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САЖЕТАК. Циљ овог рада је анализа преводних еквивалената и уређења одредница у двојезичним енглеско-српским речницима. Почетна претпоставка
јесте постојање различите микроструктуре и макроструктуре речника
различитог обима и намене као и подударности преводних еквивалената њихових одредница. За потребе овог рада извршена је анализа
шест насумично изабраних лексема енглеског језика из три двојезична
речника, које су упоређене са истоименим лексемама представљеним у
контролном једнојезичном енглеском речнику. Резултати анализе су
показали мањи број представљених значења лексема у Колоквијалном
и Универзалном енглеско-српском речнику док је највећа разноврсност
семантичких димензија запажена у Енциклопедијском енглеско-српском речнику који својим квалитетом и организацијом представља непресушни извор информација за потребе превођења текстова са енглеског на српски језик.
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УВОД
ДоXра орCанизација Mвојезичних речника и уређење оMреMница
из којих се сасFоје, VореM великоC Xроја речи и њихових VревоMних еквиваленаFа, значајни су криFеријуми Vриликом оMаXира
речника за VоFреXе Vревођења. ИзCовор, CрамаFичке каFеCорије,
морфолошке каракFерисFике, оXјашњења, Vримери уVоFреXе и
сFилске оMлике речи, само су нека оM XиFних оXележја лексичких
јеMиница која заMовољавају VоFреXе корисника речника. МеђуFим, најважнији разлоC за њихово коришћење јесFе Vревођење
као оXлик комуникације коM које се неки језички или ванјезички
саMржај VреFхоMно изражен у јеMном језику, Vреноси у MруCи језик (БуCарски 1986: 120).3 СFоCа је и циљ раMа свакоC лексикоCрафа
Vокушај Mа се оXухваFи оMнос између Mва језика и кулFура како Xи
се VриXлижила значења речи корисницима речника, а намера
анализе која слеMи јесFе Vоређење VревоMних еквиваленаFа и
уочавање неMосFаFака VреMсFављених оMреMница.
ИсVиFивање се врши на корVусу VреузеFом из Fри Mвојезична
речника: MвоFомноC Енцикло@е ијско/ ен/леско-ср@ско/ речника из
2005. CоMине, изMавачке куће Просве а, у реMакцији СвеFомира
РисFића, Живојина Симића и ВлаMеFе ПоVовића; заFим Савремено/ колоквијално/ ен/леско-ср@ско/ и ср@ско-ен/леско/ речника ауFора
МлаMена Јовановића и Слађане СреFеновић-Јовановић, оXјављеноC 2003. CоMине оM сFране изMавачкоC VреMузећа ОXоM, изMавачке
куће ПреMраC и НенаM; и речника новијеC MаFума Универзално/ ен/леско-ср@ско/ речника, изMавачке куће КлеF из 2010. CоMине. ЈеMнојезични речник, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners из
2004. CоMине, коришћен је као конFролни речник. ИзXор Mвојезичних речника је разнолик, шFо је Vре свеCа и Xио циљ раMа – Vриказ
речника различиFих саMржина и VрироMе са MруCачијом орCанизацијом оMреMница у оквиру којих се лексичке јеMинице иMенFификују. ДосFуVносF њихових значења, VрисусFво савремених
колокацијских и фразних израза, VосеXно оних који су се Vојавили у Cовору енCлескоC језика у VослеMњих MесеF CоMина, веома су XиFни, јер је језик сам Vо сеXи жива сFвар која се неVресFано
3
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Ово је Mелимично измењена Mефиниција Vроцеса ’Vревођења’ ВлаMимира
Ивира из 1978. CоMине, коју је Ранко БуCарски навео у књизи Лин/вис ика у
@римени исFичући Mа се коM Vревођења из јеMноC језика у MруCи VореM ванјезичкоC саMржаја Vреноси и језички саMржај.
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мења и развија, шFо се оMражава Xројним варијацијама у VоCлеMу
фонMа, и семанFичких и функционалних оMреMXи речи.
Анализа речи ће XиFи усмерена на макросFрукFуру и микросFрукFуру речника VоM којом се VоMразумева расVореM оMреMница за иMенFификацију лексичких јеMиница као и њихових VоMоMреMница, раMи MоXијања MоMаFних информација. ФонеFске и
морфолошке сVецифичносFи речи Fакође ће XиFи размоFрене зајеMно са већ VрисуFним еFимолошким информацијама и лексичким значењима, Vочев оM оних фреквенFнијих и VознаFијих Mо
новијих или реFких са MоMаFним сFилским оXележјима. И ознаке
за CрамаFичке каракFерисFике су оM великоC значаја, јер се њима
олакшава Vримена речи и Cрађење нових са зајеMничком основом Fе ће сFоCа и оне XиFи јеMан оM VреMмеFа размаFрања у овом
раMу. ПрисусFво аMекваFних информаFивних конFексFа у којима
се речи јављају у Cоворном језику, синонима, меFафоричке уVоFреXе речи, а наMасве њихових Mефиниција са великим Xројем семанFичких варијеFеFа јеMне лексичке јеMинице, оMлике су речника у којима се Vружа Vриказ функционисања неке речи у комXинацији са MруCим лексичким јеMиницама (ЗCусFа, 1991, сFр.
248). ЈеMан оM незаоXилазних елеменаFа речника јесу и Cлосе чија
је функција усмеравање на Vримену оMреMничких речи и Vружање CрамаFичких информација о њиховим VараMиCмама.
ПореM навеMених оXележја речника, у овом раMу ће XиFи MеFаљно оXразложени VоMуMарносF и Xрој VревоMних еквиваленаFа
на срVском језику, начин њиховоC VреMсFављања у виMу Mословних значења, фиCураFивних, колокацијских са или Xез MоMаFних
корисних VоMаFака о оXласFи у којој се VојеMине речи и изрази
срећу и Mр. Сваки лексикоCраф Fежи Mа Vронађе шFо аMекваFније
VревоMне еквиваленFе који ће XиFи и функционално и семанFички VоMуMарни са речима језика за који и сасFавља речник како Xи Cоворници FоCа језика имали мање VоFешкоћа Vриликом
уVоFреXе сFраноC језика. Циљ MвојезичноC речника и јесFе заVраво ефикасно Vревођење са изворноC на циљни језик или оXрнуFо,
оMносно VреMсFављање шFо Xољих еквиваленаFа и омоCућавање
њиховоC усVешноC коорMинисања (ПеFронијевић, 2002, сFр. 19).
