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Сажетак: Предмет истраживања у овом раду представља присуство 
новијих англицизама у рубрикама недељника и месечника штампаних на 
српском језику, са посебним освртом на просто транспоновање нерилагође-
них речи из енглеског језика које су у раду назване „квази-англицизмима”. 
Истраживање је извршено на узорку који чине следећи часописи: „Базар”, 
„Hello”, „Story”, „Gloria”, „Lepota & zdravlje”, „Elle” и „Cosmopolitan”**. Резул-
тати истраживања, поред масовне употребе новијих англицизама, указују 
на свеприсутну појаву стихијског преношења енглеских речи у српски језик 
у изворном облику без ортографске адаптације.2 

Кључне речи: НОВИНАРСКИ ДИСКУРС, НЕДЕЉНА ШТАМПА, МЕСЕЧНА 
ШТАМПА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, СРПСКИ ЈЕЗИК, НОВИЈИ АНГЛИЦИЗМИ, 
„КВАЗИ-АНГЛИЦИЗМИ”, АНГЛОСРПСКИ ЈЕЗИК.

* Контакт: marijaboranijasevic@yahoo.com
** Називи часописа исписани су у оригиналу и писмом којим су штампани. Једино 

„Базар” је штампан ћирилицом, док су остали часописи штампани латиницом.
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Увод

Језик предстваља непикосновено богатство сваког народа, као и обе-
лежје његовог идентитета и културе. Стога је такво непроцењиво богат-
ство неопходно брижљиво чувати и неговати. У пракси је нажалост забе-
лежен супротан тренд. 

Глобални утицај енглеског језика је евидентан, очекиван и неизбе-
жан. Неконтролисан уплив енглеских речи у српски језик чини да се срп-
ски језик вртоглавом брзином мења и губи своја обележја. Сличну судби-
ну имају и други светски језици. Услед глобалозације у догледно време 
може изумрети око 60% примарних живих језика (Петровић, 2014: 29). 
Процес настанка, развоја, мењања и изумирања језика је сасвим приро-
дан и дешавао се кроз историју. Ипак, убрзани развој нове технологије 
донео је још убрзанији утицај енглеског језика на остале светске језике, 
који сваког дана постаје све наглашенији. Тако некадашње становиште 
да су се језици кроз историју мењали бивајући обогаћени разним туђи-
цама, а ипак нису изумрли јер се у језику задржавало само потребно 
док се непотребно губило, у данашње време постаје тешко применљи-
во, а прогнозе се не чине превише оптимистичним. На примеру српског 
језика кроз историју се могу уочити различити утицаји енглеског, немач-
ког, француског, турског језика. Сваки од ових језика оставио је траг у 
српском језику у виду англицизама, германизама, галицизама и турци-
зама. Било је и оних који су представљали део тренутног жаргона, те су 
се изгубили временом. Други су, пак, остали укорењени као саставни део 
српског језика. „Међутим, треба направити разлику између англициза-
ма 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 произвољ-
ном поменутом адаптацијом” (Боранијашевић, 2017: 64). Оваква ситуа-
ција очигледно води ка промени српског језика која се дешава великом 
брзином и није нимало налик оној која се дешавала кроз историју када су 
туђице природним путем постајале део српског језика.

