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НЕОПРАВДАНА УПОТРЕБА АНГЛИЦИЗАМА  
У НОВИНАРСКОМ ДИСКУРСУ 

Пример дневне штампе 

Сажетак: предмет истраживања у овом раду представља присуство 
англицизама у штампаним медијима, на примеру дневне штампе. Ана-
лизирани узорак састоји се од осам дневних листова штампаних истог 
датума. Реч је о случајном узорку, а анализирани текстови су подељени у 
две категорије. У првој групи налазе се текстови који припадају области 
друштвено-политичког и културног живота у Републици Србији, док се 
у другој групи налазе текстови који припадају домену спорта и забаве. 
Након извршене анализе презентовани су закључци у вези са учесталошћу 
појављивања англицизама у дневној штампи и оправданости њиховог поја-
вљивања.

Кључне речи: АНГЛИЦИЗМИ, НовИЈИ АНГЛИЦИЗМИ, еНГЛеСКИ 
ЈеЗИК, СРпСКИ ЈеЗИК, „АНГЛоСРпСКИ” ЈеЗИК, НовИНАРСКИ ДИС-
КУРС, ДНевНА ШТАМпА.
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Увод

Језик, као основно средство комуницирања међу људима, обележје је 
идентитета једног народа; или би бар требало да буде. Ипак, слушајући 
свакодневне разговоре, посебно млађе популације, стиче се утисак да смо 
у некој другој земљи, а неко би се могао запитати да ли заиста чује српски 
језик. Када је реч о преписци путем такозваних друштвених мрежа, чији 
назив је, рекло би се, дискутабилан с обзиром да више служе за удаљавање 
међу младим људима него за зближавање и дружење, барем у оном конвен-
ционалном значењу термина дружити се који је некада подразумевао личну 
интеракцију између две или више особа, ситуација је још озбиљнија.

Већ смо се донекле навикли на термине попут лајковати, хејтовати, 
шеровати, баговати, печовати, пејстовати, даунлоудовати и сл, који су 
употребом модерне технологије тако неприметно инкорпорисани у сва-
кодневни жаргон, тако да их већ и генерација средњих година прихвата и 
користи не размишљајући много о њиховом значењу као ни евентуалним 
еквивалентима који могу постојати у српском језику. Када пак дође до 
судара генерација, па бака и деда, на пример, чују разговор својих унука 
где једно другоме кажу „Искулирај, не могу да те хендлујем!” сасвим је 
вероватно да ће помислити да деца причају на неком страном језику, а 
извесно је да неће разумети о чему говоре. А после свега, и једна и друга 
генерација се служе српским језиком. 

Недавно се десио митап1 на коме се млада јутјуберка2 обратила сво-
јим фановима и са њима поделила експертизу успешног прављења селфија, 
наношења мејкапа и праћења фешн трендова. „Знања” која преноси својим 
пратиоцима (поново од енглеског follow) су ин и тренди, а она је сама тако 
кул. И могло би се ићи у недоглед са помињањем прилично бесмислених 

1 Реч је написана транскрибовано (у складу са важећим правописом српског језика) 
као једна реч. Ипак, с обзиром да овде није реч о туђицама, које су присутне у 
сваком живом језику, већ о новим речима које свакодневно улазе у српски језик 
неконтролисаном брзином, немајући прилике да буду адаптиране и прилагођене 
језику у коме се појављују, оправдана је сумња да се иста реч може појавити у писаном 
дискурсу и у неком другом облику, изворном, на пример, као и у различитим 
варијететима (са цртицом или без, латиничним писмом уз транскрипцију итд), 
иако Твртко Прћић наводи следеће правило: „Састављено се пишу транскрибоване 
енглеске сложенице (без онзира на то да ли се њихове саставнице у изворном облику 
пишу одвојено, с цртицом или састављено), ако је у српском језику однос између 
саставница непрозиран, што чини да се реч поима као целовит језички знак који 
изражава један јединствен појам, нпр. бебиситер” (Прћић, 2005: 11). 

2 Шта уосталом у српском језику значи реч јутјубер или јутјуберка скована према 
називу Јутјуб (youtube) портала? Да ли је онда по аналогији особа која користи 
апликацију вајбер (viber) вајберка? Уосталом да би сте постали „познати јутјубер” 
неопходно је да имате одређени број прегледа, лајкова, и да уз то имате велики број 
суба (скраћено од субскрајбер) !?!?!
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термина које наша младеж користи у свакодневној комуникацији. Ипак, 
то није највеће зло. Проблем је што овакве кованице свакодневно може-
те срести и у средствима јавног информисања, а мора бити наглашено да 
није реч искључиво о забавним рубрикама. У прилог томе иде и изјава 
репортера са сајма предузетништва да ће бити прилике за нове стартапо-
ве.3 Млађем делу популације, као и говорницима српског језика који вла-
дају знањем енглеског, биће јасно шта је репортер хтео да каже. Међутим, 
то се не може тврдити за гледаоце уопште. Зато и не чуди парадоксално 
становиште које се може чути у данашње време, а то је да је потребно што 
боље познавати енглески језик како бисмо разумели српски. 

1.Далисрпскијезикнестаје?