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OРГАНИЗАЦИЈА РЕЧНИКА
OРГАНИЗАЦИЈА ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКОГ ЕНГЛЕСКО-СРПСКОГ РЕЧНИКА
Енцикло@е ијски ен/леско-ср@ски речник навоMи сваку лексичку јеMиницу у канонском оXлику (на Vример, реч love) зајеMно са фонеFским оXележјима изCовора (на Vример, /lʌv/), а VоFом слеMе
морфолошке каракFерисFике за означавање врсFа (на Vример,
уVоFреXа скраћенице s. – substantive у значењу именице). ЈеMно оM
оXележја ове лексикоCрафске Fворевине јесFе Vрецизан VореMак
навођења значења Vочев оM оних најфреквенFнијих са најширом
Vрименом Vа све Mо сVецифичних значења која су FиVична за VојеMине оXласFи или сFруке. OрCанизација Енцикло@е ијско/ ен/леско-ср@ско/ речника je хијерархијска – римским Xројевима се оMвајају CрамаFичке каFеCорије речи, араVским Xројевима се навоMе
смислови – значења оMреMница, а зарезом мање значајне разлике
семанFичке VрироMе. Да Xи се MеFаљно разумело значење, а и начин уVоFреXе неке речи, навоMе се Cлосе, MоMаFна оXјашњења у
виMу CрамаFичке Vомоћи, на Vример, Mа ли Vосле неке речи или
израза слеMи именица у CениFиву (gen.) или акузаFиву (acc.). Примери конFексFуалне уVоFреXе речи означавају се Fачком и зарезом чиме се MоXија информација о њеној Vримени. У оквиру оXраMе сваке оMреMнице VосFоје и VоMоMреMнице – усFаљени изрази
и фразе неке речи. Веома XиFан елеменF и оXележје овоC речника
јесу еFикеFе, сFилска оXележја речи којима се корисницима VриXлижава VрироMа њихове уVоFреXе, на Vример, вулCарна, колоквијална, фиCураFивна, уоXичајена, реFка и Mр. Taкође су релеванFне и неке MијалекаFске каракFерисFике речи као шFо су: *
(ре ко), † (obsolete), fig. (figurative), fam. (colloquial), com. (commerce),
myth. (mythology), se (Old English), Sh. (Shakespeare), prv. (proverb)4 иFM.
ПреMносF коришћења речника ове врсFе у оMносу на MруCе се може саCлеMаFи у Mефиницији ЛаMислава ЗCусFе који је у књизи Приручник лексико/рафије рекао Mа се енциклоVеMијски речници Xаве
MеноFаFима лексичких јеMиница Fако шFо Vружају VоMаFке о ванјезичком свеFу (1991, сFр. 190) из чеCа слеMи Mа језички речници
4
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НавеMене ознаке су VреузеFе из увоMноC Mела Енцикло@е ијско/ ен/леско-ср@ско/ речника, са Vриказима свих неоVхоMних знакова за коришћење речника,
VоM називом Знаци и скраћенице.
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Vроучавају речи, а нејезички чине MосFуVном и реалносF коју Fе
речи уоXличавају.

ОРГАНИЗАЦИЈА САВРЕМЕНОГ КОЛОКВИЈАЛНОГ ЕНГЛЕСКО-СРПСКОГ
И СРПСКО-ЕНГЛЕСКОГ РЕЧНИКА
Савремени колоквијални ен/леско-ср@ски и ср@ско-ен/лески речник намењен је свим осоXама срVскоC језика које уче енCлески. На основу наслова може се VримеFиFи Mа је у VиFању речник који се може корисFиFи за Vревођење речи у оXа смера – са оMреMишноC на
циљни и оXрнуFо, а Fакође има и изMвојен речник синонима који
може XиFи оM велике Vомоћи за свакоCа ко се Xави енCлеским језиком. ИзXор усFаљених израза, колокација и уоVшFе фраза, VрилаCођен је свакоMневним VоFреXама језика и савременим FренMовима којима се VрилаCођава њеCов развој и уVоFреXа. Као и у
VреFхоMно VреMсFављеном речнику, оMреMнице имају ознаке за
међунароMну фонеFску FранскриVцију и за врсFу речи (на Vример, n (noun)). АраVским Xројевима су означени VревоMни еквиваленFи Cлавне оMреMнице (оMреMнице на највишем нивоу). Слова
(a), (b), (c) и Mр. сFоје исVреM VревоMних еквиваленаFа на нивоу
нижем оM оних који су означени араVским Xројевима. СимXол
сFоји исVреM оMреMнице MруCоC нивоа која је извеMена из оMреMнице VрвоC или исVреM оMреMнице која је семанFички Xлиска оMреMници највишеC нивоа. СимXол ~ замењује оMреMницу највишеC нивоа, а симXол * сFоји умесFо неVосFојећеC VревоMноC еквиваленFа.