Језик није само средство за споразумевање и обележје једног народа 
и националне културе, већ и „средство повезивања свих припадника јед-
ног народа – у простору (без обзира на то где живе) и у времену (претход-
них генерација са садашњом, садашње са будућим). Управо то омогућује 
друштвени напредак: потомци баштине сва достигнућа предака, која им 
бивају језиком пренесена” ( Телебак, 2011: 7). Управо стога је неопходно 
узети у обзир озбиљност ове ситуације, како би за будуће генерације био 
сачуван српски језик са свим својим националним обележјима, писмом 
на првом месту. Српско национално писмо је ћирилица које захваљујући 
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реформи Вука Стефановића Караџића представља једно од најсаврше-
нијих писама у коме сваком гласу припада по један знак. Због чега се 
онда стиче утисак да је национално писмо скрајнуто у односу на ла-
тиницу? Почев од различитих медија попут телевизије, штампе, елек-
тронских медија, преко књига које су штампане углавном латиницом до 
различитих натписа који обележавају називе фирми, продавница, ка-
фића, латиница је више него доминантна, да не спомињемо чињеницу да 
је већина тих назива на енглеском језику. Да ли је овде реч о покушају да 
се приближимо Европи и свету? Милорад Телебак наводи да „Срби имају 
грешну заблуду да је њихово писмо примитивно (а није, већ је једно од 
најсавршенијих), да с њим не могу у Европу (а у Европу су Срби давно 
ушли управо са ћирилицом)” (Телебак, 2001: 11). 

Поред тога што се већина како дневних листова тако и недељника и 
месечника штампа латиницом, неретки су примери у којима се у ћири-
личком тексту појављују речи исписане латиницом, док се и у оним штам-
паним ћириличким, као и у оним штампаним латиничким писмом масово 
појављују речи и фразе на енглеском језику. Наиме, ради се о пуком пре-
ношењу страних речи у оригиналу, без икакве фонолошке и графолошке 
адаптације, што није у складу с правописом српског језика према коме се 
у оваквим случајевима примењује прилагођено писање, тј. транскрипција 
(Пешикан, Јерковић, Пижурица, 2013: 171). „Изузетно се у ћириличком 
тексту понеко име може навести и у изворној латиници. То је, ипак, само 
изузетан поступак, попут оног кад из стилских разлога у нашем тексту 
оставимо непреведену страну реч или израз” (Пешикан, Јерковић, Пижу-
рица, 2013: 172). „Изузетан поступак” поменут у Правопису српскога језика 
нажалост постаје пракса у недељним и месечним магазинима који пред-
стављају узорак у овом истраживању, штампаним ћирилицом или лати-
ницом, где нису само страна имена употребљена у изворном, неприла-
гођеном облику, већ је то случај и са другим енглеским речима и синтаг-
мама. Поновљени поступак води ка правилу пре него изузетку, као што би 
то требало да буде. Твртко Прћић у том контексту тврди да је погрешно 
„писати англицизме у енглеском оригиналу, како у текстовима на лати-
ници (којој је енглески оригинал прилично близак) тако и у текстовима 
на ћирилици (којој енглески оригинал уопште није близак)” (Прћић, 2005: 
45). Милан Шипка такође наводи изузетне случајеве у којима се латиница 
може „помешати” са ћирилицом: „Употреба латиничког писма, или поје-
диних латиничких знакова, у оквиру ћирилицом писаног или штампаног 
текста (словна параграфирања, латинички наслови и цитати, ознаке међу-
народних мерних јединица, међународни називи и симболи хемијских 
елемената, математичи симболи итд.), а посебно у подручју друмског, 
железничког и авионског саобраћаја (саобраћајни знакови и обавештења) 
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и другим видовима писмене комуникације (мобилна телефонија, радиоте-
леграфија, телепринтерске поруке, електронска пошта и сл.), утврђена је 
законима и међународним стандардима, или је тек узуелна, тј. уобичајена 
у пракси без посебног законског или каквог другог регулисања” (Шипка, 
2009: 36). Примери у штампи не припадају ни једном од ових поменутих 
случајева и представљају неку нову, али распрострањену праксу.

1.Новијианглицизмиили„квази-англицизми”?

Позајмљенице чине саставни део српског језика, као и било ког дру-
гог живог језика. Тако се у српском језику поред турцизама, галицизама, 
германизама, налази и велики број англицизама који су кроз историју 
постепено улазилии у српски језик. Англицизам је „енглеска реч која је 
ушла у неки туђ језик и одомаћила се у њему; извесна особина енгле-
ског језика пренесена у неки стран језик; особеност енглеског језика” 
(Вујаклија, 2006: 47). 