„Дефинисан као апстрактан систем знакова за означавање матери-
јалне и духовне реалности, као израз стварности у њеним разноврсним 
изгледима, суштинама и променама, језик је повесна категорија чији се 
почеци, као и почеци историје човечанства, губе у маглинама давних 
времена” (Петровић, 2014: 25). Тако од првих, примитивних, племенских 
језика кроз историју настајали су нови језици који задивљују својим бро-
јем и различитошћу. Језици константно настају, расту, мењају се, али и 
нестају. Људи у свету данас говоре близу шест хиљада матерњих језика 
од којих око хиљаду има писмо, док је приближно хиљаду и четирис-
то језика у фази ишчезавања, с обзиром да се њима служе веома мале 
групе људи. Процес глобализације и давање примата енглеском језику 
може довести до ситуације да у догледно време може изумрети око 60% 
примарних живих језика (Петровић, 2014: 29). Ове прогнозе су прилично 

3 Може се приметити да је именица уредно прилагођена правописним правилима 
српског језика, стављена у множину и у одговарајући падеж. Ипак, то је само 
делимично тачно. То јесте случај у усменом дискурсу. Када бисмо поменутог 
репортера питали како се пише ова именица, оправдана је бојазан да бисмо добили 
или одговор да није сигуран или више различитих одговора, на пример: start up-
ove, start-up-ове, а можда и startapove, старт-ап-ове или неку сасвим пету варијанту, 
с обзиром да овакве конструкције говорници свакодневно уносе у српски језик и 
адаптирају по свом нахођењу. У Правопису српског језика (Пешикан, Јерковић, 
Пижурица, 2013: 186-195), стоји да се у српском језику користе транскрибовани 
облици назива и имена из енглеског језика. Твртко Прћић у својој књизи енглески 
у српском наводи: „Погрешно је писати англицизме у енглеском оригиналу, како 
у текстовима на латиници (којој је енглески оригинал прилично близак) тако и у 
текстовима на ћирилици (којој енглески оригнал уопште није близак)” (Прћић, 
2005: 45). У наставку, ипак, аутор помиње да се преузете речи у одређеним 
приликама могу наводити у изворном облику (латиницом) ради боље визуелне 
идентификације. Међутим, у том случају морају бити типографски или графички 
издвојене. 
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обесхрабрујуће. Иако се језици константно мењају под утицајем других 
језика, а евидентно је да у српски језик сваког дана уђе одређени број 
нових речи из енглеског језика, док се брзина њиховог појављивања вр-
тоглаво повећава, поставља се питање да ли српском језику прети опа-
сност од изумирања за коју пуристи сматрају да је реална с обзиром на 
ситуацију? Иван Клајн у својој књизи Испеци па реци у чланку под нази-
вом „Дилуирана инсомнија” обрађује управо питање туђица у српском 
језику, те цитира речи Јована Јовановића Змаја који је у листу „Змај” 
1865. године написао следеће:

„Прва је радост материна да јој дете проговори, али, наравно, стра-
ним језиком. Ју, сладак је, мали! па већ говори немачки и мађарски. И 
француски већ зна петнаест речи. (...) Ју, либес кинд, како је ушнирана, 
то ће бити тенцерка! – А либес кинд слуша ... Данас је већ по сата на огле-
далу била; сутра ће украсти од матере рајспулфера, па ће се накречити 
с прста. (...) Пера је живо здраво дете, али мати вели да није артиг кад се 
деца сиграју, па сиромах Пера мора каткад по два сата на столици мирно 
да седи, руке да прекрсти па гледи како госпође јаузнују, а ако мати за-
борави и њему дати, Пера мора и гладан и жедан ћутати, искати не сме, 
то се не шикује” (Клајн, 2010: 148). 

Исте године, наводи Клајн, Јован Јовановић Змај је под насловом 
„Шала и збиља” написао и следеће: 

„Српство, то вам је таква једна ситнарија; реч по себи кратка, само 
од два слога ... јер данас да се и са лица земље збрише, was liegt daran! – 
сунце би се исто тако рађало, зора би као и досад praechtig била, балови 
би као и досад били комифо; пачули, о де мил флер и Prinzessenwasser 
не би нимало поскупио ... Kokosnussodaseife тако би се исто око белих 
ручица сапунио; брошеви, бразлетне и обоце (nota bene ако су echt) не би 
нимало потавнеле – једном речи, могло би се на свету исто онако живети 
без српства као и досад с њиме; исти конфорт, исти генус амизмана остао 
би на свету као и досад” (Клајн, 2010: 148).

Иван Клајн наглашава да ови цитати делују утешно, с обзиром да та-
корећи ниједан од овде поменутих немачких, француских и латинских 
израза којима се Змај у тексту ругао данас више није у употреби. Силни 
германизми и галицизми који су у то време били у употреби у тадашњем 
језичком снобизму нису уништили српски језик као што Клајн наводи. Не-
потребно је ишчезло, а у језику остало укорењено само потребно. Можемо 
се надати да ће тако бити и са данашњим англицизмима. Међутим, треба 
направити разлику између англицизама који су укорењени и оправдани 
и оних који то још увек нису постали, а свакодневно на мала врата улазе 
у српски језик у изворном облику без икакве графолошке и фонолошке 
адаптације или са сасвим произвољном поменутом адаптацијом. 
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2.„Англосрпски”или“Serbish”?

Услед свеприсутне глобализације енглески језик се не користи само 
у двосмерном споразумевању у области политике, науке, културе, спор-
та итд, већ је свакодневно присутан у скоро свим земљама света у јед-
носмерном споразумевању уз помоћ најновијих технолошких достиг-
нућа, на првом месту компјутера и интернета, што умногоме доприноси 
„ширењу појаве која би се могла назвати језичка англоглобализација” 
(Прћић, 2005: 15). Свакодневним одомаћивањем нових речи преузетих 
из енглеског језика у оквиру српског језика долази до значајних промена 
најпре на нивоу лексике и последично до такозване хибридизације срп-
ског језика услед недовољног познавања важећих норми српског језика 
и повиновања нормама енглеског језика. „Тако су већ настали обриси 
онога што се, опет помало поспрдно али нажалост прикладно, назива 
англосрпским језиком, што је врста српског језика који (све више) од-
ступа од својих норми и (све више) бива употребљаван према нормама 
енглеског језика” (Прћић, 2005: 23). 