ОРГАНИЗАЦИЈА УНИВЕРЗАЛНОГ ЕНГЛЕСКО-СРПСКОГ РЕЧНИКА
Универзални ен/леско-ср@ски речник VреMсFавља моMерни сFанMарMни и разCоворни језик а Fакође оXухваFа и сFручну FерминолоCију чиме се Vоказао VрисFуVачним за највећи Xрој корисника. У
увоMу самоC речника навоMи се Mа је VрвенсFвено намењен онима
који инFензивно уче енCлески језик или Cа MоXро знају и желе Mа
MоVуне своје знање, као и онима којима је енCлески VоFреXан за
Vосао. ОMреMнице су наVисане Vлавом Xојом како Xи речи Xиле
уочљиве. ПоMела на слоCове оXележена је у случајевима CMе Fо
може XиFи оM значаја сFављањем Fачке између слоCова, заFим
слеMи фонеFска FранскриVција речи, а VоFом и ознаке за врсFе
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речи (на Vример, n (noun)). НеVравилни морфо-синFаксички
оXлици Fакође су MаFи уз оMреMницу. Хомоними су оXележени
араVским Xројевима у наFVису, а CрамаFичке сFрукFуре сивим
кваMраFом . Римским Xројевима су оXележене различиFе речи
унуFар оMреMнице или CлаCолски виM у оквиру CлаCола. АраVским Xројевима
оXележене су разлике у значењу оMреMни5
це као коM ЕР , а колокаFори, сFилске, функционалне и сFруковне
ознаке Xлиже Mефинишу MаFо значење. Фразе су оXележене сивим симXолом MијаманFа , а реченични Vримери Xелим симXолом MијаманFа ◊. ИMиоми су оXележени сивом сFрелицом . СFруковне ознаке оXележавају уоXичајено Vоље уVоFреXе за MаFу реч.
Уколико лексема у енCлеском или срVском језику оMсFуVа оM неуFралноC сFила, оXележена је сFилском ознаком, на Vример coll
(colloquial), pej (pejorative), fig (figurative), sl (slang), form (formal language) иFM. Основни језик који се корисFи у речнику јесFе сFанMарMни XриFански енCлески, али ако се уVоFреXа речи оCраничава на VосеXан реCион Fо је VосеXно и означено. Језички еквиваленFи који су оMвојени зарезима имају синонимска оXележја,
шFо значи Mа су међусоXно заменљиви а разлике у значењу у
оквиру исFоC семанFичкоC Vоља оXележене су Fачком и зарезом.
Неке речи су означене заFо шFо је њихова уVоFреXа оCраничена
сFаросном CруVом, сиFуацијом или фреквенцијом као шFо је esp
childspeak. ГлаCолски роM је MослеMно оXележен у речнику, али
VошFо није инхеренFна каракFерисFика енCлеских CлаCола, оXележен је виMским CлаCолским Vаровима у циљном језику. Уколико се као еквиваленF не може наћи релеванFан виMски Vар у срVском језику, MаF је само јеMан CлаCол и њеCов виM (УР 2010, сFр. 7–
12). 6

5

6
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За VоFреXе раMа увеMене су скраћенице за навођење речника:
EР – Eнцикло@е ијски ен/леско-ср@ски речник,
KР – Савремени колоквијални ен/леско-ср@ски и ср@ско-ен/лески речник,
УР – Универзални речник и
MD – Macmillan English Dictionary.
НавеMене оMреMнице су Mео УVуFсFва за коришћење речника VреузеFе из
Универзално/ ен/леско-ср@ско/ речника.
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АНАЛИЗА ПРЕВОДНИХ ЕКВИВАЛЕНАТА И
УРЕЂЕЊА ОДРЕДНИЦА У ДВОЈЕЗИЧНИМ
ЕНГЛЕСКО-СРПСКИМ РЕЧНИЦИМА
Након VреMсFављања сFрукFуре енCлеско-срVских речника, слеMи анализа оMреMница која ће XиFи VреMсFављена оXраMом шесF
енCлеских речи у Fри Mвојезична речника: LOVE, YELLOW, LADY,
RIOT, SIMPLE и FALL.
LOVE

Поређењем уређења оMреMнице love може се VримеFиFи Mа је у
сва Fри речника јеMиница VреMсFављена XолMованим словима,
али је УР изузеFак, јер је оMреMница VреMсFављена Vлавом Xојом
како Xи је корисници лакше VреVознали и имали Xољи VреCлеM
лексичких јеMиница. КоM сва Fри речника VореM оMреMнице сFоје
и фонеFски знаци МеђунароMне фонеFске FранскриVције а VоFом
и знаци за врсFу речи (коM ЕР сFоји s (substantive) за означавање
именице, а коM КР (2003, сFр. 350) и УР (2010, сFр. 505) n (noun)). Ознака se (Old English) у ЕР (2005, сFр. 766–767) указује на Fо Mа је у VиFању реч која VоFиче из сFароенCлескоC језика, чиме се на самом
VочеFку увиђа Mа ЕР Mаје Xројније информације о уређењу оMреMнице неCо шFо је случај коM VреосFала Mва речника. У УР је MаFа и
ознака за роM именице f (femininum), Mок је у VреосFала Mва речника она изосFављена.
Примарни и зајеMнички VревоMни еквиваленF лексеме love у
сва Fри речника је љу.ав, с Fим шFо се у ЕР и КР оMмах исFиче фраза мајчинска љу.ав и љу.ав @рема ро и ељима Mок УР на самом VочеFку навоMи фразе са значењем VрисносFи to show sb lots of love
исказа и велику љу.ав @рема некоме, to be in love with sb .и и заљу.љен у неко/а, to be head over heels in love .и и заљу.љен о ушију, to
make love to sb во и и љу.ав са неким, a VоFом слеMе Vримери са
значењем инFересовања ◊ she has a great love of music она мно/о воли
музику и to do smth for the love of it ра и и неш о из љу.ави. У ЕР је Fакође на VочеFку VрисуFна и Cлоса у којој се Vоказују VреMлози за
уVоFреXу у комXинацији са речју love (love of, for, * to @рема loc.), CMе
звезMица указује на реFку уVоFреXу овоC VреMлоCа са лексемом
love, а VореM ње је и VрисуFно и оXјашњење о VаMежу речи који може Mа сFоји са овим VреMлозима. Приликом Mаље анализе оMреMнице у исFом речнику Vримећују се још Mве Cлосе у којима сFоје
ознаке VаMежа– to fall in love with заљу.и и се (acc.) и to be out of love
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with .и и си (gen.). У сва Fри речника су Vосле VримарноC значења оMмах Vриказане моCуће фразе, комXинације речи са навеMеном лексемом, а VоFом је и у ЕР и КР VреMсFављена и MруCа врсFа љуXави Vрема БоCу, а Fек онMа љуXав као сFрасF, сVолна наклоносF, с Fим шFо је у ЕР VреMсFављен и наслов ШексVирове комеMије који саMржи реч love, Vри чему је у заCраMи MаFо оXјашњење Love’s Labour’s Lost Из/у.љена љу.авна мука, a Fакође је VрисуFан
и Vример множине именице love- loves pl. (plural) у значењу љу.ави, разни љу.авни о носи, с Fим шFо у УР сFоји Mа нема множину –
no pl. У ЕР су MаFа и миFолошка и фиCураFивна значења речи love
чиме се означавају њена сFилска оXележја: a) Амор, .о/ љу.ави b)
Венера, .о/иња љу.ави (Sh). У ЕР је Vриказана фамилијарна (fam.)
