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Ја сми на ВУ ЧЕ ТИЋ 
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

ФРА ЗЕ О ЛО ШКЕ ОСО БЕ НО СТИ СПОРТ СКЕ 
РУ БРИ КЕ ДНЕВ НОГ ЛИ СТА ЈЕ ДИН СТВО*

Ап стракт: Пред мет ис тра жи ва ња ко јим се ба вим у ово ме ра ду пред ста вља 
ши ро ко схва ће ни по јам фра зе о ло ги је, екс цер пи ран на кор пу су днев ног ли ста Је-
дин ство из но вем бра 1998. го ди не. У пр вом де лу ра да се освр ћем на исто ри јат 
Је дин ства као днев ног гла си ла ко је је би ло „ан га жо ва ни све док јед ног вре ме на“ у 
жи во ту Ко со ва ца; у дру гом на во дим основ не ка рак те ри сти ке но вин ско-пу бли ци-
стич ког сти ла, док у тре ћем де лу раз ма трам осо бе но сти спорт ског је зи ка. Бу ду ћи 
да фра зе о ло шке је ди ни це ко је се ја вља ју у је зи ку но ви на мо гу при па да ти раз ли чи-
тим функ ци о нал ним сти ло ви ма, ја их, с об зи ром на тај кри те ри јум, раз вр ста вам у 
не ко ли ко гру па, и то: ин тер стил ски фра зе о ло шки слој, књи жев ни и па рак њи жев ни 
фра зе о ло шки слој, слој про фе си о нал не и слој раз го вор не фра зе о ло ги је. У на у ци 
се на во де још два сло ја – ад ми ни стра тив но-прав ни и на уч ни фра зе о ло шки слој, 
за шта на екс цер пи ра ном ма те ри ја лу ни сам на шла по твр ду. Осим то га, у ра ду се 
освр ћем на че сту упо тре бу пе ри фра зе и де ком по но ва ног пре ди ка та, као и на не-
у спе ле по ку ша је фра зе о ло ги за ци је у је зи ку но ви на, ко ји се ја вља ју услед те жње 
но ви на ра да свој је зич ки из раз учи ни еспре сив ни јим и пла стич ни јим (у пр вом и 
тре ћем слу ча ју), од но сно, да не од сту пи од је зич ког стан дар да (у дру гом слу ча ју).

Кључ не ре чи: днев ни лист Је дин ство, но вин ска фра зе о ло ги ја, спорт ски је зик, 
функ ци о нал но стил ски сло је ви но вин ске фра зе о ло ги је, пе ри фра за, де ком по но-
ва ни пре ди кат.

Исто ри јат днев ног ли ста Је дин ство и ње го ва уло га 
у дру штве но-по ли тич ком жи во ту Ко со ва и Ме то хи је

Пр во из да ње Је дин ства осва ну ло је у При шти ни кон цем 1944. го ди не1 и 
ис цр пљу ју ћег ви ше го ди шњег ра та ко ји је во ђен на тлу Евро пе, у зва нич ној 
упо тре би по зна тог као Дру ги свет ски рат. Од та да па до да нас, Је дин ство је 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев.бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 У књи зи Ра до ми ра Ива но ви ћа, Књи жев но ства ра ла штво Ко со ва на срп ско хр ват-
ском је зи ку, При шти на, [б.и.], 1971, стр. 10, на и ла зим на дру га чи ји по да так: аутор, на и ме, 
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са у че снич ки су де ло ва ло у свим сфе ра ма жи во та ко сов ско ме то хиј ског жи-
вља, нај пре (то ком 1945. го ди не) из ла зе ћи по вре ме но, што је би ло усло вље но 
оску ди цом ка ко у тех но ло шком сми слу, та ко и у људ ству. Го ди не 1946. си-
ту а ци ја се по пра вља и по ме ну ти лист пре ра ста у не дељ ник – гла си ло Об ла-
сног од бо ра је дин стве ног на род ног фрон та – што и оста је до ок то бра 1969. 
го ди не, ка да му се фре квент ност по ве ћа ва на два пу та у не де љи, да би од 25. 
ма ја 1977. по при ми ло об лик днев ног ли ста. По ре чи ма Ми ли са ва Ми ли ћа2, 
Је дин ство је би ло „ан га жо ва ни све док јед ног вре ме на“, бу ду ћи да је сво је чи-
та о це ин фор ми са ло о свим зна чај ним до га ђа ји ма на по љу по ли ти ке, кул ту-
ре, еко но ми је, спор та... Жан ров ски ра зно вр стан, по ме ну ти лист пред ста вља 
„сво је вр сну хро ни ку о из град њи пру ге Го леш – Бе ла ће вац, о ак ци ја ма об но ве 
и из град ње, о ана фал бет ским те ча је ви ма, о ски да њу за ра и фе ре џе, о су ђе њу 
на род ним из да ји ца ма, реч ју о сна жном по кре ту еман ци па ци је и ње ним про-
ти ву реч но сти ма – „ста ре све сти и ре во лу ци о нар них хте ња““. И не са мо то: 
го ди не 1960. Је дин ство по кре ће ча со пис за књи жев ност Стре мље ња, го ди не 
1971. ча со пис Обе леж ја, ко ји се ба ви дру штве ним те ма ма, а од 1983. у Је дин-
ству из ла зи ме сеч ни илу стро ва ни лист за де цу под на зи вом Ђур ђе вак. У бла-
го де ти ма мир но доп ског пе ри о да овај лист ни је ду го ужи вао – веч ни син дром 
срп ских се о ба, чи ни се, део је и ње го вог усу да, што има по твр ду у чи ње ни ци да 
је де се так да на на кон окон ча ња бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је (24. март – 10. 
јун 1999) и до ла ска при пад ни ка ми ров не ми си је Ује ди ње них На ци ја ре дак ци-
ја ли ста на пу сти ла При шти ну и од та да ра ди у Ко сов ској Ми тро ви ци, а сво ја 
пред став ни штва има у Гра ча ни ци и Бе о гра ду.3 

Но вин ско-пу бли ци стич ки стил
Нео спо ран је ути цај но вин ског ме ди ја на обра зо ва ње и фор ми ра ње мла-

дих на ра шта ја, као и на усме ра ва ње и об ли ко ва ње на чи на ви ђе ња по сто је ћих 
до га ђа ја, ка ко код мла ђих, та ко и код ста ри јих ге не ра ци ја. Но вин ско-пу бли-
ци стич ки стил је, по ре чи ма Вла ди сла ве Пе тро вић4, „нај ма сов ни ји вид 

твр ди да се пр ви број Је дин ства по ја вио „не по сред но по сле осло бо ђе ња од фа ши стич ког 
оку па то ра, 20. ја ну а ра 1945“.

2 Ви де ти: Ми ли сав Ми лић, „Пет де це ни ја но ви нар ства на Ко со ву“, у: Два ве ка срп ског 
но ви нар ства, Ин сти тут за но ви нар ство, Бе о град, 1992, стр. 160. О исто ри ја ту штам пе на 
Ко со ву и Ме то хи ји у по ме ну тој мо но гра фи ји ви де ти при лог Вељ ка Та ди ћа, Штам па на 
Ко со ву и Ме то хи ји до 1912, стр. 29-30. 