Новијим англицизмима, с друге стране, сматрају се речи и изрази 
који су у српски језик ушли у последњих двадесет, двадесет пет година 
услед свеприсутног феномена језичке англоглобализације који за после-
дицу има појаву такозваног англосрпског језика, „једног новог и специ-
фичног варијетета српског језика, који би се могао подвести под домен 
социолекта” (Прћић, 2005: 69). Овај нови социолект својствен је углавном 
млађој популацији која своју језичку и другу културу стиче углавном 
путем популарних медија. Овакав „хибридни језик којим се они, а поне-
кад и не само они, служе, може се назвати једино англосрпским језиком: 
то је врста српског језика који (све више) одступа од својих норми и (све 
више) бива употребљаван према нормама енглеског језика” (Прћић, 2005: 
69). Ипак, као што и сâм аутор наводи, англосрпски се не односи на сваки 
утицај енглеског језика на српски. Оно што карактерише такозвани ан-
глосрпски језик јесте непотребна и неоправдана употреба енглеских ре-
чи у ситуацијама када се могу употребити постојеће српске речи.

И у групи новијих англицизама може се направити разлика између 
оних који су оправдани и ушли су у српски језик услед недостатка срп-
ских еквивалената, а углавном се односе на нове тековине и достигнућа 
модерне технологије, и оних, неоправданих, који су последица својевр-
сне англоманије и горепоменутог феномена англосрпског језика.

Трећу групу, опет, чинили би они англицизми који то уствари и нису, 
те их стога овде називамо „квази-англицизмима”, а односе се на све оне 
енглеске речи које се у српском језику употребљавају у изворној форми, 
без адаптације, било правописне, било граматичке. Тако се у усменом 
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говору, на пример, могу чути речи употребљене без наставака за падеже 
(енглеска норма), а у писаном тексту се срећу у оригиналу, тј. исписане 
према нормама енглеског језика, независно од тога да ли је реч о лати-
ничком или ћириличком писму. 

Предмет овог истраживања чине искључиво новији англицизми, са 
посебним освртом на „квази-англицизмиме”, са намером да се истражи 
у којој мери се овај феномен који је присутан у усменој комуникацији 
преноси и на писани текст, у овом случају новинарски дискурс. 

2.Методолошкиоквиристраживања

Проблем истраживања у раду представља прекомерна употреба нови-
јих англицизама у новинарском дискурсу, на примеру недељне и месечне 
штампе. Циљ истраживања је утврђивање учесталости појављивања нови-
јих англицизама у новинским чланцима недељних и месечних магазина, 
са посебном пажњом посвећеном истраживању присуства такозваних 
„квази-англицизама”, тј. ортографски (с обзиром да је реч о писаном дис-
курсу) потпуно неадаптираних енглеских речи и израза употребљених 
у поменутим новинским текстовима. Приликом истраживања у раду су 
коришћене метода анализе садржаја и метода студије случаја. 

Истраживање је имало за циљ да докаже или оповргне почетну прет-
поставку да се у новинарском дискурсу недељних и месечних магазина 
на српском језику налази већи број новијих англицизама, као и „квази-
англицизама”. 

Корпус за анализу представљају следећи недељни и месечни ма-
газини: „Базар”, „Hello”, „Story”, „Gloria”, „Lepota & zdravlje”, „Elle” и 
„Cosmopolitan”. Реч је о намерном узорку, тј. недељним и месечним часо-
писима који су у Републуци Србији објављени током фебруара 2018. 
године. 

На одабраном узорку извршена је анализа са циљем проналажења 
примера употребе новијих англицизама, на првом месту „квази-англи-
цизама”, у виду речи, синтагми и фраза.