уVоFреXа речи love, a у УР је означена са esp BRIT у значењу ра/и,
CMе је VореM FоCа VреMсFављена и уVоFреXа речи у VиFању које се,
како је назначено у речнику, чесFо корисFи међу сFранцима
(amongst strangers) ◊ Can I help you, love? Mo/у ли а и @омо/нем, ушо?
Такође још јеMна VознаFа семанFичка Mимензија навеMене лексеме у слеMећем изразу (fam.) love in cottage .рак из љу.ави, може се
наћи само у ЕР. СлеMеће значење love у сVорFу је Vриказано у сва
Fри речника, с Fим шFо је у ЕР и КР означена уVоFреXа речи у заCраMама (in games), a у УР је Fачно назначена оXласF, врсFа сVорFа
– TENNIS. EР има највише Vримера за ову уVоFреXу речи. У KР, за
разлику оM УР и ЕР, сложене речи којима је Vрва комVоненFа (у
овом случају love) зајеMничка, MаFе су у оквиру јеMне оMреMнице
Vа Fако имамо ~affair љу.авна веза, ~making вођење љу.ави, ~potion
љу.авни на@и ак као и MериваFе речи love – lover, lovely (adj (adjective) VриMев) зајеMно са насFавцима за комVарацију –ier, -iest, заFим lovable и lovingly, шFо није случај коM MруCа Mва речника CMе су
ове извеMенице FреFиране као VосеXне лексеме са соVсFвеним
оMреMницама. KР и EР корисницима Vружају на увиM и уVоFреXу
лексеме love на крају Vисма with much love yours… са ср ачним @оз равом ваш… (EР) и Yours lovingly Tвој с љу.ављу (KР). Kао јеMно оM
VосеXних оXележја речи love, oзначено римским Xројевима, јесFе
love као CлаCол који сFоји уз оMреMнице CлаCолскоC роMа (EР – tr.
(transitive) intr. (intransitive), УР – vt (verb transitive) vi (verb intransitive)) с Fим шFо ЕР VреMсFавља више CлаCолских значења оM КР и
УР Vружајући и анFоним CлаCола – opp.(opposite), a Fо је hate мрзеи, Vа чак и Vословицу prv. (proverb) Love me, love my dog Ко мене воли,
ај воли све ш о је моје и Love me little and love me long Љу.ав мора вечно раја и. На крају се у EР Vомиње и засFарело значење CлаCола
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love које је означено крсFићем † (obsolete), a Fо је љу.и и се, воле и
се.
Поређењем значења и уређења анализиране лексеме у Fри
Mвојезична речника са значењима у јеMнојезичном речнику, MD,
може се увиMеFи Mа је оMреMница love VреMсFављена на врло орCанизован начин, Vре свеCа навођењем Fри звезMице које означавају висок сFеVен фреквенFносFи MаFе речи у енCлеском језику, а
VоFом и у виMу менија са сеMам украFко навеMених значења након чеCа је MеFаљно оXјашњено и Mефинисано свако оM њих, Vри
чему су навеMене и VоMоMреMнице зајеMно са изразима. Значење
лексеме love у Fенису је чак MеFаљније VреMсFављено у ЕР неCо у
MD Mок су изрази за завршавање Vисама или Vорука Xројнији у
MD: love (from) – Hope to see you soon. Love, Ray. На ам се а ћемо се ви еи ускоро. Поз рав, Реј, lots of love (from) – Take care. Lots of love, Helen Чувај се, Пуно @оз рава о Хелен и Mр.
ГлаCол love je VреMсFављен у јеMнојезичном речнику (2004, сFр.
851) као VосеXна оMреMница са више значења, израза и Xољим
Vримерима са конFексFуалном уVоFреXом, Mок су осFала значења VриXлижно слична навеMеним VревоMним еквиваленFима
у Fрима Mвојезичним речницима. На основу изложених каракFерисFика оMреMнице love, може се закључFи Mа ЕР оXилује већим
Xројем значења, фраза, Vримера као и неким временски сFаријим конFексFима уVоFреXе ове лексеме, не изосFављајући, наравно, ни оне савременије. Основни VревоMни еквиваленFи VрисуFни су у сва Fри речника, а сVореMна и не Fолико фреквенFна значења, еFикеFе – сFилска оXележја и конFексFи засFуVљенији су у
ЕР. У КР су у оквиру оMреMнице love сврсFани и MериваFи са исFоименом речју (lover, lovable, lovingly) Mок се у MруCа Mва речника
сFављају у засеXне оMељке VреMсFављајући нове VојеMиначне оMреMнице. Овакав начин уређења CMе се више лексичких јеMиница
VоMвоMи у оквир јеMне јеMинице резулFира мањим Xројем значењских Mимензија, чиме се смањује функционална моћ речника. ДоXра сFрана сва Fри Mвојезична речника је у Fоме шFо су
свим Vримерима реченица и израза на енCлексом језику VриMружени и њихови VревоMни еквиваленFи на срVском језику како Xи
се усVосFавиле нијансе у разликама између значења анализиране лексеме.
YELLOW

ПриMев yellow je у сва Fри речника VреMсFављен ознаком adj.
(adjective), a у ЕР (2005, сFр. 1000) су VрисуFни se – ознака за Vоре-
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кло речи из сFароенCлескоC језика, и ознака за VриVаMносF MруCој
врсFи речи лексеме yellow, a Fо је n. (noun).