3 Љу ба зно шћу чла на до пи сни штва ли ста Је дин ство у Гра ча ни ци до шла сам до по да та ка 
ве за них за рад овог ли ста. У до пи сни штву ми је, из ме ђу оста лог, ре че но да лист за вре ме 
бом бар до ва ња ни је пре ки дао са ра дом; из ла зио је сва ко днев но.

4 Ви де ти: Вла ди сла ва Пе тро вић, Но вин ска фра зе о ло ги ја, Књи жев на за јед ни ца Но вог 
Са да, Но ви Сад, 1989, стр. 25.
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ин ди рект не ко му ни ка ци је ко ја се ус по ста вља по сред ством ра зних сред-
ста ва, пре но сни ка по ру ка“, што на ро чи то до би ја на зна ча ју у на ше cyber-
до ба, ка да је ве ћи на днев не штам пе и пу бли ци стич ких из да ња до ступ на и 
у елек трон ској фор ми. То је, ујед но, био и је дан од во де ћих мо ти ва ко ји 
су ме на ве ли да се окре нем је зи ку овог ме ди ја као ин те ре сант ном из во ру 
за про у ча ва ње5. Дру ги мо тив ти че се спе ци фич но сти мо за ич ке струк ту ре 
но вин ског ме ди ја: бу ду ћи да се сва ки лист са сто ји од ни за тек сто ва ко ји 
при па да ју раз ли чи тим но вин ским жан ро ви ма, те да у раз ли чи том оби му 
об ра ђу ју ак ту ел не те ме ко је се ти чу свих обла сти дру штве не сва ко дне ви це 
и со ци јал ног жи во та, као и то да их пи шу раз ли чи ти љу ди, по ни кли из од ре-
ђе них сре ди на, ра зних струч них спре ма и пред зна ња, не ми нов но је да ће и 
је зик ко ји у њи ма сре та мо би ти раз у ђен. Као ма ло ко ји дру ги функ ци о нал ни 
стил, но вин ско-пу бли ци стич ки стил под ло жан је про ме на ма, те пре у зи ма њу 
је зич ких из ра жај них сред ста ва ка рак те ри стич них за дру ге функ ци о нал не 
сти ло ве, дру гим ре чи ма, он „пред ста вља с в о ј е в р с н у м е ш а в и н у свих с 
т и л о в а [...], од но сно „је дин ство свих по сто је ћих је зич ких упо тре ба“ [...]6, 
и сло бод но мо же мо ре ћи да је то „нај о тво ре ни ји си стем, од но сно функ ци о-
нал ни стил ко ји је нај ви ше под ло жан ути ца ји ма из нај ра зли чи ти јих обла сти 
дру штве ног и јав ног де ло ва ња“7. 

Као бит не од ли ке но вин ско-пу бли ци стич ког сти ла ис ти чу се ин фор ма-
тив ност, не при стра сност и ја сно ћа из ве шта ва ња, ана ли тич ност про су ђи ва-
ња, али и на гла ше на екс пре сив ност, те сли ко ви то и до жи вље но из ве шта ва ње 
ко је је не рет ко, у за ви сно сти од но вин ског жан ра, обо је но и лич ном но том8. 
По сти за ње емо ци о нал но сти и на пе то сти у из ве шта ва њу ко је „др жи“ па жњу 

5 Упр кос зна ча ју про у ча ва ња је зи ка но ви на и дру гих ма сме ди ја и за ни мљи во сти са ме 
те ме, не до во љан је број ра до ва и ин те ре со ва ње на ших лин гви ста за ову је зич ку област. Нај-
ви ше је овим те ма ма по све ћи ва но па жње у ча со пи си ма Наш је зик; Је зик; При ло зи про у ча-
ва њу је зи ка, Књи жев ност и је зик, а ауто ри ко ји су се ба ви ли про бле ма ти ком је зи ка штам пе 
и у по ме ну тим ча со пи си ма об ја вљи ва ли сво је огле де су М. С Ла ле вић, Д. Ко стић, М. Сте-
ва но вић, Асим Пе цо, Дра га на Мр ше вић, В. Ва сић, и дру ги. Не за о би ла зно „шти во“ ка да је 
у пи та њу но вин ска фра зе о ло ги ја пред ста вља мо но гра фи ја Вла ди сла ве Пе тро вић (ви де ти 
прет ход ну на по ме ну).

6 Ви де ти на по ме ну број 4.
7 Исто.
8 Осци ли ра ње из ме ђу стан дар ди зо ва но сти го во ра и на гла ше не екс пре сив но сти је-

зи ка штам пе под вла че мно ги про у ча ва о ци је зи ка ово га ме ди ја, као што су већ ви ше пу та 
по ми ња на Вла ди сла ва Пе тро вић (ви де ти фу сно ту бр. 4), Дра га на Мр ше вић-Ра до вић („Не ке 
фра зе о ло шке осо бе но сти спорт ског је зи ка“, у: Наш је зик, Бе о град, 1978, књи га XXI II, све-
ска 3-4), те Јо ван Ка шић („Упо тре ба фра зе о ло ги за ма на стра ни ца ма спорт ске штам пе“, у: 
Пе тро вић, Вла ди сла ва – Јо ви чић, Ви о ле та – Ка шић, Јо ван (ауто ри), Ра до ва но вић, Ми ло рад 
(са ку пљач), Ти по ло шка ис тра жи ва ња фра зе о ло ги је срп ско хр ват ског је зи ка: на уч но-ис тра жи-
вач ки про је кат, Но ви Сад, [s. n.], 1987.
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чи та ла ца по сти же се на раз ли чи те на чи не, на свим је зич ким ни во и ма и њи ма 
рас по ло жи вим је зич ким сред стви ма, али је јед но од не за о би ла зних сред ста-
ва сва ка ко фра зе о ло шки фонд до сту пан и по знат пред став ни ци ма од ре ђе не 
го вор не за јед ни це. Осим уста ље ног, из вор ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка 
до бро по зна тог фра зе о ло шког сло ја, у но вин ску фра зе о ло ги ју увр шта вам, по-
пут ве ћи не про у ча ва ла ца но вин ске фра зе о ло ги је, и ви ше или ма ње уста ље не 
син таг мат ске или ре че нич не спо је ве ре чи, од ко јих је ба рем јед на од нај ма ње 
две лек сич ке је ди ни це на ве де на у пре не се ном зна че њу. „Сем њих, у фра зе о-
ло ги ју но ви на мо же се увр сти ти услов но сва ки уста ље ни скуп ре чи мар ки ран 
у из ве сном сте пе ну екс пре сив но шћу, по сло ви це и дру ге из ре ке ко је се че сто 
у ре ду ко ва ном, из ме ње ном ви ду упо тре бља ва ју у но ви на ма“9. У на сто ја њу да 
за ин три ги ра ју чи та о ца, ауто ри но вин ског тек ста по вре ме но пре те ру ју у упо-
тре би екс пре сив них сред ста ва, са јед не стра не их ме ха нич ки на во де ћи, што 
до во ди до ства ра ња кли шеа и го то вих ша бло на, а са дру ге их на не а де ква тан 
на чин пре у зи ма ју из дру гих функ ци о нал них сти ло ва, мо ди фи ку ју их и при ла-
го ђа ва ју, „што ства ра не же ље не сти ли стич ке ефек те, ха о тич ност, не сре ђе ност 
из ла га ња, гро теск не асо ци ја ци је“10.

