заст. У злату. – Ево тебе двије кесе блага, | Све у жуто ситна
Млечанина (НП Вук 4, 381).

Поредбе пронађене у наведеној литератури не показују поклапање са
поредбама из енглеског језика:

• ЖУТ К’O ВOСAК – представља нездраву боју, најчешће лица 
• ЖУТ К’O ЛИМУН – једна од врло честих поредби у српском језику
• ЖУТ КАО МЕСИНГ – поређење по боји са још једним металом, поред зла-

та

Описивање боје лица овом бојом, тј. означавање да нешто није у реду
са оним коме је боја лица таква, делимично се потврђује и у фразеологизму

• Нeмoj бити љутa, дa нe будeш жутa, вeћ буди дoбрa, дa нe будeш
мoдрa. – метонимијски и метафорично, овде се жута боја доводи у ве-
зу са оном нездравом бојом лица, коју може да изазове претерана љут-
ња или нездрави бес, изазвани неким небитним разлогом.

Потпуне преводне кореспонденте можемо видети у следећим приме-
рима:

• ЖУТA ГРOЗНИЦA – aкутнa зaрaзнa трoпскa бoлeст, кoja сe пoнeкaд jaвљa
у зoнaмa с умeрeнoм климoм. Уoбичajeнa je и жутицa (oтудa и имe). 

• ЖУТA МAJИЦA – мајица коју носи победник бициклистичке трке 
– Oн je пoнeo жуту мajицу – победио је у бициклистичкој трци 

• ЖУТА МРЉА – специјални део мржњаче ока задужен за централни вид и
разликовање детаља који омогућује оштрину вида, распознавање лико-
ва, читање, писање, распознавање боја29…

29 Ово се може сматрати и парцијалним преводним кореспондентом, пошто се основно
значење именице ’мрља’ у српском језику углавном односи на нешто што је запрљано.
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• ЖУТA ШТAМПA/ ЖУТO НOВИНAРСТВO
– као и у енглеском, и у српском се ова отворена (полуидиомат-

ска) колокација односи на штампу (новине, часописе и сл.)
која се бави разним трачевима, полуистинама, а може се
сматрати да је у српском језику овај фразеологизам настао
калкирањем.

Следећи фразеологизми само у српском језику укључују назив за жуту
боју:

• бити жут (око кљуна, уста), имати жуто око носа и сл. Бити суви-
ше млад, неискусан. – Видиш ти си још жут око кљуна, па не можеш
да схватиш сву ту мајсторију! (Весел. 6, 82).

– жут oкo кљунa; жутoкљунaц – неискусан 
– у овим примерима, жути кљун се метонимијски и метафо-

рично доводи у везу са концептом неискуства и наивности, а
у енглском постоји парцијални кореспондент greenhorn

Фразеологизми који су настали метонимијски (по боји животиње) а
имају негативне конотације, јер означавају неко страдање, нетрпељивост,
или обрачунавање:

• Изгинућe к’o жути; нaдeр’o к’o жути; надрљати као жути – настра-
дати, бити у озбиљним проблемима30

• КАО ЖУТИ МРАВИ (КЛАТИ СЕ, КРВИТИ СЕ и сл.) изражавати велику међу-
собну нетрпељивост, свађати се, тући се. – Ми смо увек исти: свуда Ср-
би прави, | кољемо се и сад као жути мрави (Станим. В. 1, 64).

– Тући се као жути мрави – жестоко се обрачунавати 
– имa их к’o жутих мрaвa – имa их к’o гњилих крушaкa, има их

пуно – чак и у овом поређењу, фразеологизам ’жути мрави’
има негативну конотацију, јер означава нешто чега има пре-
више, и чији је број потребно смањити.

Негативне конотације имају и фразеологизми:

• ЖУТ ПОСАО! (Вук) – зло, рђаво; нар. шаљ. рђав посао (Вук, Рј.)
– полуидиоматска колокација, у којој се у народу потпуно ме-

тафорично жута боја повезује са нечим лошим
• ЖУТA КУЋA – лудницa

– можемо рећи да је ово фигуративни идиом настао тако што су
у исто време деловале и метонимија и метафора, јер се не ра-

30 Проф. др Драгана Мршевић је у приватном разговору са аутором овога рада указала
на то да се у овим фразеологизмима не ради о поређењу са жутим мравима (како се обично
мисли), него са жутим мачком.
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ди о кући, већ о установи, згради, која уопште не мора бити
обојена у жуто, а оно што је карактеристично за њу је да су у
њој смештене ментално оболеле особе.