3. Анализа

Анализу одабраног узорка, тј. трагање за „квази-англицизмима” у 
српском језику, започињемо часописом новинског предузећа „Полити-
ка”, јединим часописом који је штампан националним писмом, тј. ћи-
рилицом, а реч је о двонедељнику „Базар”, који код нас излази од 1964. 
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године. Истраживање је потврдило претпоставку да ће се у оквиру кор-
пуса најмање новијих и „квази-англицизама” наћи управо у овом нацио-
налном модном часопису у поређењу са осталим часописима који су ли-
ценцни („Gloria”, „Hello”, „Story”, „Elle” и „Cosmopolitan”), као и у часопису 
„Lepota & zdravlje” у чијем називу се већ може уочити утицај енглеског 
језика (знак &). 

Да ни традиционални српски магазин, штампан ћирилицом, није 
имун на новије и „квази-англицизме” указује и спроведено истражи-
вање. Наиме, већ на насловној страни „Базара” наилазимо на следећи 
наслов: Најбољи beauty1 блогови! Усред ћириличког текста налази се 
потпуно неприлагођена енглеска лексема beauty у значењу лепота. Прет-
поставка да је у данашње време већина читалаца двојезична не мора 
нужно бити истинита. Чак и да је тако, шта се дешава са осталим делом 
читалачке публике који не влада енглеским језиком? У овом случају је 
сасвим применљиво становиште Олге Панић-Кавгић у монографији Ко-
лико разумемо нове анлицизме да изворни говорници српског језика не 
разумеју у потпуности значење огромног броја англицизама који до њих 
свакодневно допиру путем медија, те наводи да „српски језик у јавној 
употреби врви од англицизама, са којима се припадници језичке заједнице 
на сваком кораку сусрећу, и које у великој мери не разумеју” (Панић-Кав-
гић, 2006: 10-11). Тако унутар часописа најпре наилазимо на одомаће-
не новије англицизме као што су тренд, супермодел, бренд, маркетинг, 
шопинг, фан, селебрити. Иако су ортографски и фонолошки адаптирани 
сходно правописним правилима српског језика о прилагођеном писању 
речи страног порекла, и већ одомаћени с обзиром на учесталост њиховог 
појављивања како у усменом тако и писаном новинарском дискурсу, не 
можемо а да се не запитамо где су одједном нестали мода, манекенка, 
робна марка, реклама, куповина, обожавалац, славна личност? Као што 
се може приметити, за све напред наведене новије англицизме којима 
заиста врви новинарски дискурс постоје еквиваленти у српском језику – 
речи које представљају саставни део нашег језика и већ дужи временски 
период су биле у употреби у српском језику, а означавају потпуно исти 
семантички садржај. У новије време, нажалост, тек понекад их можемо 
забележити у медијима насупрот поменутим терминима из енглеског 
језика. Следе случајеви прилагођених, али мање одомаћених новијих 
англицизама, нпр. финиш (завршница у шминкању), прајмер (уместо 
подлога у шминкању), тизер (уместо најаве за филм) итд. Ови, и њима 
слични, новији англицизми представљају апсолутне синониме постоје-

1 Приликом анализе корпуса примећене су различите комбинације ове именице са 
иманицамa из енглеског језика, попут beauty sleep или beauty news, али и српског 
попут beauty рутина, beauty препорука или beauty индустрија. 
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ћим српским речима, тако да их можемо сматрати сасвим непотребним 
англицизмима који подстичу ширење такозваног англосрпског језика и 
полако али сигурно потискују и истискују изворне српске термине из 
употребе. Стога је на нама, изворним говорницима, да покушамо да са-
чувамо богатство свог језика насупрот тренду2 (тенденцији) коришћења 
фенси (модерних) енглеских термина. У овом маниру Твртко Прћић 
наводи да „ми ипак речи за трку имамо – једино им треба дати прилику 
да дођу до изражаја” (Прћић, 2005: 160). 