Је зик спорт ске ру бри ке и њен фра зе о ло шки фонд

И ле ти мич ним пре ли ста ва њем днев не штам пе па жљи вом чи та о цу упу-
ће ном у фра зе о ло шку про бле ма ти ку па да у очи да упо тре ба фра зе о ло шких 
сред ста ва ни је јед на ко за сту пље на у свим ру бри ка ма. Спорт ска ру бри ка 
пред ња чи у то ме, што је одав но за па же но и ела бо ри ра но у ра до ви ма на-
ших ис так ну тих лин гви ста11. Ова по ја ва је ра зу мљи ва и оправ да на, бу ду ћи 
да спорт ски ко мен та тор има за за да так да, осим да чи та о це ин фор ми ше о 
спорт ском до га ђа ју, на нај пла стич ни ји на чин до ча ра оно о че му пи ше и у чи-
та о ци ма по бу ди од го ва ра ју ће емо ци је, а то се нај лак ше по сти же упо тре бом 
ши ро ко схва ће не фра зе о ло ги је. Исти ни за во љу, чи та о ци днев не штам пе су 
нај че шће већ упо зна ти са ре зул та том утак ми це или са ка квим спорт ским 
до га ђа јем ко ји је иза звао па жњу јав но сти, али, у же љи да још јед ном про ђу 
кроз исто емо тив но ста ње – по оној ста рој, ла тин ској по сло ви ци, „хле ба и 
ига ра“ (на ро чи то ако је у пи та њу три јумф оми ље ног спор ти сте, ти ма или 
на ше ре пре зен та ци је!), они чи та ју чла нак о то ме, не тра же ћи ин фор ма ци ју, 
већ до жи вљај, емо ци ју, екс пре си ју. Фра зе о ло шки фонд днев не штам пе, не 
са мо спорт ске, већ и оста лих ру бри ка, по сво ме по ре клу мо же би ти ра зно-

9 Ви де ти на по ме ну бр. 4, стр. 34.
10 Јо ван Ка шић, ви де ти на по ме ну бр. 8. 
11 Вла ди сла ве Пе тро вић, Дра га не Мр ше вић и Јо ва на Ка ши ћа.
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ро дан. Фра зе о ло ги зми мо гу по ти ца ти из раз ли чи тих функ ци о нал них сло-
је ва, па их, ру ко во де ћи се овим кри те ри ју мом за њи хо ву по де лу, мо же мо 
раз вр ста ти у сле де ће гру пе:12 

1. ИН ТЕР СТИЛ СКИ СЛОЈ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ
У ову гру пу увр сти ла сам фра зе о ло ги зме ко је мо же мо сма тра ти до не кле 

уни вер зал ним, нео бе ле же ним, јер мо гу да се ја ве у раз ли чи тим кон тек сти ма, 
но вин ским жан ро ви ма и функ ци о нал ним сти ло ви ма:

„Баш та кав Мр ва ље вић био је бар до не кле све тла тач ка у ре до ви ма При-
шти на ца“;

„Да зло бу де ве ће, При шти на се на да ла да бар са јед ним бо дом мо же за-
др жа ти 13. ме сто на та бе ли...“; 

„Да зло бу де ве ће, ни до ма ћин, ко ји је сла вио, ни је био на ни воу пр во-
ли га ша“;

„Ско ро сви игра чи игра ли ис под про се ка“;
све у све му
„“Шу ти рај пра во у гол“, че сти су са ве ти по је ди на ца ко ји се би да ју за пра-

во да ре ме те за ми сли чла но ва струч ног шта ба...“;
„У 49. ми ну ту се по ја вио тра чак на де да „ви те зо ви“ мо гу по бе ди ти“;
„Ивић је имао при ли ку да на ли цу ме ста про це ни са ка квим „оруж јем“ 

рас по ла же про тив ник“, (Ивић је тре нер ру ко ме та ша Оби ли ћа, по сма трао је 
игру ру ко ме та ша Вр ба са);

„Ка пи тен ста вио „тач ку“ на ка но на ду го ло ва: Зо ран Ан тић, тро стру ки 
стре лац“;

„Баш у тре ну ци ма ка да је гол Че ли ка „ви сио у ва зду ху“, го сти су по сти-
гли гол за по бе ду“;

„Гњи лан ци ма су на ру ку ишли и ре зул та ти ди рект них кон ку ре на та у бор-
би за оп ста нак“;

„Би ло ка ко би ло, за фуд ба ле ре Цр ве не зве зде из гле да до ла зе ве дри ји 
да ни“;

„Упра во тај по да так као да је дао за пра во...“;
„Иза бра ни ци Во ји на Ла за ре ви ћа са 1:2 не ма шта да из гу бе про тив фран-

цу ског Ли о на“;

12 По де ла је пре у зе та из књи ге Вла ди сла ве Пе тро вић, Но вин ска фра зе о ло ги ја, стр. 35-36. 
(Ви де ти на по ме ну бр. 4). Аутор ка у по ме ну тој мо но гра фи ји на во ди се дам фра зе о ло шких 
сло је ва ко је уоча ва у је зи ку но ви на: 1. ин тер стил ски слој фра зе о ло ги је, 2. а) слој књи жев не 
фра зе о ло ги је, б. слој па рак њи жев не фра зе о ло ги је, 3. слој про фе си о нал не фра зе о ло ги је, 4. 
слој на уч не фра зе о ло ги је, 5. слој ад ми ни стра тив но-прав не фра зе о ло ги је, 6. слој раз го вор не 
фра зе о ло ги је. Фра зе о ло ги зми ко је у ра ду на во дим екс цер пи ра ни су из но вем бар ског бро ја 
ли ста Је дин ство, 1998. го ди не. 
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„Сло жи ће мо коц ки це: Дра ган Ми ћић“ (пот пис ис под сли ке);
„Све очи „де ли ја“ упр те су у на па да че“;
„Сви су из гле ди да ће се у на па ду уз Ог ње но ви ћа и Пан те ли ћа на ћи и 

не пред ви ди ви гол ге тер Дра ган Ми ћић“;
„Фуд ба ле ри При шти не ни су се про сла ви ли у про те клом ко лу фуд бал ског 

шам пи о на та Ју го сла ви је...“;
„Илу зор но је при ча ти о то ме ко ли ко су Бе о гра ђа ни у пред но сти...“;
„Фуд ба ле ри При шти не на ста вља ју по си сте му то пло – хлад но“;
„Ре ђа ле су се при ли ке из ми ну та у ми нут“;
„Овог пу та иза бра ни ци тре не ра Ве се ли на Ву јо ви ћа би ли су на ви си ни 