У књизи Испеци па реци у чланку под називом „Све је изи или би-
зи” Иван Клајн помиње феномен близак „англосрпском” језику који би 
се могао окарактерисати као пренаглашена варијанта „англосрпског”. 
Говорећи о нашим људима који живе у Канади, тачније у Торонту, чи-
татељка која му се обратила истиче да врло лако примају туђи иденти-
тет, те њихова имена постају другачија услед адаптације како у изговору, 
тако и у писању. Каже да је Markovich, нпр, честа појава, да је Марија 
без ј, Јован је Џон итд. Читатељка наглашава да језик којим они говоре 
и сами називају SERBISH: „мувати се значи кретати се, пентати волове 
значи кречити зидове, мајка хајдује слаткише од деце ...” (Клајн, 2010: 
185). Иван Клајн, пак, истиче да са имигрантима према истраживањима 
увек бива тако. Наредна генерација више неће говорити ни „сербиш” већ 
чист енглески. Међутим оно што је за забринутост по овом аутору је „то 
што се 'сербиш' помаља и овде, међу људима који су цео живот провели 
на западном Балкану” (Клајн, 2010: 186), те упућује на напред наведени 
феномен „англосрпског” језика који Твртко Прћић детаљно обрађује у 
својој књизи енглески у српском.

Управо овај свеприсутни феномен хибридизације српског језика 
послужио је као инспирација за овај рад. Енглески је, неспорно, у једном 
виду или другом, прекомерно заступљен у свакодневном дискурсу мла-
дих, посебно када је у питању коришћење новије технологије, интернета, 
друштвених мрежа и сл, јер се највећи број новоприсутних позајмљени-
ца односи управо на терминологију везану за компјутере, при чему још 
увек не постоје укорењени еквиваленти у српском језику. Поставља се 
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питање колико ова хибридизација свакодневног говорног језика утиче 
на писани дискурс. Тако је настала идеја да се истражи у којој мери су 
англицизми заступљени у новинарском писаном дискурсу у Србији, а 
избор је пао на дневну штампу, са претпоставком да се у дневној штампи 
по правилу очекују текстови квалификованих новинара, написани књи-
жевним српским језиком, у којима се ретко појављују текстови преузети 
из стране штампе који по правилу обилују примерима „површинског” 
или „надрипревођења” (Прћић, 2005). 

3. Методологија истраживања

Имајући у виду формулисани проблем и постављени циљ истражи-
вања који се огледа у утврђивању учесталости појављивања англицизама 
у дневној штампи, у истраживању су примењене методе анализе и син-
тезе као основне научне методе; компаративна метода, заснована на ана-
лизи садржаја током компарације двају језика и асимилације енглеског 
језика са српским, као општа научна метода; и метода студије случаја 
као метода за прикупљање података. 

Корпус за анализу у овом раду представљају текстови штампани 
у националним дневним новинама. Реч је о случајном узорку дневних 
листова који су се појавили у продаји 29. септембра 2017. године, а то 
су следећи листови: „Политика”, „Вечерње новости”, „Блиц”, „Курир”, 
„Информер”, „Ало!”, „Српски телеграф” и „Данас”. Текстови који су ана-
лизирани како би се утврдило присуство или одсуство англицизама у 
писаном новинарском дискурсу припадају двема категоријама: тексто-
ви из друштвено-политичког и културног живота и спортски и забавни 
текстови. 

Предмет анализе представљају такозвани новији англицизми у срп-
ском језику којима се углавном сматрају англицизми који су ушли у упо-
требу у српски језик последњих двадесет, двадесет пет година, а посебно 
од 2000. године до данас. Невероватна је брзина којом се број нових ан-
глицизама свакодневно повећава, тако да је више постало немогуће пра-
тити тај процес. Осим тога, предмет анализе биће не само англицизми 
преузети директно из енглеског језика, већ и они други који су у српски 
језик ушли преко енглеског, а потичу из француског, латинског и другиих 
језика, као и устаљени англицизми који последњих година добијају нека 
нова значења услед контакта између енглеског и српског језика. Осим 
англицизама који су се одомаћили и паралелном употребом у други 
план потиснули еквиваленте из српског језика, анализирана је употреба 
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англицизама који се појављују стихијски, а користе се у неприлагођеном 
облику јер још увек нису постали интегрални део српског језика.4

Анализа одабраног узорка је лексичка анализа која ставља акценат на 
проналажење примера употребе новијих англицизама (речи, синтагми и 
фраза) у новинарском дискурсу у различитим варијантама: прилагође-
ни англицизми, делимично прилагођени англицизми или неприлагође-
ни англицизми (пуко преношење у изворном облику).5