Примарно значење жу налази се на VочеFку оMреMнице у сва
Fри речника. ЗаFим слеMе фразе као шFо yellow leaves, yellow skin,
yellow peril. EР VоFом навоMи Mва Vримера оM којих је јеMан са сFилским оXележјем језика sl. (slang) yellow boy зла ник, a MруCи је назив мора са анализираном лексемом Yellow Sea Жу о море. ПореM
навеMених изузеFака у овом речнику су VреMсFављена и фиCураFивна (fig.) значења VриMева yellow – љу.оморан, зави љив, ужан,
не@ош ен и кукавички, Vри чему је ово VослеMње значење у УР
(2010, сFр. 1071) oзначено са coll (colloquial). Фраза yellow press жу а
ш ам@а може се наћи у EР и KР, a фиCураFивно значење VриMева
сензационалан само у EР. OMреMница yellow у виMу именице, изMвојена је као VосеXна оMреMница у ЕР Mок се у MруCа Mва речника VоMвоMи у оквиру исFе оMреMнице. У УР и KР je VрисуFно само јеMно
значење лексеме yellow као именице – жу и, a у EР je навеMено
још неколико значења – жу ило, жуманце, Мон/олац, зла о, жу и
ле@ ир, жу сунђер као и моCућа значења у оXлику множине – жуица, киселос , суревњивос , љу.омора, завис . KР (2003: 577) VореM
именице, CлаCола7 и VриMева yellow VоM зајеMничку оMреMницу
VоMвоMи и MериваF yellow – ish, Mок је коM VреосFала Mва речника Fо
VосеXно изMвојено.
ЈеMнојезични речник Mефинише yellow кao нешFо шFо има Xоју
среMњеC Mела јајеFа something that is yellow is the same colour as the
middle of an egg (2004, сFр. 1669) и навоMи слеMећа значења: кукавички (informal – неформално), и жу и (offensive – увре љиво) за означавање расе љуMи као и јеMно оXјашњење уVоFреXе CлаCола to become
less white and more yellow, because of age or damage by the sun – @ос а и
амнији, а жући з.о/ с арос и или ш е них ефека а сунца. Свака
оMреMница је изMвојена, а yellow кao VриMев је означен црвеном
Xојом и са Fри звезMице као јеMна оM фреквенFнијих речи у језику,
као именица са јеMном звезMицом, а као CлаCол је наVисан црном
Xојом шFо нам Cовори о њеCовој ређој уVоFреXи. Из навеMеноC
слеMи Mа ЕР Mаје највише семанFичких Mимензија лексеме yellow
Mок је јеMнојезични речник Vрилично оскуMан у Vримерима конFексFуалне уVоFреXе исFоимене лексеме, а VреосFала Mва речника Mају основна значења са Vо неким Vримером Mок су она моMификована и нијансирана ређа и уCлавном засFуVљена у ЕР. Ана7
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ГлаCол yellow je у EР и KР VреMсFављен са оXа CлаCолска роMа vt (verb transitive)
и vi (verb intransitive), Mок је у УР само са неVрелазним роMом vi.
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лизом овоC Vримера може се VримеFиFи Mа варијације у Vриказивању значења, реMослеMа, VрецизносFи у разCраничавању смислова и њихове илусFрације Vримерима, означавају различиFе
сFеVене орCанизованосFи и XоCаFсFва свакоC речника.
LADY

OMреMница lady je у сва Fри речника уређена на исFи начин (ознака за врсFу речи, роM и Mр.). Примарна значења ове лексеме у ЕР
(2005, сFр. 717–718) јесу Ле и, @лемићка, влас елинка, омаћица, и /аз арица Mок су у VреосFалим речницима ама и /ос@ођа. Сви речници навоMе и јеMан оM веома VознаFих израза са овом лексемом
у множини pl. form. (formal) - Ladies and gentlemen! Даме и /ос@о о!, Mок
KР (2003: 335) навоMи још јеMан Vример значења лексеме lady у
множини, a Fо је женски оале Is there a ladies near here? Има ли
женско/ оале а у .лизини?. УР (2010: 471) Vриказује VознаFе фразе
у којима се лексема lady корисFи за означавање речи са занимањима у женском роMу: a lady doctor ок орка, cleaning lady чис ачицa, a EР Mаје више Vримера: lady author с@иса ељка, књижевница,
lady clerk жена књи/овођа, lady friend: a) @рија ељица; b) квекерка (верска сек а у Ен/леској), заFим lady president @ре се ница и lady superintendant на зорница. УVоFреXа ове лексеме са VриMевима old/young
Fакође је засFуVљена у оXа речника. ИзузеFак Vримера значења
lady у УР је амерички сленC (sl. (slang) AM-American) као кокаин чиме
се реч оCраничава на оMређен реCион, а ознаком за сленC се VреMсFавља оMсFуVање оM неуFралноC сFила језика. Kaо и у VреFхоMним анализираним оMреMницама и овMе су у КР VрисуFне сложене речи са зајеMничким комVлеменFом у оквиру исFе оMреMнице
а Fо су именице lady's man женскарош и ladybird .у.амара. EР и у
овом случају VреMњачи са Xројем Vримера и конFексFуалне уVоFреXе анализиране речи са значењем ама, /ос@ођа навоMећи уже
сVецификоване оXласFи, околносFи и усFанове VоVуF слеMећих:
boarding school for young ladies вас@и ни заво за евојке, ladies' college
женски колеџ, Ladies' gallery ри.ина за аме у Доњем ому, Ladies' Mile
o мено ше алиш е у Хај @арку, заFим Vразнике Lady Day Annunciation (25. мар ), Lady in Harvest Велика Гос@ођа (15. ав/ус ). Taкође су
VрисуFна и VознаFа значења којима се указује на сFилску оMлику
језика, на Vример: lady of easy virtue .лу ница; заFим црквени Vојмови Cath. eccl (Catholic ecclestial – ка олички уховни) Our (Blessed) Lady (Блажена) Девица Марија, @речис а Бо/оро ица, Our (most gracious)
Lady the Queen Њено величанс во краљица, VоFом значење су@ру/а,
lady dog керуша, и јеMно које се реFко среће a није VреMсFављено ни
у јеMнојезичном речнику, a Fо je .ољи (у значењу XољеC васVи-

СНЕЖАНА М. ЗЕЧЕВИЋ

135

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (1)/2013
Fања, уCлађеносFи) са Vримерима lady cook .оља куварица, lady help
.оља кућна @омоћница. EР и коM ове лексеме Mаје више Vримера
уVоFреXе речи lady, Mок су оXјашњења и значења у MD (2004, сFр.