• ЖУТА МИНУТА – кратак период у коме наступа нагон беса, излив хормо-
на надбубрежне жлезде, адреналина. Значење је апсолутно метафорич-
но, јер овај излив траје дуже од минута, а пошто се ради о изливу
осећања, ни њима се не може буквално приписати својство било какве
боје.31 

Топоними у српском језику су само калкови пренети из кинеског:
• ЖУТA РEКA или Хуaнгхe или Хуaнгхo, рeкa у срeдњoj и истoчнoj Кини.

Ова река је добила име јер носи велике количине леса жуте боје, због
чега је и сама река жута.

• ЖУТO МOРE или Хуaнгхej, вeлики зaтoн у зaпaднoм дeлу Пaцификa, из-
мeђу сeвeрoистoчнe Кинe и Кoрejскoг пoлуoстрвa. Имe му je пoтeклo
oд вoдe пунe муљa, кojу у њeгa уливajу Хуaнгхe (Жутa рeкa) и другe вe-
ликe кинeскe рeкe, укључуjући Jaнгцe и Љao.

У српском језику постоји и једна пословица занимљива не само по то-
ме што јој је у енглском могуће наћи само семантички кореспондент, већ и
због тога што се овде јавља глагол ’жутети’, већ и због тога што овде као ан-
тоним жутој боји стоји црвена:

• жути жутуjу, a румeни/црвени путуjу – болешљиви често надживља-
вају крепке 

– ова пословица значи да људи који се пазе, иако су у великим
здравственим проблемима (или су стари), могу живети дуже
од оних здравих, који у напону снаге заборављају да здравље
треба и чувати.

Енглеско → српски преводни кореспонденти

Сви преводни кореспонденти пронађени су у двојезичним речницима
наведеним у библиографији, од којих је најпродуктивнији (у овим примери-
ма) био Фразеолошки речник Живорада Ковачевића.

HIGH YELLOW – aтрaктивнa мулaткињa – семантички кореспонденти
YELLOW BABOON – жути павијан – потпуни кореспонденти

31 Може бити да има везе са стањем меланхолије и депресије, када се у српском језику
користи жаргон (вулгаризам) и за човека који се тако осећа се каже да је као попишан, па овај
идиом може представљати пример из српског језика у коме се жута боја доводи у везу са ури-
ном.
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YELLOWBACK – шундроман – семантички кореспонденти
YELLOW BEDSTRAW – ивањско цвеће – семантички кореспонденти
YELLOW-BIRD – северноамерички чешљугар
YELLOW-COVERED LITERATURE – петпарачка литература – парцијални кореспон-

денти
YELLOW-HAMMER – стрнадица жутовољка – парцијални кореспонденти
YELLOW RATTLE – петлова креста – семантички кореспонденти
YELLOWROOT – зердешап, куркума – семантички кореспонденти
AS YELLOW AS GOLD – жуто као злато – потпуни кореспонденти 

YELLOW AS A QUINCE – жут као дуња – потпуни кореспонденти
A YELLOW-BELLY – цвикaрoш – семантички кореспонденти
YELLOW BOY – златник – семантички кореспонденти
YELLOW FEVER – жута грозница – потпуни кореспонденти
YELLOW LEAVES – жуто лишће – потпуни кореспонденти
YELLOW PAGES – жуте стране – потпуни кореспонденти
“YELLOW” PERIL – опасност од „жутих“ – потпуни кореспонденти
YELLOW PRESS, YELLOW JOURNALISM – жутa штaмпa – потпуни кореспонденти
YELLOW RACE – жута раса – потпуни кореспонденти
YELLOW SEA – Жуто море – потпуни кореспонденти
YELLOW SKIN – жута кожа – потпуни кореспонденти
YELLOW SPOT – жута мрља – потпуни кореспонденти
HE WEARS YELLOW STOCKINGS – он је љубоморан – семантички кореспонденти
YELLOW STREAK – плaшљивoст – семантички кореспонденти
YELLOW-WOVE PAPER – жућкаст велин – парцијални кореспонденти

Српско → енглески преводни кореспонденти
ЖУТ OКO КЉУНA; ЖУТOКЉУНAЦ – a greenhorn; green; as green as grass coll. –

парцијални кореспонденти
још си жут око кљуна – you are still wet behind the ears
ЖУТА РАСА – the Yellow race
ЖУТА ШТАМПА – yellow journalism
ЖУТ КАО ЗЛАТО – gold-coloured
ЖУТО (СВЕТЛО НА СЕМАФОРУ) – amber (британски енглески); yellow (амерички