4. Друштво – политика – култура 

У прву групу анализираних текстова спадају текстови који припа-
дају области друштвено-политичког и културног живота у Србији. Пре 
анализе текстова унутар дневних новина, анализирани су наслови на 
насловним странама и закључак који је уследио је да је на насловницама 
дневних новина уочена употреба англицизама у само два од осам слу-
чајева, и то у дневном листу „Данас” и дневном листу „Ало!”. На наслов-
ници листа „Данас” уочене су речи бизнисмен и медијски који се могу 
сврстати у категорију одомаћених англицизама чија је употреба оправ-
дана. Ипак шта се десило са средствима јавног информисања и пословним 
људима или привредницима? Приликом анализе на једном месту је запа-
жена и употреба политички коректног термина бизнисменка, који, мора 
се признати, звучи веома колоквијално и неприродно у корелацији са 
осталим српским речима у тексту. Ни у једном тексту приликом анализе 
одабраног узорка није уочен синоним на српском језику, већ искључиво 
одомаћени англицизми медији и бизнисмен/и. На насловној страни днев-
ног листа „Ало!” два пута се помиње реч фајт!? употребљена у значењу 
свађа, од енглеског fight (борба, туча). Овде је реч о неодомаћеном англи-
цизму који је само делимично прилагођен, с обзиром да је употребљена 
транскрипција уместо изворног писања. Осим тога, не постоји никакво 
оправдање да овај термин буде употребљен у наведеном значењу. Шта-
више, у текстовима унутар листа, а који се односе на ове наслове, више 
4 У монографији под називом Колико разумемо нове англицизме, ауторка Олга 

Панић-Кавгић напомиње да треба разликовати две појаве у новинарском језику. 
Једна је креативна употреба елемената страног језика. У том случају се овакво 
новинарство граничи са есејистиком или јесте врста есејистике. Друга, сасвим 
другачија појава, је „разметање неразумљивим изразима у текстовима општих или 
неспецијализованих новина који не спадају у описану новинарско-есејистичку 
форму” (Панић-Кавгић, 2006: 13). Предмет истраживања у овом раду представља 
друга поменута појава. 

5 Твртко Прћић помиње три врсте англицизама који су у употреби у српском језику, 
а то су: потпуно одомаћени англицизми, делимично одомаћени англицизми и не-
одомаћени англицизми (Прћић, 2005: 139-141). 
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није употребљен поменути термин. У листу „Ало!” у сличном значењу 
употребљава се и термин клинч, такође енглеског порекла, који означава 
захват у боксу, а који се овде користи у пренесеном значењу свађе одно-
сно сукоба.

У дневном листу „Политика” забележена је ограничена употреба ан-
глицизама, која се углавном односи на одомаћене англицизме. Тако су 
политичке вође лидери, и то без изузетка. У овим, као и у осталим днев-
ним новинама које су представљале узорак истраживања на више места 
се помиње реч лидер, али нема ниједног вође! Примећена је и употреба 
термина брегзит који се односи на повлачење Уједињеног Краљевства из 
Европске уније, који се у транскрибованом облику одомаћио у политич-
кој терминологији у веома кратком временском периоду. У истом тексту 
је лидер британских лабуриста на конференцији странке „низао хитове” 
(још један одомаћени англицизам) који су били „музика за њихове уши”. 
Овде је очигледно да је новинарка желела да употреби метафору. Ипак, 
свесно или несвесно, тенденциозно или не, употребила је прагматички 
англицизам дословно преводећи енглески идиом „something is music to 
your ears” у значењу да сте веома задовољни нечим што сте чули, неком 
одлуком, мишљењем итд, с тим што српски језик не познаје овакав израз, 
те је и повезивање са „низањем хитова” у овом контексту очигледно пре-
узето из британских медија, тј. енглеског језика, дословним превођењем, 
а метафора која је највероватније употребљена у оригиналу изгубила је 
на јачини. Овакви примери прагматичких англицизама могу се чути како 
у свакодневном говору, тако и у медијима, те се неретко појављују фразе 
као што су: „најбољи филм икада” из енглеског „the best movie ever” уместо 
„најбољи филм који је икада снимљен”, или „причај ми о томе” из енглеског 
„tell mi about it” уместо конструкције „мени кажеш”. Безброј је примера 
„површинског” превођења у титловима филмова или серија. Недавно се у 
титлу једне серије појавио превод који илуструје поменуто становиште: 
„овде има педесет људи превише”!?!?! Шта то уопште значи на српском 
језику? Очигледно је да је реч о пуком преузимању енглеске конструкци-
је: there are fifty people too many у значењу да се у просторији налази педе-
сет људи више (НЕ превише!) него што је уобичајено, стандард итд.

У тексту о вакцини против грипа, како у „Политици”, тако и у другим 
дневним листовима, помиње се искључиво дистрибуција вакцине. Од си-
нонима расподела ни трага ни гласа, осим у „Вечерњим новостима” где 
се вакцина најпре дистрибуира, а након тога у наредној реченици рас-
поређује у истом значењу. У истом маниру је термин удружење волшебно 
нестао уступивши место асоцијацији. Ово је пример новог значења које је 
овај англицизам добио последњих година насупрот одомаћеном основ-
ном значењу асоцијације у смислу повезивања представа и појмова. 
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У „Вечерњим новостима” поново доминирају лидери политичких 
странака, покрета и сл. Помиње се реконструкција6 Владе. Овај термин 
који се јавља и у другим дневним листовима који представљају корпус 
за истраживање у значењу реорганизације или промене састава Владе, 
где би једна или друга фраза биле пригодније, терминолошки асоци-
ра на чланак под називом „Англоглупизми”, један од осамдесетак чла-
нака сакупљених у књизи Бушење језика Ивана Клајна. У овом чланку 
се помиње термин „англоглупизам” који је сковао инжењер Владимир 
Лапчевић а односи се на позајмљенице, односно речи које су преузете из 
енглеског језика, а употребљавају се у погрешном значењу,7 нпр. термин 
конструисати у значењу саградити, ултимативан у значењу последњи 
крик или дизајнирати уместо пројектовати8 (Клајн, 2012: 198-199).