795) MеFаљно VреMсFављена, а на крају оMреMнице Vонуђене су и
VознаFе фразе са овом лексемом: first lady, lady of the night, lady of the
house, our lady и Mр. Зa разлику оM EР и УР, MD VреMсFавља лексичку јеMиницу lady, са значењем FиFуле и званичноC ословљавања
неке CосVође у Великој БриFанији, изMвојену као VосеXну оMреMницу.
Aнализа ове лексичке јеMинице VоFврђује већ VознаFу чињеницу Mа се нијеMан корисник Mвојезичних речника не FреXа заMовољиFи њиховим VревоMним еквиваленFима већ FреXа Vронаћи
оMCоварајућу оMреMницу у јеMнојезичном речнику како Xи се уVознао са Mефиницијом и оXјашњењем лексема као и Vримерима са
њиховом аMекваFном конFексFуалном уVоFреXом. Поређењем
VреFхоMне лексеме у више Mвојезичних речника заVажа се Mа ЕР
Vоказује разноврсносF значења и оXилује мношFвом корисних
фраза које су сасFавни Mео свакоMневноC живоFа љуMи а из чеCа
VроисFиче MуCа FраMиција и MоXар квалиFеF самоC речника.
RIOT
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ПореM сFанMарMноC канонскоC навођења (зајеMно са фонеFском
FранскриVцијом, врсFом речи и роMом) лексеме riot, у EР (2005,
сFр. 313) на самом VочеFку се навоMи и њен хомоним (hom.) ryot, a
VоFом и ознаке sf (Old French) и it (Italian) које указују на Vорекло
речи из сFарофранцускоC и иFалијанскоC језика.
Прво семанFичко оXележје лексеме riot у EР je hunt. (hunting)
којим се Vрецизира уVоFреXа речи у оXласFи лова, а VоFом слеMе
и фиCураFивна значења ера и кера, лола и се, раскалаши и се. У
УР (2010, сFр. 766) и KР (2003, сFр. 455) се као Vримарна значења
навоMе @о.уна, ме еж и нере , Mок су у ЕР исFа сврсFана као чеFврFа Vо реMу а Fакође је MоMаFа и фраза Riot Act Уре .а @ро ив @о.уне
са MоMаFном информацијом e. hist. (English History) Mа је реч o @о.уни којом се за.рањује оку@љање више о ва есе лица @осле је но/ часа
а @о @рочи ању о@омене мо/у (имају @раво) а се рас уре. JеMан оM
елеменаFа оMреMнице riot у УР јесFе и иMиом to run riot који VосFоји и у ЕР, али је у УР Xоље означен Fако шFо исVреM њеCа сFоји знак
за означавање иMиома . Римским Xројевима су у ЕР означене
MруCе врсFе Vа су Fако Vриказана значења CлаCола са разликом у
нијансама лум@ова и, .анчи и, @рави и хуку и .уку, разуз а и, a
УР Vружа и MоMаFно слично фиCураFивно значење @о ивља и, ивља и. OMреMница riot у КР, као и оXично, саMржи насFавке за Mе-
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ривацију оMреMница са исFим кореном као шFо су riot~er n (noun) и
riot~ous adj (adjective). EР на крају VреMсFављања оMреMнице навоMи
и фразни CлаCол riot out заврши и (сврши и).
Сва Fри речника VреMсFављају и фразе са овом лексемом, а MD
(2004, сFр. 1225) MоMаје и колоквијалну уVоFреXу именице навоMећи CлаCоле који моCу Mа сFоје уз њу и Vримере са оMCоварајућим конFексFима на основу којих се може виMеFи начин
уVоFреXе лексеме riot. JеMнојезични речник у оквиру оMреMница
CлаCола riot навоMи Mва MериваFа, именице rioter и rioting и ознаке
за Xројиве [C] и неXројиве [U] именице, Mок је VриMев riotous изMвојен као VосеXна оMреMница са Mва MериваFа riotously (adv.) и
именицом riotousness (n). Морфолошке каракFерисFике и извеMене речи разноврсније су у јеMнојезичном речнику CMе су и расVоређене на MруCачији начин неCо шFо је Fо случај са КР и УР а Fакође су VрисуFна и MоMаFна значења фраза са riot start/provoke/
spark a riot са значењем @оче ка нере а и quell a riot са значењем
@рес анка, заус ављања нере а.
SIMPLE

Порекло лексеме simple означено је скраћеницама l. (Latin) i f.
(French), a VореM VримарноC значења @рос , је нос аван, у ЕР (2005,
сFр. 443) je MаF и анFоним opp. (opposite) – compound (сложен). УР
(2010, сFр. 837), на самом VочеFку VреMсFављања оMреMнице, навоMи моCућносFи VросFе и сложене комVарације овоC VриMева ~ r,
~ st и more ~ , most ~ , Mок KР (2003: 478) навоMи само насFавке за VросFу комVарацију. Неколико реченичних Vримера Vриказано је у
УР, а КР навоMи комXинације речи са зајеMничком лексемом simple као и VрилоC simply са VревоMним еквиваленFима и Vримерима. У ова Mва речника нема лексеме simple као CлаCола, Mок је у ЕР
она увршFена (навеMена). Имајући у виMу каракFерисFике енциклоVеMијских речника и XезXрој MосFуVних информација о уVоFреXи VојеMиних Vојмова, VосFоји лоCичан слеM засFуVљеносFи
израза са лексемом simple у разним оXласFима као шFо су chm.
(chemistry) хемија, com. (commerce) р/овина, mus. (music) музика, mar.