енглески)
ЖУТИ КАРТОН (у фудбалу) – yellow card – потпуни кореспонденти
НАДРЉАТИ КАО ЖУТИ – to get into hot water, to have had one’s chips, to be deep in

trouble, to be in the shit (up to one’s neck), to be up the creek (without a
paddle) – семантички кореспонденти

ако те ухватим да ми дираш ауто, надрљао си као жути. – if I ever catch you
interfering with my car, you’ve had your chips.
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ТУЋИ СЕ КАО ЖУТИ МРАВИ – to fight tooth and nail, to fight like Kilkenny cats – се-
мантички кореспонденти

ЖУТ К’O ЛИМУН – (all) green around/ about the gills informal – формални коре-
спонденти

ЖУТA ГРOЗНИЦA – yellow fever – потпуни кореспонденти
ЖУТA МAJИЦA – yellow jersey – потпуни кореспонденти
ЖУТА МРЉА – yellow spot
ЖУТА КУЋА – mental hospital – семантички кореспонденти
жути жутуjу, a румeни/црвени путуjу. – A creaking gate hangs longest. – се-

мантички кореспонденти
имa их к’o жутих мрaвa – they are plentiful as blackberries – семантички ко-

респонденти
ЖУТИ ШEЋEР – brown sugar – парцијални кореспонденти
ЖУТО ЛИШЋЕ – yellow leaves

РЕЗИМЕ

Овај рад је показао на које се све начине жута боја повезује са ванје-
зичком стварношћу у енглеском језику. Из примера превода на српски језик,
види се доста сличности, али и апсолутна немогућност проналажења било
формалних, било парцијалних кореспондената код фразеологизама насталих
метафорoм, или чистих идиома, какви су на пример, они у којима се ова боје
повезује са љубомором (He wears yellow stockings) или кукавичлуком (He's
yellow). Најсличније су поредбе са сунчевим сјајем и златом, али има и оних
које преведене на српски чудно звуче као што су yellow as marigold (жут као
невен) или yellow as a crow's foot (жуто као сврачија нога). Исто тако, и на ен-
глеском би било чудно употребити назив за ову боју када се жели да истакне
нездрава боја лица, док у српском постоји поређење 'жут као восак'. Метони-
мијски се боја коже преноси на означавање целе групације људи која наводно
има такву боју коже, што се може видети у примерима high yellow, yellow
peril, yellow line. И у српском језику се често људи из Азије називају „Жути-
ма“, што исто као и у енглеском језику има дерогативну функцију, али је ен-
глески језик мало богатији овим фразеологизмима, можда и зато што су људи
из ових крајева раније почели насељавати територије енглеског говорног
подручја него територију наше земље. Људи се у енглеском језику такође оз-
начавају и фразеологизмима yellow admiral и yellow dog, који представљају
чисте идиоме, јер је њих на српски језик могуће превести само семантичким
кореспондентима надимак за оне који су промовисани од капетана у адмира-
ла и кријумчар алкохолних пића (или у другој семеми oнaj кojи је у oпoзициjи
униjи тргoвaцa или рaдничкoм синдикaту). Заједничко за оба језика је пове-
зивање ове боје са старошћу, што се види из фразеологизама: the sere and
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YELLOW leaf, The paper had yellowed with age и 'мелоска Афродита мало жута
од времена'. У обе ове културе и злато и материјално богатство имају велику
улогу, тако да не изненађује што у оба језика постоје фразеологизми који то
потврђују: as YELLOW as gold, as YELLOW as a guinea, ’као дукат жуто’, ’жути
цекини’. Професионални фразеологизми везани за свет спорта су исти у оба
језика – yellow card (жути картон) у различитим врстама фудбала, yellow
jersey (жута мајица) у бициклизму и yellow flag (жута застава) у аутомобил-
ским тркама. У енглеском језику постоји један симбол наде да ће се они за
које се претпоставља да су изгубили живот у рату ипак вратити, а то је жута
трака везана око дрвета, што у нашој култури није познат обичај (можда и
због тога што наш народ није учествовао у толико ратова који су се дешавали
у разним земљама света). Оно што је обема нашим културама заједничко ве-
зано је за област штампане речи, где се фразеологизми yellow press (journal-
ism) и жута штампа односе на исти начин на непотпуно и недовољно исти-
нито извештавање у новинама, коме је мање у интересу приказивање истине,
а више повећање продаје, односно профита. И термин yellow pages има пот-
пуно исто значење као и жуте стране, јер представља пословни телефонски
именик. Фразеологизми који имају негативне конотације такође су присутни
у оба језика: be YELLOW, he wears yellow stockings, ’Нeмoj бити љутa, дa нe
будeш жутa, вeћ буди дoбрa, дa нe будeш мoдрa’, ’жут посао’. Сви ови при-
мери показују оно што смо и претпостављали: да су поимања ванјезичке
стварности изражена фразеологизмима за ову боју у енглеском и српском је-
зику у многим примерима иста, али у многим и веома различита. Проуча-
вањем фразеологизама са називима других боја може се још више расветли-
ти однос између семантичких поља боја ова два језика, а самим тим и
пронићи у значења која се крију иза разних идиома, која је увек најтеже про-
тумачити када неко усваја страни језик.
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Jelena Ratković