У једном тексту „Вечерњих новости” помиње се термин ексградона-
челник, где је префикс –ex из енглеског језика у значењу бивши асимило-
ван са именицом градоначелник, који може послужити као пример који 
илуструје настајање напред наведеног хибридног језика или „англосрп-
ског” (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011). 

У истом листу је опажена и недоследност приликом преузимања 
назива на енглеском језику, те је у једном случају препарат за мршављење 
пренет као „слим лајн”9, у транскрибованом облику у складу са важећим 
правописним правилима, а у другом тексту је назив туристичке агенци-
је написан као wayout, изворним писмом и без наводника, и то у тексту 
исписаном ћириличним писмом. Сличан случај мешања ћириличног и 
латиничног писма, прилагођеног и неприлагођеног писања, уочен је у 
чланку o 10. Лесковачком интернационалном фестивалу филмске режије 
(LIFFE)! Такође се помиње арт дворана, као и иницијатива да се на РТС10 
6 У Лексикону страних речи и израза Милана Вујаклије реконструкција је дефини-

сана као „зидање изнова, презиђивање, поновно успостављање; поновно подизање 
и обнављање пропалих старих уметничких споменика... ” (Вујаклија, 2006: 765). 

7 Последица површинског превођења, тј. надрипревођења – термин који је сковао 
Твртко Прћић (Прћић, 2005: 53-56), а тиче се ситуације да се у данашње време пре-
вођењем често баве приучени „преводиоци”. Као резултат процеса превођења у 
који није уложено довољно труда и стручности, услед задржавања на површинском 
нивоу, јављају се овакви накарадни преводи.

8 Овде је реч о такозваним „лажним паровима” на нивоу лексике. 
9 У дневном листу „Блиц” се овај препарат помиње као „слимлајн”, овог пута као јед-

на реч. У „Српском телеграфу” се исти препарат у наслову чланка јавља као слим-
лајн (без наводника и малим словом), да би се у самом чланку помињао суплемент 
слимлајн софт гел, а назив компаније као „Слимлајн”. У „Куриру” је, пак, ова ком-
панија названа „Слим лајн”. Превише различитих начина, рекло би се, да се означи 
исти појам. 

10 У овом случају је такође примећен утицај енглеског језика јер је поменути акро-
ним написан без падежног суфикса који се у говору јавља, што је погрешно, јер се 
на тај начин „ствара неоправдан раскорак између говора и писања” (Прћић, 2005: 
46), без обзира да ли је реч о домаћим или страним акронимима. 
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направи емисија „Синема Србија”. Арт дворане су замениле уметничке 
дворане, а назив потенцијалне емисије на националној телевизији је ти-
пичан пример „англосрпског” језика. Сличан пример уочен је у чланку 
у коме је реч о проблемима које су путници искусили приликом прија-
вљивања на неколико великих аеродрома широм света. Најпре се говори 
о томе да су компјутерски системи за пријављивање (чекирање) отказали. 
Може се приметити да је англицизам стављен у заграду. Вероватно би 
требало да нам појасни о чему је реч у српском језику!?!?! У наставку 
текста се затим говори о компанијама које нису могле да „чекирају” пр-
тљаге, да би након тога били поменути путници који чекају на чекирање. 
Примећује се да се прелази на употребу англицизма у наставку текста, 
који је у једном случају стављен под наводнике, а у другом написан без 
њих, што указује на недоследност у прихватању и коришћењу англици-
зама у поменутим новинским чланцима, што је недопустиво. У истом 
чланку је примећен још један пример „англосрпске” конструкције: „ИТ 
баг софтверског система Амадеус Алтеа”. Овде је најпре скраћеница IT 
(Information Technology) из енглеског језика преузета као таква и упо-
требљена у складу са енглеском граматиком као придев11, да би уследио 
новији англицизам баг12, који може звучати недовољно разумљиво одре-
ђеном проценту читалачке публике, на првом месту старијој популацији. 
Исто важи за примере новијих англицизама који се такође могу срести у 
дневној штампи, а углавном се односе на компјутерску технологију, као 
што су: хакер, онлајн, сајт, твит и твитовати итд.

У дневном листу „Данас” наилазимо поново на огроман број лидера, 
а нема ниједног вође. И даље су ту бизнисмени и медији који би, поред 
одомаћености термина, могли понекад бити замењени синонимима 
на „чистом” српском језику. Рекламирање је строго маркетинг, главни 
токови су мејнстрим, активности владе су транспарентне, контрола је 
постала мониторинг, а здравство је девастирано уместо уништено. Ин-
дустријалац или предузетник су давно заборављени термини, а у овом, 
као и у осталим анализираним дневниом листовима, заменили су их 
тајкуни13, магнати и могули.14

11 ИТ у српском језику може представљати информационе технологије. Ипак, ова 
скраћеница ни у ком случају не може бити употребљена као придев као што је у 
тексту учињено, јер то није у складу са граматичким правилима српског језика, 
већ представља пуко пресликавање енглеске граматике на српски језик. 