(marine) море@ловс во, phys. (physics) физика, gram. (grammar) /рамаика, bot. (botany) .о аника, zo. (zoology) зооло/ија, pharm. (pharmacy)
фармација. НавеMен је још јеMан анFоним collective, заFим значење
речи simple у множини – simples .у алаш ине, /лу@ос и, a Fакође и
израз Peter Simple са значењем @рос човек, @рос ак. ЈеMнојезични
речник (2004: 1331) VреMсFавља сFрукFурни VреCлеM оMреMнице
simple чије Fри звезMице уVућују на њену фреквенFносF у језику.
ЊеCова VреMносF је у Vружању конFексFа за уVоFреXу лексема,
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јер нису Mовољни само Xројни VревоMни еквиваленFи на срVском
језику које нуMе Mвојезични речници, већ је сваком кориснику језика XиFан Vример Vравилне конFексFуалне уVоFреXе. Још јеMна
MоXра сFрана јеMнојезичних речника, а у овом случају Macmillan
English Dictionary, jeсFе и изMвојен оXојен VравоуCаоник са VриMевима који сFоје у колокацијама са MаFом речју, чиме се само VоFврђује MуCоCоMишње искусFво лексикоCрафа енCлеско-енCлеских речника и Fежња за консFанFним оMржавањем инFересовања љуMи за њихове речнике.
Из навеMеноC слеMи Mа су аFракFивносF уређења оMреMница, велики Xрој Vримера уVоFреXе лексема, исFицање значења, CрамаFичких, морфолошко-синFаксичких каFеCорија, сFилских оMлика, и уVоFреXа разноврсних симXола за VреVознавање елеменаFа
оMреMница, неоVхоMни сеCменFи који MоVриносе изXору MоXроC
речника, ефикасној уVоFреXи и Vроналажењу VоMуMарних еквиваленаFа Mва језика.
FALL
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Лексема fall je VреMсFављена на VочеFку као CлаCол у ЕР (2004, сFр.
390), као именица у УР (2010, сFр. 295), a у KР (2003, сFр. 254–255)
као VосеXна оMреMница у виMу именице, и изMвојене оMреMнице
CлаCола за разлику оM VреFхоMних речи које у овом речнику VоMвоMе више сроMних оMреMница VоM јеMну. НајфреквенFнији VревоMни еквиваленFи ове лексичке јеMинице, а исFовремено и они
који се VоMуMарају у сва Fри Mвојезична речника јесу: @ас и, @а аи, с@ус и и се, с@уш а и се, о.ори и се, оMносно @а , ресак, @аање, рушење. EР нуMи значења речи fall која се корисFе у оXласFи
XоFанике шFо је и означено скраћеницом bot. (botany) – о @а а и,
о @ас и, о@а а и, о@ас и, a исFо Fако и синониме са значењем
умирања. ПеFа каFеCорија значења Vочиње VреMлозима у заCраMама који сFоје уз CлаCол fall – (in, into), @ас и, @а а и, у@а а и,
у ица и, улива и се. ИзузеFак Vримера уVоFреXе ове лескеме јесFе и оXласF мореVловсFва (mar.) to fall foul of су ари и сe, шFо није
навеMено у MруCа Mва речника. За разлику оM ЕР, КР на VочеFку
оMреMнице навоMи неVравилне оXлике CлаCола (у pt (past tense) и
pp (past perfect)), a VоFом мањи Xрој семанFичких Mимензија које
су сличне значењима из ЕР, као и мањи Xрој фразних CлаCола. У
њему је Fакође означена и колоквијална (coll.) уVоFреXа фразноC
CлаCола fall about (laughing) смеја и се некон ролисанo а које нема у
ЕР. Значења анализиране лексеме као именице Vрилично су оскуMна у КР, CMе је MаFа скраћеница US (којом се лексема оCраничава на оMређени реCион) за VревоMни еквиваленF јесен у САД-у, Mок
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се коM VревоMних еквиваленаFа ове именице у УР и ЕР моCу заVазиFи VриXлижно слична значења коM Vримера @а а Троје the fall of
Troy, @рво/ /реха, /реха А ама и Еве the Fall of Man и с@уш ања /ласа. ОMреMница именице fall MеFаљније је уређена у УР CMе има више
Vримера њене Vримене у фразама оM којих су неке MоVуњене Cлосама, на Vример (in+gen) in support o@а ање, смањење, a Fакође VосFоји и Fачно Vрецизирана оXласF уVоFреXе са оXликом pl. tantum
(pluralia tantum) у METEO – ме еороло/ији и GEOG – /ео/рафији (meteorology, geography) са значењем @а авине као и јеMан Vример који не
VосFоји у MруCа Mва речника the rise and ~ of the tide @лима и осека.
ПореM Vримера иMиома именице навеMено је и њено значење као
VриMева јесењи AM (American) које је каракFерисFично само за VоMручје Америке, Mок је у КР ово значење MаFо у оXлику именице јесен. За разлику оM Mвојезичних речника јеMнојезични (2004, сFр.
498–499) VреMсFавља лексему fall и илусFрацијом VримарноC значења, на којој осоXа VаMа са мерMевина. Taкође је навеMен велики
Xрој колокација које су означене симXолом сивоC MијаманFа : fall
to the ground, fall into decay/despair/ruin/disuse, fall from power. ДаFи су
и анFоними CлаCола fall VореM неких реченица, на Vример +by
Industrial production has fallen by 10%. – (opposite) RISE, a исFо Fако и
већи Xрој фраза са изMвојеним Vрилозима у црвеном VравоуCаонику који сFоје у колокацијама са CлаCолом fall dramatically / rapidly / sharply / slightly / steadily / steeply.
ПореMећи начин уређења лексеме fall коM Mвојезичних и јеMнојезичноC речника моCу се увиMеFи VриXлижно исFа значења,
али са мноCо више Vриказаних Vримера и Xољим оXјашњењима у
MD чиме се још јеMном Mоказује неосVорна уVоFреXа јеMнојезичних речника у Vроналажењу оMCоварајућих VревоMних еквиваленаFа Vриликом Vревођења.