за дат ка...“;
„Реч је о еки пи ко ја та ко ђе ру ши све пре пре ке на свом пу ту за нај ви ши 

пла сман...“;
„Илу стра ци је ра ди,...“;
„...гњи лан ски дру го ли гаш је не што ду же... у не за вид ном по ло жа ју...“;
„Зве зда ши ни су ис пу ни ли оче ки ва ња...“;
„Има мо за и ста јак тим и вред не мла ди ће ко ји су ка дри да се но се и са 

ти мо ви ма у са ве зном сте пе ну так ми че ња“;
„На те шким смо му ка ма“;
„...не тре ба ис пу сти ти из ви да да Треп ча има до ста ис ку сан са став“;
„...си ту а ци ја у овом тре нут ку ни је баш ру жи ча ста...“;
„Цр ве на зве зда је ис па ла из нај ма сов ни јег европ ског Ку па, (...), па ће са да 

мо ра ти све сво је сна ге да усме ри ка нај ма сов ни јем фуд бал ском так ми че њу 
у зе мљи...“;

„...да ће мо све од се бе ка ко би ко нач но об ра до ва ли на ви ја че...“;
„Обо ји ца ни су хте ла да се раз ме ћу из ја ва ма...“;
„Де јан Мр ва ље вић је на сво ју од го вор ност играо по што је имао по вре ду 

лум бал ног де ла...“;
„...сва ки ре зул тат сем по ра за ишао је на ру ку ни шкој еки пи“;
„При шти на је... до би ла мла дог и пер спек тив ног фуд ба ле ра чи је вре ме 

тек до ла зи...“;
„...њи хо ва по бе да ни јед ног мо мен та ни је би ла до ве де на у пи та ње“;
„Све што им у до са да шњем то ку пр вен ства ни је по ла зи ло за ру ком, у 

овом ме чу су оства ри ли“;
„Све нам је по ла зи ло за ру ком...“;
„Реч је о сто но те ни се ри ма..., ко ји су, као до ма ћи ни, ла ко са вла да ли сво је 

ри ва ле,..., и са мак си мал ним бро јем осво је них бо до ва на ста ви ли мр тву тр ку 
за на слов нај бо ље еки пе у ли ги“;

„Да на шња ге не ра ци ја Пар ти за на има ко ло сал ну шан су да јед но став но 
над ма ши са му се бе“.
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„У пре о ста ла два су сре та Ма ши нац и Ја вор су би ли ви ше не го убе дљи ви 
пред сво јим на ви ја чи ма „ис пра шив ши“ сво је про тив ни ке ни шку „Ал фу“...“

2. а) СЛОЈ КЊИ ЖЕВ НЕ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ
Фра зе о ло ги зми увр ште ни у ову гру пу пре у зе ти су из усме ног на род ног 

ства ра ла штва, све тих књи га, од но сно, пи са не свет ске књи жев не ба шти не:
„Та кав од нос ста ња тро ји це „му ске та ра“ пре но си се ауто мат ски и на 

бла гај ну“ – реч је о три фуд ба ле ра Цр ве не зве зде, ко ји су упо ре ђе ни са ју на-
ци ма нај по зна ти јег де ла Алек сан дра Ди ме Оца, Три му ске та ра, по ко ме је 
ка сни је сни мљен и филм, та ко да овај фра зе о ло ги зам мо же би ти увр штен и у 
на ред ну под гру пу пр ве гру пе;

„Цр ве на зве зда је пла ти ла да нак, чи ни се, у пр вом ме чу...“ – да нак у 
кр ви је по зна та по ја ва из на ше исто ри је ко ја се че сто по ми ње у књи га ма и 
на род ној књи жев но сти. Ов де се од но си на гу би так ко ји је под не ла Цр ве на 
зве зда у пр вом ме чу. Сле де ћи при мер та ко ђе во ди по ре кло из на ше усме не 
књи жев но сти: 

„У ти му Ла ци ја за про тив ни ка и „љу тог“ри ва ла на ши мом ци има ће и на-
шег ре пре зен та тив ног аса Си ни шу Ми хај ло ви ћа...“,

...док је на ред ни при мер пре у зет по узо ру на је дан од де ло ва Бо жан стве не 
ко ме ди је, ко ји но си на слов Чи сти ли ште:

„У дру гом кру гу „чи сти ли ште““ (у пи та њу је под на слов, ра ди се о свет-
ском пр вен ству за од бој ка ше у Ја па ну).

И бај ке мо гу по слу жи ти као мо дел за на ста нак фра зе о ло ги зма:
„Да ча не ма ча роб ни шта пић“ (у пи та њу је тре нер При шти не, Ти мо ти је 

Да ви до вић, ко ји, за раз ли ку од до бре ви ле у бај ци о Пе пе љу ги, не ма ча роб ни 
шта пић, а са мим тим ни мо гућ но сти да ства ра чу да и да на тај на чин по мог не 
сво јој еки пи да по бе ди).

На род не по сло ви це су ве о ма „за хвал не“ за ду хо ви та по ре ђе ња или ек пре-
сив не на сло ве:

„Ако је ве ро ва ти оној на род ној „По ју тру се дан по зна је“, Под го ри чан-
ке има ју до бре шан се да се ви со ко ко ти ра ју...“ (У Ли ги европ ских шам пи о на 
ру ко ме та ши це Бу дућ но сти из бо ри ле су дру гу уза стоп ну по бе ду, та ко да им 
аутор члан ка пред ви ђа успе шан на ста вак так ми че ња, на во де ћи на род ну по-
сло ви цу ко ја нас учи да она ко ка ко за поч не мо не ку ак ци ју, по све му су де ћи, 
та ко ће мо је и за вр ши ти).

„У стра ху ве ли ке очи“ (у пи та њу је на слов, зна чи да у стра ху све ви ди мо 
пре ди мен зи о ни ра но, уве ли ча но, ни смо објек тив ни);

„Не из ве сно је да ли ће на сту пи ти и дру ги ас на ше го ре лист“ (= по ре клом 
је из на ших кра је ва, по ти че са ових те ре на).
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б) СЛОЈ ПА РАК ЊИ ЖЕВ НЕ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ
Фра зе о ло ги ја ко ја чи ни ову гру пу по ти че из раз ли чи тих ме ди ја: те ле ви зи-

је (на сло ви по зна тих фил мо ва и се ри ја, ре пли ке глу ма ца, чу ве не се квен це из 
по зна тих фил мо ва...), ра ди ја (му зич ке еми си је, по пу лар не на род не и за бав не 
ме ло ди је...), што ви ди мо у сле де ћим при ме ри ма:

„Из у зет но је био бо ле ћив пре ма игра чи ма Цр ве не зве зде, а на дру гој 
стра ни тре ни рао стро го ћу“. (реч је о су ди ји, ре кла бих да је по сто је ћа кон-
струк ци ја пре у зе та из сво је вре ме но ве о ма по пу лар не пе сме „Би је лог дуг ме та“ 
Ми ли ци ја тре ни ра стро го ћу и при ла го ђе на кон тек сту);