12 Хардверска или софтверска грешка. Према: Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 35. 
13 Треба нагласити да се тајкуни углавном јављају у негативном контексту, те је и 

самом термину додељена негативна конотација. 
14 Овде, као и другде, није реч о апсолутним синонимима који у језику не постоје, већ 

се јављају само релативни синоними који, сваки понаособ, поседују специфично-
сти и разлике у значењу у односу на своје парњаке. 
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У тексту о првој Американки пилоту прве класе помиње се да је сте-
кла лиценцу (од енглеског license) пилота прве класе, а не дозволу! Још 
један текст из области културе у листу „Данас” носи наслов Хитови из 
yu15 региона. У тексту се помињу најбољи филмови yU региона, хитови са 
екс-yu простора16, поново је ту арт дворана, а фестивал филмске режије 
LIFFE се у падежним облицима користи без падежних наставака.17 Пажњу 
привлачи још један наслов из области културе под називом почиње „Book 
talk 2017”. Може се приметити да је назив на енглеском језику прене-
сен дословно, у оригиналу, не транскрибовано као што правопис срп-
ског језика налаже. Чак је и година написана без тачке према енглеском 
правопису. У самом тексту се појављује још један сличан пример где се 
наводи да „конференцију организују Color Media Communications, HBO 
Color Media Events...” У једном другом тексту се поново без транскрипције 
помиње Slow food покрет, а затим у облику генитива ова синтагма у јед-
ном случају гласи Slow fooda, а у наредна три помињања Slow food-а, где 
су, наравно, оба облика неприхватљива.

У дневном листу „Блиц” један од политичких лидера наглашава да 
су две странке исто оријентисане, уместо усмерене. Овог пута су горе-
поменути „компјутерски системи за пријављивање (чекинг) потпуно 
отказали”. Може се приметити да је сада англицизам у загради, који 
највероватније служи у сврху „бољег разумевања српског језика”, само 
транскрибован, док је задржан енглески облик глаголске именице; није 
чак ни прилагођен као у напред наведеном случају када је реч била о че-
кирању. У „Куриру” се, међутим уопште не помиње систем за пријављи-
вање. То је једноставно систем за онлајн чекирање, а путници нису могли 
да се пријаве на лет због бага.

У „Блицу”, у тексту под називом Усвојени нови закони о образовању 
помиње се да се новим решењима даје прилика наставницима, истражи-
вачима и студентима да оснивају спин-оф и стартап компаније. Чак и да 
изузмемо чињеницу да ће оваква употреба терминологије код старијих 
читалаца и оних који не владају енглеским језиком, или бар не у довољ-
ној мери, резултирати неразумевањем, овде се може приметити и више-
струки утицај енглеског језика, као и извесне недоследности. Најпре, као 
и у енглеском језику, овде су именице употребљене у својству придева, 
док српска граматика овакав поступак не познаје. Осим тога, и једна и 
друга именица у оригиналу у енглеском језику пишу се са цртицом (spin-

15 „Погрешно је писати са словима X, Y, W, Q речи и афиксе страног порекла на лати-
ници, јер она не спадају у абецеду српског језика... НЕ са EX-YU просторâ” (Прћић, 
2005: 47), на пример. 

16 Треба приметити да је скраћеница час YU, а час Yu!
17 Већ поменуто пресликавање енглеске граматике и правописа. 
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off и start-up), док је у овом случају код једне именице задржана цртица, 
а код друге није. Иако је поступак без цртице правилан18, поставља се 
питање да ли се ради о нестручности приликом оваквих преузимања или 
о немарности. Како год, наведени пример илуструје продирање „англо-
српског” језика у новинарски дискурс и иронију напред наведене кон-
статације да је неопходно боље познавати енглески језик како би разу-
мели српски.

Још један текст привалчи пажњу услед присуства великог броја 
новијих англицизама, а припада области културе, популарне културе, 
додуше, те самим тим мање изненађује поменута фреквенција новијих 
англицизама. Наиме, реч је о извесном медијском магнату. Текст оби-
лује новијим англицизмима као што су мејнстрим, бренд19, селебритији, 
старлете и слично. Ево навода једне реченице која илуструје стил којим 
је написан овај чланак: „Реч је о бренду који је трасирао поп културне и 
лајфстајл трендове”.20 

У дневном листу „Курир” један од политичких вођа, или лидера, ако 
је судити према новинским чланцима, помиње фиш бар и вотку с лај-
мом!?! Лимета можда и није тако распрострањен термин код нас (мада 
питање је какву поруку шаље непостојећа реч лајм), али намеће се пита-
ње где су одједном нестали рибљи ресторани?

Директно преузимање из енглеског језика примећено је и у тексту о 
отварању хотела „InterContinental” у коме се помиње да су кључеви хоте-
ла уручени CEO (од енглеског chief executive officer у значењу генерални 
директор), док се у наставку текста помињу друга два генерална дирек-
тора. Овакав поступак нема никакво упориште, посебно што се у настав-
ку текста прелази на генералног директора уместо CEO. Осим тога, и овог 
пута је акроним употребљен без падежног суфикса. 

У „Српском телеграфу” се у тексту о једном од познатих српских 
тајкуна, бизнисмена, помиње конкурентни дневни лист као рекеташки 
таблоид (поново англицизми на делу), да би се у наставку текста гово-
рило о бизнису. Иста терминологија забележена је и приликом анализе 
текстова из политичког и друштвеног живота у дневном листу „Инфор-
мер”, са још наглашенијим неформалним новинарским стилом и јези-
ком који врви од колоквијалних израза. Тако се поред већ поменутих 
тајкуна, рекеташког таблоида и бизниса на више места може приметити 
употреба именице кеш, док се готовина не помиње. Још један пример 

18 Овде је реч о пресликавању енглеског правописа јер је погрешно „писати с цртицом 
елементе транскрибованих енглеских сложеница” (Прћић, 2005: 43).