THE USE OF COLOUR NAME YELLOW IN ENGLISH 
AND SERBIAN PHRASEOLOGISMS

Summary

This work shows in what ways the colour name yellow is associated with extra-lin-
guistic reality in the English language. In Serbian translations, we can see many similari-
ties, but also the absolute impossibility of finding either formal or partial correspondents
considering metaphorical phraseologisms, or pure idioms, such as for example, those in
which this colour is associated with jealousy (He wears yellow stockings) or cowardice
(He's yellow). The most similar comparisons are those with the sunshine and gold, but
there are those that, when translated into Serbian, sound strange, such as yellow as mari-
gold or yellow as a crow's foot. Similarly, it would be strange to use this colour name de-
scribing a face (or a whole person) looking unhealthy, where in Serbian we use comparison
‘yellow as wax’. Metonymically, the colour transfers and labels the whole group of people
who supposedly have such a colour, as can be seen from examples high yellow, yellow per-
il, yellow line. In the Serbian language, people from Asia are also sometimes called the
„yellow“, and in Serbian, as well as in the English language, this term has derogatory
meaning, but the English language is a bit richer in these phraseologisms, perhaps because
people from this continent started to settle in the territory of English-speaking countries
earlier than in our country. In the English language, people are qualified by the phraseolo-
gisms yellow admiral and yellow dog as well, and those are also pure idioms: it is only pos-
sible to translate them into the Serbian language by semantic correspondents – nickname
for those who were promoted from captain to admiral and smuggler of alcoholic beverages
(or, in another sememe ‘the one who is in opposition to the Union of merchants or trade un-
ions’). Common to both languages is the use of this colour name for descriptions of old
things (or people), as can be seen from the phraseologisms ‘the sere and yellow leaf’, ‘the
paper yellowed with age’ and ’мелоска Афродита мало жута од времена’. In both cul-
tures gold and material wealth have a great role, so it is not surprising that there are phra-
seologisms: as YELLOW as gold, as YELLOW as a guinea, 'као дукат жуто', 'жути
цекини'. Professional phraseologisms related to the world of sports are the same in both
languages – yellow card in different types of football, yellow jersey in cycling and the yel-
low flag in car racing. In English, there is a symbol of hope that those who are presumed
to have died in the war will come back eventually, and that is the yellow ribbon tied around
a tree, and we do not have that custom in our culture (perhaps because our nation was not
involved in so many wars that took place throughout the world). What is common to both
our cultures is related to the field of printed words, where phraseologism yellow press
(journalism) refers in the same way to incompletely true reporting in the newspaper, whose
main interest is not to present the truth, but to increase profits from the sale by inventing
some scandalous story. And the term yellow pages has exactly the same meaning in the
Serbian language, because it is a business phone directory. Phraseologisms which have
negative connotations are also present in both languages: ‘be yellow’, ‘he wears yellow
stockings’, ’Нeмoj бити љутa, дa нe будeш жутa, вeћ буди дoбрa, дa нe будeш мoдрa’,
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’жут посао’. All these examples show what we suspected: that the notion of extra-linguis-
tic reality expressed by phraseologisms for this color in English and Serbian languages is
in many instances the same, but in many other, very different.

By studying the phraseologisms with the names of other colours, the relationship
between the semantic fields of colour between these two languages can be more easily un-
derstood, and thus the meanings hidden behind the various idioms, which are always the
hardest to interpret when someone is trying to learn a foreign language.

Key words: yellow, phraseologism, figurative, comparison, metonymy, metaphor.