ЗАКЉУЧАК

На основу анализе неколико оMреMница у Fри Mвојезична речника VоFврђује се VосFојање различиFе микросFрукFуре и макросFрукFуре речника. Може се VримеFиFи Mа је КР најоскуMнији Vо
VиFању Xроја VревоMних еквиваленаFа, али има Mовољан Xрој
Vримера за скоро сваки израз, реченицу или реч. ИзXор речи јесFе мањи, с Fим шFо је свака оMреMница VрожеFа колокацијама,
иMиомима и MруCим фразама које су VроVраћене скраћеницама
за означавање разних оXележја. Велика мана је шFо су у оквиру
јеMне оMреMнице VреMсFављене и MруCе сроMне са исFим кореном
речи, чиме се умањује VреCлеMносF уређеносFи оMреMнице вишеC
нивоа.
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ЕР, као лексикоCрафска Fворевина, VреMсFавља неVресушан
извор оних реFких, али и VознаFијих VревоMних еквиваленаFа.
То је Vрава ризница XоCаFсFва вокаXулара енCлескоC језика орCанизована у Mва Fома чије се семанFичке Mимензије оMреMница
VреклаVају са скоро свим значењима јеMнојезичноC речника.
ОXиље информација, XезXрој нијансираних значења хијерархијски VреMсFављених, оM најоVшFијих Vа Mо најуже изMвојених за
VојеMиначне сFруке и оXласFи као и веома мало VознаFи Vримери уVоFреXе VојеMиних речи, моCу се Vронаћи у овом речнику
шFо Cа чини неизосFавним у раMу сваке осоXе која се Vрофесионално Xави енCлеским језиком. Као неMосFаFак речника моCла Xи
се навесFи слаXа уређеносF оMреMница која оFежава уVоFреXу
овоC речника. Њихови називи су јеMини елеменFи који су VреMсFављени XолMованим словима, Mок су VревоMни еквиваленFи,
фразе, иMиоми и Vримери исFи, шFо речник не чини нимало
Vривлачним. ПосFоји леCенMа са значењима скраћеница XоCаFе
саMржине, јер је иVак реч о енциклоVеMијском речнику који оXухваFа све оXласFи живоFа.
УР je новији речник изузеFно MоXре орCанизације и начина
VреMсFављања. ОMликује се MоXрим изXором речи, Mовољним
Xројем VревоMних еквиваленаFа, наравно мањим неCо шFо је Fо
случај коM MD и EР, оMCоварајућим Vримерима, изMвојеним фразама и колокацијама. ПрисуFне су и сVецифичносFи уVоFреXе VојеMиних лексема Fако Mа овом речнику у VоFVуносFи оMCовара
њеCов назив Универзални ен/леско-ср@ски речник, шFо Cа чини VрисFуVачним за кориснике енCлескоC језика свих нивоа.
На основу анализе VревоMних еквиваленаFа неколико лексема, као и уређеносFи њихових оMреMница, може се увиMеFи Mа је
заMаFак лексикоCрафа веома Fежак и оMCоворан јер захFева
оCромну количину, Vре свеCа, сFрVљења а VоFом и квалиFеFан
раM који ће резулFираFи речницима различиFе намене и оXима.
Најважнија је VоMуMарносF VревоMних еквиваленаFа изворноC и
циљноC језика. МеђуFим аVсолуFна еквиваленција се ређе среће,
VосеXно коM изоморфије заFо шFо су реFке лексичке јеMинице са
јеMном семемом као хијерархијски релаFивно орCанизованом
сем-сFрукFуром. Ако Xи изоморфија VосFојала онMа Xи на левој
сFрани речника VосFојала јеMна лексичка јеMиница којој Xи на Mесној сFрани оMCоварала јеMна Vарафраза/Mефиниција, а Fо је аVсолуFно VреклаVање како у Xроју Fако и у врсFи сема (ПеFронијевић 2002, сFр. 13–19). MноCо је чешћа Vојава Mелимичне еквиваленције у VревоMној лексикоCрафији, која VоMразумева VосFоја-
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ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ И УРЕЂЕЊЕ ОДРЕДНИЦА У ДВОЈЕЗИЧНИМ […] РЕЧНИЦИМА
ње оCраниченоC Xроја зајеMничких сема и исFи GENUS PROXIMUM
у сем-сFрукFури оMCоварајућих семема у изворном и циљном језику (ПеFронијевић 2002: 19). Да Xи Vроцес Vревођења Xио шFо усVешнији а речници квалиFеFнији, VореM Vознавања речи, лексикоCраф мора MоXро Mа Vознаје и кулFуру земље чији језик Vроучава како Xи је учинио шFо VрисFуVачнијом за Cоворнике циљноC
језика. То захFева сFално Vраћење развоја језика и Vромена у кулFури и MрушFву, јер су речници у сFвари ’VалеFе лексикоCрафских умеFника’ којима се осликавају осоXеносFи јеMноC језика и
VреMсFавника њеCове нације.
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SUMMARY

TRANSLATIONAL EQUIVALENTS AND COMPOSITION OF THE ENTRIES IN
BILINGUAL ENGLISH-SERBIAN DICTIONARIES
The aim of this paper is the analysis of translational eqivalents as
well as of the composition of the entries in bilingual English-Serbian
dictionaries. It is initially assumed that there are different microstructure and macrostructure of the dictionaries of different volume
and purpose, likewise the correspondence of translational equivalents of their entries. The analysis conducted for the requirements of
this paper included six randomly chosen lexemes of the English language taken from three bilingual dictionaries that were contrasted
with their equivalent lexemes presented in the monolingual English
dictionary which was later used for checking. The results of the analysis presented less meaning of the lexemes in Colloquial and Universal
English-Serbian Dictionary while the utmost variety of semantic dimensions was noted in Encyclopedic English-Serbian Dictionary which by its
quality and organization presents an inexhaustible source of information neecessary for translating texts from English to Serbian language.
KEY WORDS: entry, translational equivalent, bilingual dictionary,
Serbian language, English language.
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