19 Овај термин је увелико потиснуо употребу речи марка у српском језику. 
20 Англицизми су, као и у остатку рада, ради боље прегледности, исписани курзивом 

(или италиком (још један новији англицизам)).
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такозваног „англосрпског” језика се појављује у чланку о новом типу 
мобилних телефона који неће имати слот (уместо прореза) за картицу, 
као и у чланку у „Политици” у коме се говори о посети кинеске делега-
ције Пошти Србије а помиње се могућност сарадње не само када је реч о 
е-трговини већ и онлајн туризму. У првом примеру је очигледно просто 
преузимање енглеске сложенице e-commerce, где се префикс e- односи на 
већ готово одомаћен англицизам електронски или онлајн који је употре-
бљен у наредној колокацији, те се може поставити питање због чега се 
онда у једном случају задржава енглески префикс у оригиналу, сасвим 
неоправдано и непотребно, док се у другој синтагми користи одомаћени 
англицизам. И тако долазимо до закључка да се „англосрпски” полако 
али сигурно појављује и у званичном дискурсу, а не само неформалној 
комуникацији младих. 

5. Спорт – забава 

Што се спортских и забавних рубрика тиче, као што се могло претпо-
ставити, и у овом домену је забележена прилична учесталост појављивања 
англицизама. На спортским странама „Политике”, за разлику од текстова 
са спортском тематиком у другим дневним листовима, забележена је упо-
треба именице утакмица, док је у свим осталим листовима без изузетка 
то меч. И у овом дневном листу је у употреби термин меч, вероватно да би 
се избегла репетиција. Ипак, потребно је нагласити да је то једини лист 
у коме се помиње утакмица. У „Политици” је такође реч о навијачима, 
док су у осталим дневним новимана то фанови. плејоф21 и плејмејкер22 се 
могу сматрати одомаћеним англицизмима када је реч о спортској терми-
нологији. Из тог разлога изненађује поступак новинара који је именицу 
„плејмејкер” ставио под наводнике, а плеј-оф написао са цртицом.23 

У „Вечерњим новостима” је забележена употреба исте терминоло-
гије. Сада су то искључиво мечеви, а плеј-оф је и овог пута у употреби са 
цртицом, док је плејмејкер употребљен као једна реч и без наводника, 
што би био правилан поступак адаптације. Осим тога, у тексту о НБА 
лиги примећени су термини драфт и драфтовање24. С обзиром да је реч 

21 Према Речнику новијих англицизама именица плејоф се пише спојено, а српски 
еквивалент који је понуђен је доигравање (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 188).

22 У Речнику новијих англицизама као синоним за плејмејкера стоји и плеј, а као срп-
ски еквивалент наведена је синтагма вођа игре (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 188).

23 Раније у раду поменуто је становиште да је погрешно са цртицом писати елементе 
транскрибованих енглеских сложеница (Прћић, 2005: 43).

24 У Речнику новијих англицизама једно од значења именице драфт је „систем ода-
бира нових играча за неки професионални кошаркашки тим”, док драфтовати зна-
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о терминологији која је у употреби у области професионалне кошарке, 
преузимање термина у оригиналу је у овом случају оправдано, с обзиром 
да не постоји еквивалент у српском језику, а описно превођење се не би 
стилски уклопило у поменути спорстки чланак. Овај поступак је, такође, 
оправдан услед економије простора.25 Ипак, да то није увек случај све-
дочи и употреба придева фит уместо у форми приликом описа ситуације 
када фудбалер није могао да игра јер је после тестирања утврђено да није 
у форми тј. доброј кондицији. Као што се може приметити, овде није реч 
о економији простора, па ни ова употреба англицизма нема оправдања.

Осим одомаћених англицизама и оних чија је употреба оправдана у 
конкретном контексту, у „Вечерњим новостима” је примећено и пуко пре-
узимање енглеских речи које је својствено за жаргонски језик омладине, 
али које итекако изненађује у новинарском писаном језику. Тако новинар, 
описујући ситуацију када је фудбалер два пута погодио стативу, кори-
сти израз копи пејст!?!?! Мислим да је сваки наредни коментар сувишан. 
Очигледно није довољно што „копирамо” и „пејстујемо” у комјутерској 
терминологији, већ је потребно жаргон пресликати у различите области 
живота! Поменута фраза типичан је пример феномена „англосрпског” 
језика, који очигледно продире у различите сфере извештавања. 

У дневном листу „Данас” уочена је употреба скраћене варијанте 
плејмејкера у виду плеја. Старт је заменио почетак, атлетске перфор-
мансе (пуко пресликавање енглеске конструкције) су истиснуле спорт-
ске карактеристике. У тексту о НБА лиги поново се помиње драфт, али и 
„медија деј”.26 У једном тексту о фудбалу помиње се нокаут фаза. Реч је о 
употреби неформалног придева у значењу „посебно уочљив, упечатљив, 
леп, успешан и сл.” (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 168). 

И у „Блицу” је заспупљена горепоменута спортска терминологија у 
виду мечева, фанова, драфтовања, плејмејкера и сл, с тим што је у овом 
листу уочена равноправна заступљеност синонима тим (из енглеског 
језика) и екипа. Пажњу још привлачи употреба синтагме фајнал фор, 
преузете у оригиналу, уместо фајналфор27, с обзиром да елементи ове 
транскрибоване енглеске сложенице у српском језику чине формалну 
садржинску целину (Прћић, 2005: 41). 

чи „бирати/одабрати по одређеним критеријумима нове играче за неки професио-
нални кошаркашки тим” (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 72).

25 Слична ситуација је нпр. употреба одомаћеног акронима ПР (од енглеског Public 
Relations) за односе с јавношћу. 