Насупрот овим готово одомаћеним, иако сасвим непотребним, но-
вијим англицизмима, који су, ипак, прилагођени у складу са правилима 
српског правописа, наилазимо и на примере попут опозит или плус сајз 
модел3, где је реч о мање одомаћеним англицизмима, који осим тога 
поседују и недоследност с обзиром да су ортографски адаптирани, али 
фонолошки нису. Опозит, у значењу супротност, у складу са енглеским 
изговором требало би изговарати са с као опосит, а не са з, док је плус 
неопходно заменити са плас у синтагми плус сајз модел у значењу ма-
некенка крупније грађе. Ове измене и даље поменуте речи не би учини-
ле потребнијим, али би их бар учиниле прилагођеним нормама српског 
језика, ако се већ у њему користе. 

Трећа група новијих англицизама чија је употреба забележена у 
овом броју „Базара” названа је „квази-англицизмима” из разлога што се 
не могу сврстати у праве англицизме (били они новији или не), с обзиром 
да се ради о њиховој спорадичној и насумичној употреби у оригиналном 
облику. Они су као такви преузети из енглеског језика без било какве 
адаптације. Такав је пример употребе речи beauty с почетка анализе 
или именице make-up уметник, street style мода, web страница.4 Имена 
и називи из енглеског језика не спадају у англицизме, али ако се јављају 
у тексту на српском језику неопходно их је транскрибовати, што овде 
није случај, као у примерима: редакција Washington Post-а, Miss Earth, 
рад са Wave Model Management-ом5, заједно са директорком Sarajevo 
Fashion Week-a, на Америчком универзитету AU БиХ итд. У последњем 
примеру се може уочити да акроним AU, исписан латиницом, може бити 

2 Курзивом су тенденциозно наведени новији англицизми који се налазе у широкој 
употреби. 

3 Варијанта ове синтагме се појављује и у магазину „Gloria” у следећем облику: ‘plus 
size’ манекенка. 

4 У овим примерима је ситуација утолико озбиљнија јер се не ради само о спорадич-
ним речима које се појављују у тексту, већ синтагмама састављеним од две речи од 
којих је једна енглеска (са оригиналним писањем), а друга српска. 

5 Може се приметити да је на синтагму из енглеског језика, у два поменута случаја, 
пресликану заједно са енглеским правописом, додат наставак за падеж у српском 
језику.
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скраћеница оригиналног назива American University, док је БиХ исписано 
ћириличким писмом као и остатак текста. У претпоследњем, пак, по-
ред „шаренила” услед латиничког писма у речи Сарајево, очигледно је и 
пуко пресликавање енглеске граматичке норме јер је именица Сарајево 
употребљена у функцији придева, а, опет, синтагми Fashion Week додат 
је наставак за падеж сходно нормама српског језика. Као што је раније 
наведено, према правопису српског језика латиница се у ћириличком 
тексту може користити само у изузетним приликама, из стилских раз-
лога или ситуацијама које су дефинисане граматичким и правописним 
нормама српског језика.6 Примери уочени у анализираном корпусу не 
припадају овој групи, те се оваква употреба сматра недоследном и пот-
пуно непотребном, да не помињемо да је садржај неразумљив за одређе-
ни број читалаца. Оваква тенденција поспешује7 ширење англосрпског 
језика. Једина олакшавајућа околност је та што су позајмљенице које су 
коришћене у оригиналној форми од остатка текста визуелно „одвојене” 
курзивом. Стиче се утисак да и сами новинари осећају да им ту није ме-
сто, да не припадају тексту на српском језику (ћириличком или не). Пи-
тање је зашто их онда користе у овој форми.