„Два на е сто ри ца ве ли чан стве них, ко ји су би ли дру ги у Евро пи и тре ћи 
на Олим пиј ским игра ма у Атлан ти...“ (реч је о ју го сло вен ској од бој ка шкој 
ре пре зен та ци ји; у пи та њу је на слов по пу лар ног фил ма Сед мо ри ца ве ли чан-
стве них, ко ји је фра зе о ло ги зи ран и при ла го ђен бро ју од бој ка ша ко ји чи не 
на шу ре пре зен та ци ју);

„Оче ку је се да ће дво ра на у Гњи ла ну, по ста ром оби ча ју, би ти ис пу ње на 
до по след њег ме ста“ (овај фра зе о ло ги зам је струк ту ро ло шки исти као и на-
слов фил ма Жан-Лик Го дар да (Jean-Luc Go dard) До по след њег да ха, по ко ме 
је ка сни је Ра де Шер бе џи ја на сло вио свој ро ман), а мо ди фи ка ци ју по ме ну тог 
на сло ва ко ји је већ пре ра стао у фра зе о ло ги зам по истом струк тур ном мо де лу 
на ла зи мо и у сле де ћем при ме ру: 

„Да је од бој ка леп, атрак ти ван и на да све уз ву дљив спорт ко ји се игра до 
по след њег тре на, мо гли су да ви де гле да о ци...“; 

„По ред већ „от пи са них“ Кра љев ча на...“ (ве о ма по зна та до ма ћа се ри ја 
са исто и ме ним на сло вом От пи са ни по слу жи ла је ауто ру члан ка за је згро ви то 
и не ми ло срд но из ри ца ње су да о, по све му су де ћи, ло шој игри Кра љев ча на).

3. СЛОЈ ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ
Као што им сâм на зив ка же, фра зе о ло ги зми ко ји при па да ју овој гру пи во-

де по ре кло из раз ли чи тих про фе си ја и дру штве них ак тив но сти по је ди на ца, а 
од но се се на сле де ће де лат но сти:

– вој не де лат но сти: 
„На ни ша ну је од бра на Ли о на“;
„...на уда ру пред став ни ка сред ста ва јав ног ин фор ми са ња би ли су шеф 

струч ног шта ба Ти мо ти је Да ви до вић и фуд ба лер Де јан Мр ва ље вић“; 
„Иста ме та, исто од сто ја ње“ (по во дом ше стог ко ла пр вен ства је дин стве-

не ре пу блич ке сто но те ни ске ли ге „Југ“);
„Да ли су „цр ве но-бе ли“ ис тро ши ли сву „му ни ци ју“ про тив фе њер џи је 

из Кра ље ва оста је да се ви ди. По ју че ра шњем ме чу ре кло би се да ће пут Чач ка 
пра зних „пу ша ка““ (у пи та њу је при ја тељ ска фуд бал ска утак ми ца у При шти-
ни: Гра ђан ски – Цр ве на зве зда 5:1);
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„Ивић је имао при ли ку да на ли цу ме ста про це ни са ка квим „оруж јем“ 
рас по ла же про тив ник“ (Ивић је тре нер ру ко ме та ша Оби ли ћа, по сма трао 
игру ру ко ме та ша Вр ба са);

„Пи та ње не у год но, на ко је је од мах ре а го вао..., у же љи да за шти ти Иви ћа 
од но ви нар ских „бом би““;

„Од мах на по чет ку „цр ве но-бе ли“ су сте гли обруч око го ла го сти ју...“;
„Бор бе су во ђе не на ни воу ко смет ског ша ха“;
„Ре зул тат из пр вог по лу вре ме на по твр ђу је да се на пар ке ту дво ра не у Вр-

ба су во ди ла же сто ка бор ба“;
„...у 65. ми ну ту Ме ђе до вић ша ље пра ви про јек тил ка го лу до ма ћих, али 

Јев то вић крај њим на по ром успе ва да укро ти уда рац“;
„Ра фал ни Ву ји чић“ (за пр во тим ца РК Оби лић, ко ји во ди на ли сти стре-

ла ца су пер ли га шког дру штва);
„...у спор ту, по го то ву у фуд ба лу, ни ка да се уна пред не ис ти че бе ла 

за ста ва“;
– сред њо ве ков но ви те штво:
„„Ви те зо ви“ без шти та“;
„„Ви те зо ви“ су по но во у од бра ни игра ли без „шти та“ про бле ма тич но, 

али су на кра ју срећ но са чу ва ли бод“;
„При шти на го сту је свом ста ром ри ва лу – Сар ти ду из Сме де ре ва, са ко јим 

је још про шле се зо не три пу та укр шта ла ко пља у Пр вој „Б“ са ве зној ли ги“;
– књи го вод ство, тр го ви на и бан кар ство:
„...сма тра ло се да без об зи ра на шу тер ску спо соб ност до ма ћи на да ће то 

све ла ко амор ти зо ва ти и сна гом сво јих по је ди на ца и ко лек ти ва укњи жи ти 
пе ту пр вен стве ну по бе ду“; 

„Ис так ну ти пр во ти мац по сти гао је шест ефект них го ло ва, ме ђу тим, го-
сти ма је „про дао“ бли зу де се так лоп ти...“ (ру ко ме та ши – Оби лић – Апа тин 
32:30);

„...бо дов ни сал до им је ви ше не го мр шав...“;
„Ова квом игром ма ле су шан се да се тре нут ни бо дов ни сал до уве ћа“;
„За мр зну те ак тив но сти спорт ских ко лек ти ва у Ђа ко ви ци“;
„За мр знут је ста тус фуд ба ле ра, ру ко ме та ша и ко шар ка ша...“;
„На пла ти ли су све сво је до са да шње ма ле ре и пе хо ве Кра љев ча ни ма, и 

то са ка ма том“;
„Игор Ра ко че вић,... , ола ко је „про дао“ лоп ту и та ко по кло нио по бе ду 

про тив ни ку“;
– ме ди ци ну:
„Би ла је то за и ста утак ми ца за ин фаркт, иако се не мо же ре ћи да је би ла 

и ква ли тет на“;
„У пр вих 45 ми ну та гле да ли смо ане мич ну игру до ма ћих...“;
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„Про шле го ди не нај бо љи играч Евро пе, „мо зак“ еки пе, јер у уло зи „ди-
за ча“ од лу чу је о ак ци ја ма ти ма, Ни ко ла Гр бић...“;

„...по сле јед ног ма е страл ног по и гра ва ња, Бо бан Трај ко вић је у ср цу ше-
сна е стер ца про на шао Ан ти ћа...“;

– школ ство:
„Ми нус из Бу ку ре шта је сте оп те ре ће ње, али ви ше не ма по прав ног“;
„Од свих игра ча, ко ји су ис тр ча ли на те рен, са мо дво ји ца-тро ји ца су за-