26 Претпоставка је да за одређени број читалаца ова фраза неће имати никакаво зна-
чење, посебно за оне који припадају средњој и старијој генерацији. Уместо тога, 
могао је бити употребљен синоним конференција за штампу. 

27 „Финални турнир четири кошаркашка, одбојкашка и сл. тима који се игра по 
систему елиминације” (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 87).
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У „Куриру” је плеј-оф и даље са цртицом, док се учестало појављује 
термин стартовати, али од почетка ни трага ни гласа. Иста ситуација је 
забележена и у „Српском телеграфу” где се као додатак плеј-офу појавио и 
ол-стар. Сходно поменутим правилима и ову именицу је било неопходно 
пренети транскрибовано као једну реч, тј. олстар, у значењу прворазредни, 
првокласан (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 174). У дневном листу „Ало!” овај 
новији англицизам се појављује у варијанти ол стар, а придружује му се 
дрим тим у значењу тим из снова, с тим што би према Речнику новијих 
англицизама у овом случају требало да стоји цртица између саставних 
делова (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 73-74). Именицу тајм-аут, која је 
такође примећена у истом листу, је према Речнику новијих англицизама 
потребно писати као једну реч (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 250).

Што се забавних страница у анализираном узорку тиче, углавном је 
у свим поменутим листовима у употреби слична терминологија. Тако 
нпр. у „Вечерњим новостима” светску музичку звезду називају суперста-
ром. Помиње се извесни ријалити програм28, који је у „Куриру”, нпр, рија-
лити-програм, док је у „Информеру” овај формат назван ријалитијем. 
Новински ступци обилују старлетама, фановима и хитовима. У „Инфор-
меру” у чланку о новом споту извесне поп певачице, дотична певачица 
помиње „аутфит”, при чему се у овом случају употребљени термин не 
односи само на гардеробу и модне детаље, већ и на одстуство поменутог! 
У истом дневном листу појављује се ин препорука. Термини ин и аут су 
веома присутни у свакодневном жаргону младих, па већ звуче некако 
одомаћено. Ипак, та „мода” не би требало да се одсликава у писаном дис-
курсу. Овде је потребно нагласити да је лист „Инфромер” у поређењу са 
осталим анализираних дневним новинама лист који је написан пренаг-
лашено неформалним и емотивно „обојеним” језиком. 

У дневном листу „Ало!” се надаље појављује фронтмен уместо вође 
групе, док је у „Куриру” група уствари бенд, што је у овом случају посебно 
неприкладно с обзиром да се ради о дувачком оркестру. У истом листу 
извесна фолк певачица обожава шопинг и брендиране ствари, док је друга 
обрадовала своје фанове новим селфијем на Инстаграму, а одређени фолк 
певач са пратиоцима на Инстаграму дели само фенси29 фотографије. Све 
у свему, овакав избор терминологије подсећа на свакодневни жаргон 
коме свакако није место у писаном новинарском дискурсу. 

28 Ова позајмљеница се у анализираном корпусу појављује више пута, с тим што је то 
негде ријалити, а негде ријалити програм, као и у овом случају, од reality show или 
скраћено reality. 

29 У значењу модеран, с тим што овај придев припада групи новијих англицизама 
који су задржали све одлике енглеског правописа и граматике, па не подлеже про-
менама по падежима. Нпр. Ишао сам на фенси журку; То је била фенси журка 
итд. 
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Закључак

Након извршене анализе новинских текстова долази се до закључка 
да су англицизми у приличној мери присутни како у текстовима који 
припадају друштвено-политичкој и културној сфери, тако и у тексто-
вима у домену спорта и забаве.

Полазна претпоставка је била да ће новији англицизми бити присут-
нији у спортским и забавним текстовима, јер је ова врста текстова углав-
ном писана неформалним и специфичним стилом. Новији англицизми 
јесу примећени у овој врсти текстова, али су у великој мери забележени 
и у текстовима из друштвено-политичког и културног живота. 

У извесним случајевима реч је о укорењеним англицизмима, као и 
онима чија је употреба оправдана услед недостатка еквивалентне лекси-
ке у српском језику, а најчешће се односе на термине новијег датума. 
Изненађење је, међутим, прилично учестало присуство новијих англи-
цизама који још увек нису нашли место у савременом српском језику. 
Каткад је реч о спорадичној употреби оваквих термина, док се у поје-
диним случајевима понављају, као што је приликом анализе текстова и 
наглашено. 

Још један феномен који је примећен је тај да поједини англицизми 
полако истискују из употребе устаљене српске термине. У неким приме-
рима се ранији синоними појављују спорадично, док су у другим случа-
јевима потпуно заборављени. 

Било је и примера појединачне употребе извесних новоскованих тер-
мина који, пак, не могу бити узети као правило јер је реч о изузецима. 
Ипак, постоји бојазан да овакви изузеци могу подстаћи новинаре да их у 
будућности користе чешће и на тај начин постану правило. Зар то није, 
уосталом, пут којим су прошли неки од новијих, а сада већ одомаћених, 
англицизама?

Крајњи закључак је да је потребно пробудити свест како припадника 
новинарске професије, тако и читалачке публике, да постоји потреба да 
се више пажње посвети избору терминологије и сачува карактеристичан 
израз нашег језика који полако нестаје неконтролисаним упливом нових 
англицизама у српски језик. Из неког угла може звучати пуристички, 
али следећи пут када прочитамо текст који обилује новијим англициз-
мима, требало би да обратимо више пажње и покушамо да се присетимо 
„српских” еквивалената и потрудимо се да их као такве користимо како 
у свакодневној комуникацији, тако и у писаном дискурсу. 
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