вре ди ли пре ла зну оце ну...“;
– ку ли нар ство:
„Стрел ци ма је као на та њи ру лоп те сер ви ра ла Су за на Ста но је вић“ (у 

пи та њу је жен ски фуд бал);
– хор ти кул ту ру:
„„Бо жур“ уве нуо у Мој ков цу“ (реч је о ру ко мет ном ти му из Гњи ла на);
– ве те ри ну:
„...„ра ње ни лав“ по не кад зна да бу де вр ло опа сан“;
– кро ће ње жи во ти ња:
„...нај ви ше је ско чио Го ран Ми ло ва но вић, шу ти рао гла вом, али је Пе ро-

вић ус пео да укро ти лоп ту“;
– кра љев ски и двор ски жи вот:
„Ипак, го сти су у по след њим тре ну ци ма по ве ли пре ко Бу ла ји ћа и ти ме 

кру ни са ли сво ју бо љу игру на спољ ним по зи ци ја ма“;
„Гол ман Че ли ка био је не са вла див, ца ре вао је у свом про сто ру“;
– по мор ство:
„Пре бро ди ли су те шка го сто ва ња (...) а по ра же ни су од еки пе ко ја је до 

овог ко ла за бе ле жи ла са мо јед ну по бе ду“;
– ме те о ро ло ги ју:
„Ни шли је су че сто би ле не моћ не пред про сто ура ган ским на па ди ма 

Цр вен ча на...“;
„Ура ган ским на ле ти ма Гњи лан ци по ку ша ва ју, по сле из јед на чу ју ћег го ла, 

не би ли са вла да ли ди рект ног кон ку рен та за ис па да ње“;
– кро јач ки за нат:
„До че ка ли су Гњи лан ци да не ком свом кон ку рен ту узму ме ру“;
– спорт (у пр вом при ме ру у пи та њу је бок сер ска, у дру гом ша хов ска, а у по-

то њим фуд бал ска фра зе о ло ги ја):
„На пре дак је пре по чет ка пр вен ства, уз две са да во де ће еки пе, убра јан за 

нај е ви дент ни јег кан ди да та за врх та бе ле, а по сле пр ве три рун де на шао се 
на за че љу...“;

„По ку ша ва ли су Гњи лан ци да оства ре „ре ми“;
„Ве ро ват но би мла ди Пе јо вић био ефи ка сни ји да су га са и гра чи, ко ји га је 

ин ди ви ду ал ну игру, упо шља ва ли лоп том, јер га је у сва кој си ту а ци ји слу жи ла 
лоп та“;
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„На и ме, Кр стић и Ми хај ло вић све уче ста ли је „гре ју“ клу пу...“;
„Исти на, Ја вор је у јед ном тре нут ку озбиљ но при пре тио, али ни је имао ква-

ли тет ну „клу пу“ да би у фи ни шу мо гао да пра ти не што бр жи ри там до ма ћих...“;
– му зи ку (раз ли чи те об ли ке во кал но-ин стру мен тал них са ста ва):
„По сле пе тог ко ла раз дво јио се во де ћи ду ет у „Б“ гру пи, по што је Сме-

де ре во по бе ди ло Ма шин ца у Кра ље ву“;
„Пла ви квар тет“ у че тврт фи на лу“ – на слов (у пи та њу је Европ ски ру-

ко мет ни куп – на ша три пред став ни ка у му шкој (Пар ти зан, Ју го пе трол Же-
ле зни чар и Лов ћен) и је дан у жен ској ли ги (На пре дак) ишла су да ље);

– по зо ри ште и ки не ма то гра фи ју:
„Фуд ба ле ри Цр ве не зве зде... ча сним ре зул та том су се опро сти ли од 

европ ске сце не“;
– вул ка ни зер ски по сло ви:
„...сма тра ло се да без об зи ра на шу тер ску спо соб ност до ма ћи на да ће то 

све ла ко амор ти зо ва ти и сна гом сво јих по је ди на ца и ко лек ти ва укњи жи ти 
пе ту пр вен стве ну по бе ду“; 

4. СЛОЈ РАЗ ГО ВОР НЕ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ:
„...мо же се оче ки ва ти... да ће у на став ку шам пи о на та мно го ис ку сни јим 

ти мо ви ма по мр си ти ра чу не...“ (ру ко ме та ши Оби ли ћа);
„Баш у том тре нут ку де сио се кикс и Го ли ја нин је са вла дао Пе ро ви ћа“;
„Би ла је то за и ста ко ло сал на шан са за Не шка Ми ло ва но ви ћа“;
„Још се стра сти ни су ни сти ша ле а већ је би ло 2:0“;
„Ме ђу тим, од те из ме не го сти ни су има ли фај де“ (ра ди се о из ме ни гол-

ма на у ти му Сло ге, ка да је Цр ве на зве зда над и гра ла Сло гу ре зул та том 6:1);
„...пр ва два стар та тр ке ни су ус пе ла, јер су дво ји ца пре те де на та за пр во 

ме сто има ли пе хо ве“;
„Да ље ни је мо гао, јер га је из да ла сре ћа“;
„...фуд ба ле ри Сло ге ни су тим ко ји мо же са на ма да се но си...“;
„Ни је оста ло ни „С“ од не ка да шње Сло ге“ (фуд бал ски тим из Кра ље ва);
„Ме ђу тим, у дру гом де лу ру ко ме та ши Бо жу ра су се про пи сно ис про ма-

ши ва ли, а глав ни пех има ли су у до ма ћем гол ма ну Ста ни ћу ко ји је про сто 
био не са вла див“;

„На сли ци го ре за ми шље ни мла ди тре нер „гу тао је кне дле“ због па да 
кон цен тра ци је у игри сво јих ко шар ка ши ца...“;

„Ро ди те љи... ни су има ли до вољ но слу ха за де ча ко ву љу бав – лоп ту“;
„Вла ди ца Ко ва че вић, ди рек тор мла ђих по го на у Пар ти за ну, за до вољ но 

тр ља ру ке“;
„Тре нер Ти мо ти је Да ви до вић још увек је у ди ле ми да ли да у „ва тру ба-

ци“ Сла ви шу Здрав ко ви ћа...“
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„Сва ку лоп ту мо ра мо са чу ва ти као зе ни цу ока“;
„...гњи лан ски „цр ве но-бе ли“ меч су за по че ли са па ро лом: ла ко ће мо. Али, 

грд но су се пре ва ри ли“;
„У 18. ми ну ту хла дан туш за до ма ће игра ће и ма ло број не про мр зле на-

ви ја че до ма ћих“;
„Ви те зо ви“ оста ли пра зних ша ка на го сто ва њу у Вр ба су“ (над на слов);
„Мла де но вић је сва ку иоле сум њи ву лоп ту до су дио за до ма ћи на, што му 

ни ка ко не иде на част...“;
„По бе да за ми ран сан“;
„Ру ко ме та ши Оби ли ћа ни су ус пе ли да... се би обез бе де мир ни ји сан“;
„Фуд ба ле ри При шти не ни су би ли ми ље ни ци сре ће...“;
„Мла да еки па Зла та ре, ко ја је фор ми ра на тек ове се зо не, ни је има ла ни 

те о рет ских шан си да се озбиљ ни је су прот ста ви При штин ка ма“;
„Си гур но да ће овај меч би ти до ста на пет, по што су про шле го ди не ови 

ри ва ли има ли не ке не из ми ре не ра чу не“;
„Да на шња ге не ра ци ја Пар ти за на има ко ло сал ну шан су да јед но став но 

над ма ши са му се бе“;
„У пре о ста ла два су сре та Ма ши нац и Ја вор су би ли ви ше не го убе дљи ви 

пред сво јим на ви ја чи ма „ис пра шив ши“ сво је про тив ни ке ни шку „Ал фу“...“
„Ме на џе ри, као и ње гов но ви тре нер Ду шан Тр бо је вић су ли ко ва ли од 

за до вољ ства и би ли су пре срећ ни“.

На кор пу су при ме ра ко ји ма рас по ла жем ни сам уочи ла фра зе о ло ги зме 
ко је бих мо гла да увр стим у на уч не, од но сно ад ми ни стра тив но-прав не по 
њи хо вом по ре клу, што ни ка ко не зна чи да их не би би ло уко ли ко би ис тра-
жи ва њем био за хва ћен обим ни ји ма те ри јал спорт ске ру бри ке днев ног ли ста 
„Је дин ство“. Ипак, еви дент но је да је ве ћа тен ден ци ја да се на спорт ским 
стра на ма на ђу фра зе о ло ги зми ко ји при па да ју сло је ви ма раз го вор не, про-
фе си о нал не, ин тер стил ске, књи жев не и па рак њи жев не фра зе о ло ги је, не го 
сло је ви ма на уч не и ад ми ни стра тив но-прав не фра зе о ло ги је. То је и ра зу-
мљи во, бу ду ћи да су но ви на ри спорт ске ру бри ке, у по ре ђе њу са но ви на-
ри ма дру гих ру бри ка по ме ну тог ли ста (и не са мо ње га, то је оп шта по ја ва) 
нај сло бод ни ји у из ра жа ва њу, што и је сте од ли ка фра зе о ло шких сло је ва за 
ко је на ла зим по твр ду на ма те ри ја лу ко ји сам про у ча ва ла. На уч ни и ад ми ни-
стра тив но-прав ни је зич ки стил ка рак те ри шу све де ност, кон ци зност, ја сно-
ћа, од су ство екс пре сив но сти и ин вен тив но сти, па је та ква и фра зе о ло ги ја 
по ни кла из ових функ ци о нал них сти ло ва, те за њу, очи то, не ма мно го про-
сто ра у спорт ском је зи ку.

Са дру ге стра не, у по ку ша ју да не пре ко ра че ону тан ку ли ни ју из ме ђу ду-
хо ви то сти, екс пре сив но сти, до ми шља то сти и не у ку са ко је пре те ра на сло бо да 
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из ра жа ва ња по не кад до но си, но ви на ри по не кад при бе га ва ју упо тре би фор-
му ла тив них, ша бло ни зо ва них из ра за, од но сно кли шеа, ко ји су у се ман тич ком 
сми слу пот пу но бле ди и бе жи вот ни. У ту свр ху, на сто је ћи да не од сту пе од 
је зич ког стан дар да, они не рет ко ко ри сте тзв. де ком по но ва ни пре ди кат13 по 
узо ру на стра не је зи ке, и на тај на чин као да на док на ђу ју не до ста так ад ми ни-
стра тив но-прав ног и на уч ног фра зе о ло шког сло ја. Јер, „овај на чин ап стракт-
ног из ра жа ва ња ка рак те ри сти чан је на ро чи то за ад ми ни стра тив ни и по слов ни 
је зик, а по том и за пу бли ци стич ки уоп ште, баш због ра зно вр сно сти те ма о 
ко ји ма се у но ви на ма го во ри. Основ но ње го во обе леж је су гла гол ско-име-
нич ке кон струк ци је у ко ји ма гла гол има гра ма тич ку функ ци ју (де ли мич но 
или са свим гу бе ћи зна че ње), а име ни ца по ста је се ман тич ко те жи ште“14. Ево 
не ких при ме ра:

„На тра ди ци о нал ном тур ни ру уче шће је узео до во љан број љу би те ља ша ха“.
„...узе ли су ствар у сво је ру ке и то ком чи та вог ме ча во ди ли игру“.

Не ка да ме ђу тим, „тас оде на дру гу стра ну“, па се но ви нар ско од сту па ње 
од стан дар да огле да у пре ве ли кој сло бо ди из ра жа ва ња, ка да но ви нар поч не 
да „упо тре бља ва фа ми ли јар не из ра зе не до пу сти ве за ову вр сту пи са ног тек-
ста, ко ји та ко по ста ју ње гов стил ски не до ста так“15. Дра га на Мр ше вић-Ра до-
вић као при мер за ову по ја ву на во ди фра зе о ло ги зме по пут „би ти до ма ћин“, 
„игра ти у го сти ма“, „по на ша ти се до ма ћин ски“. Го то во иден тич ни при ме ри 
ја вља ју се на стра ни ца ма „Је дин ства“, што по твр ђу је да су син таг ме по пут 
ових по ста ле „оп ште ме сто“ спорт ске ру бри ке:

„Ко со во пољ ци ни ка да ни су би ли си гур ни у по бе ду, јер су до ма ћи др жа-
ли при кљу чак“;

„У пр вом по лу вре ме ну до ма ћи ни су има ли ви ше од игре, али су се и 
го сти до бро др жа ли...“;

„Хо тел „Гранд“ је још јед ном по ка зао да је уз о ран до ма ћин, а све то је 
има ло не се бич ну по др шку по кро ви те ља тур ни ра...“.

Још јед ну ка рак те ри сти ку је зи ка спор та на гла ша ва ју го то во сви на ши 
лин гви сти ко ји су се ба ви ли фра зе о ло ги јом спорт ске ру бри ке – у пи та њу је 
пе ри фра за. „Она на ста је на ме то ни миј ској осно ви, где се при име но ва њу 

13 Тер мин де ком по но ва ни пре ди кат упо тре бља ва М. Ра до ва но вић у ра ду „Де ком по-
но ва ње пре ди ка та на при ме ри ма из срп ско хр ват ског је зич ког ма те ри ја ла“, Ју жно сло вен ски 
фи ло лог, XXXI II, 53-80, а ову по ја ву на зи ва де ком по зи ци јом.

14 Дра га на Мр ше вић-Ра до вић, ви де ти на по ме ну број 8, стр. 124.
15 Исто.
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не ке по ја ве (пред ме та) узи ма у об зир са др жај са ме по ја ве и ње гов опис се 
на ла зи у са мом на зи ву“16. Ево не ких за ни мљи вих и ху мор них при ме ра упо-
тре бе пе ри фра зе:

„...по сле Ђо ро ви ће вог пре кр ша ја над Стан ко ви ћем у ше сна е стер цу, су-
ди ја је по ка зао на бе лу тач ку“ (= до су дио је ка зне ни уда рац, од но сно је да-
на е сте рац);

„...су ди ја Ми ло са вље вић по ка зао је на бе лу тач ку и иза звао бу ру не го-
до ва ња код го сту ју ћих игра ча“;

„Али „са вет ни ци са те ра се“ би ли су упор ни...“ (= на ви ја чи);
„На тро днев ном отво ре ном ша хов ском тур ни ру у хо те лу „Гранд“ уче шће 

узе ло 44 игра ча древ не игре на 64 по ља“ (= шах);
„...они су ус пе ли два пу та да за тре су мре жу Да мјан ца...“ (= да да ју гол);
„По је дин ци су ви ше во ди ли ра чу на, ма да за то ни су за ду же ни, да по ле ми-

шу од лу ке де ли о ца прав де“ (= су ди је);
„Епи лог вер бал них ду е ла „љу ди у цр ном“ про у зро ко вао је то да је до ма ћи 

тим че сто оста јао без игра ча у по љу...“ (= 1. су ди је, 2. так ми ча ри);
„...док је По по вић био не што же шћи и учи нак му је био нај сла би ји про тив 

Цр вен ча на од ка да бра ни бо је „ви те зо ва““ (= игра за до тич ни тим) 
„Чу ва ри ре да ни су ни ма ло би ли не жни...“ (= 1. по ли цај ци; 2. би ли су 

гру би);
„Бли ста ли го ло бра ди мом ци“ (= ве о ма мла ди мом ци);
„Ови пет на е сто го ди шња ци...су ... по ка за ли ка ко тре ба бра ни ти бо је свог 

клу ба“ (= игра ти за свој клуб);
„...при штин ске „да ме у ко пач ка ма“...“ (= фуд ба лер ке);
„Нај у спе шни ји ће за слу же но три јум фо ва ти, а за то ће се по себ но по бри-

ну ти де сет де ли ла ца прав де на че лу са вр хов ним су ди јом Алек сан дром Вра-
ни ћем“ (= су ди ја);

Ли ста ју ћи „Је дин ство“, на и шла сам на је дан ин те ре сан тан фра зе о ло ги зам: 
„...он да се не мо же смет ну ти из ви да...“, ко ји је, то је очи то, не ка вр ста хи-
бри да, на стао је укр шта њем два по зна та фра зе о ло ги зма: из гу би ти из ви да и 
смет ну ти са ума. До ова квих по ме ра ња до ла зи услед не до вољ ног обра зо ва ња 
но ви на ра, бр зи не пи са ња или пре ве ли ке сло бо де ка да је у пи та њу из ра жа ва ње 
и на сто ја ња да се по сва ку це ну по стиг не екс пре сив ност.

На ве де ним по де ла ма, на рав но, ни је ис цр пље но сво бо гат ство ра зно род-
но сти и не бро је них мо гућ но сти ко је нам фра зе о ло шки фонд срп ског је зи ка 
ну ди. Не са гле ди ва је моћ фра зе о ло ги је да опле ме ни је зич ки из раз, удах не му 

16 Исто, стр. 127.
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жи вот, ожи ви сли ку и по кре не емо ци ју. Је зик је жи ва твар и као та кав ну жно 
под ле же си сте ма ти за ци ја ма и кла си фи ка ци ја ма, али, са дру ге стра не, у ци љу 
про ду жа ва ња жи во та, ко ји се га си ка да пре ра сте у ка но не и ру ти ну, те жи да 
по не ким из у зет ком на ру ши пра ви ло и уне се „збр ку у ре до ве“. На ред ни при-
ме ри су од те, „не свр ста не“ фе ле, али ни су ма ње ле пи и до ми шља ти – на про-
тив – и за то за вре ђу ју да бу ду по ме ну ти, ма кар и на кон цу ово га ра да: старт ни 
скор, ла нац не у спе ха, кош ко лич ник, на пра ви ти ат мос фе ру, има ти про-
тив ни ка по ме ри, шан са је оти шла у не по врат, хва та ти при кљу чак, на 
зи цер под ко шем (на ћи се), по ка за ти дру го ли це, срећ но иш чу па ти бод, 
до бро за гре ја ти дла но ве, би ти у чи јој сен ци, на ла зи ти се у „до њем“ до му, 
ли ко ва ти од за до вољ ства, ићи ко ме на но ге, по ло жи ти ко га на пле ћа, би-
ти ре пре зен та тив ног ко ва, има ти пр ву (по лу)при ли ку, ва зду шни ду е ли, 
нај ви ше ва тре има баш из ме ђу ком ши ја...
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Ja smi na VU ČE TIĆ

PHRA SE O LO GI CAL CHA RAC TE RI STICS OF THE SPORT’S 
CO LUMN OF THE DAILY NEW SPA PERS JE DIN STVO

Sum mary

The aut hor de fi nes as her re se arch fi eld a wi dely com pre hen ded con cept of phra-
se o logy, exa cer ba ted in the cor pus of daily new spa pers Je din stvo from No vem ber 1998. 
In the first half of this pa per, the aut hor ma kes an over vi ew on the hi story of Je din stvo as 
daily new spa per which was „an en ga ged wit ness of one ti me“ in the li fe of Ko so vars; in 
the se cond part, the aut hor gi ves ba sic cha rac te ri stics of jo ur na list pu bli cist style, whi le 
in the third one, con si ders fe a tu res of sport’s lan gu a ge. 

Be a ring in mind the fact phra se o lo gi cal units ap pe a ring in the lan gu a ge of new-
spa pers can be long to dif fe rent fun cti o nal styles, the aut hor whi le ta king this cri te rion 
spre ads them in se ve ral gro ups, such as: in terstylish phra se o lo gi cal layer, li te rary and 
pa ra li te rary phra se o lo gi cal layer, the layer of pro fes si o nal and the one of spe a king phra-
se o logy. The sci en ce di stin gu is hes two mo re layers: ad mi ni stra ti ve-le gal and sci en ti-
fic-phra se o lo gi cal layer, for which the aut hor co uld not find the con fir ma tion in the 
exa mi ned ma te rial. 

Fi nally, the aut hor ta kes in to ac co unt a fre qu ent use of pe rip hra sis and de com po sed 
pre di ca te, and un suc cessful at tempts of phra se o lo gi sa tion in the lan gu a ge of new spa pers, 
which ari se due to the aspi ra tion of jo ur na list to ma ke his lin gu i stic style mo re ex pres si ve 
and pla stic (in the first and third ca se), that is, not to de vi a te from the lin gu i stic stan dard 
(in the se cond ca se). 

Key words: daily new spa pers Je din stvo, jo ur na lism’s phra se o logy, sport’s lan gu a ge, fun-
cti o nal-styli stic layers of jo ur na lism’s phra se o logy, pe rip hra sis, de com po sed pre di ca te. 

Рад је пре дат 6. ма ја 2011. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком од-
го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