Анализу настављамо недељником „Hello” у коме, иако је реч о ли-
ценцном магазину, није забележен превелики број новијих англициза-
ма. Почевши од оних већ укорењених новијих англицизама попут кас-
тинг (уместо аудиција), старт (уместо почетак) или аутсајдер (уместо 
особа која ту не припада, не сналази се итд), у интервјуу са познатим 
домаћим глумцем забележена је конструкција пећински човек style у 
којој норме српског језика нису испуњене на више нивоа. Најпре лексема 
style је пресликана у оригиналу према енглеском правопису8, а додатно 
је употпуњена речима пећински човек из српског језика – англосрпски 
језик у пракси! Да зло буде веће, синтагма пећински човек употребљена 
је у функцији придева (пуко преношење енглеске норме), што није свој-
ствено српском језику. Оваква накарадна конструкција могла би се лако 
„превести” на српски језик као стил пећинског човека. 

6 Сетимо се мерних јединица, саобраћајних знакова итд.
7 У овом контексту се уместо глагола поспешити често може срести новији англи-

цизам охрабрити (од енглеског encourage) настао превођењем и транспоновањем 
енглеске норме. Овакви англицизми припадају групи прагматичких англицизама 
који су теже уочљиви. 

8 Твртко Прћић у својој монографији Енглески у српском ову појаву назива сировим 
англицизмима, наводећи примере: E-MAIL, PREPAID, AIR BAG (Прћић, 2005: 145). 
Иако реч о примерима новијих англицизама, наведени примери се већ могу сма-
трати одомаћеним, а каткад се јављају у оригиналном облику (без транскрипције). 
У овом раду је ова појава названа „квази-англицизмима” и односи се углавном на 
спорадично појављивање позајмљеница у изворном облику. 
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Интерференција англофоне културе, у овом случају америчке, 
видљива је у примеру када позната домаћа певачица организује baby 
shower! Осим „квази-англицизма” употребљеног у овом контексту (питање 
је који проценат читалаца зна значење ове енглеске синтагме), овде се 
може уочити и утицај западне културе, тачније америчке. У нашој култу-
ри није устаљен обичај да труднице организују прославу у част још увек 
нерођене бебе, на којој од званица добија поклоне за дете. У нашој култури 
организују се бабине (беби се долази у посету након што је рођена). 

Распрострањена је и употреба енглеског акронима VIP, од енгле-
ског Very Important Person (дослован превод био би веома важна особа), да 
означи познату или утицајну личност. Овај акроним се такође користи у 
оригиналу и углавном стоји на месту придева. 

У овом броју часописа „Hello” запажена је и учестала употреба нови-
јих англицизама (прилагођених додуше), попут трендсетерка, стајлинг 
или оутфит, толико распрострањених у модном новинарском дискурсу 
да се запитамо да ли су икада постојале даме које диктирају моду или 
одевне комбинације. 

У недељном магазину „Story” ситуација је слична. Тамо срећемо 
прес-конференцију, али не и конференцију за штампу, позната манекен-
ка покреће сопствени бизнис а не посао, а особа више није слободна већ 
сингл. И поред већ познатих трендова и брендова појављују се и едито-
ријал и ди-џеј9, а оно што скреће пажњу већ на самом почетку, у најави 
новинских наслова, је чињеница да одељци у овом часопису гласе овако: 
Story cafe (без дијакритичког знака изнад слова е у речи café, док је уну-
тар часописа ова реч правилно исписана), Lifestyle, Party, Story cocktail, 
да не помињемо чињеницу да су наслови Story cafe и Story cocktail погре-
шно написани, јер би према енглеском правопису речи café и cocktail тре-
бало исписати великим словом. У оквиру ових одељака надаље срећемо 
наслове попут Beauty star (поново мало s), Wellbeing, Fitness или Fashion 
Editorial (овог пута написано правилно, са великим е). А све то заједно у 
комбинацији са српским речима и именима изгледа као једна прилично 
чудна мешавина која све мање личи на српски језик.

У недељном магазину „Gloria” поред већ укорењених новијих ан-
глицизама попут lajkova, brendova, „bekstejdža” (овог пута под наводни-
цима, са додатном информацијом у наставку текста у виду апозиције: 
иза сцене, што у ствари представља дослован превод), наилазимо и на 
адаптиран англицизам беби-фејс где су примећене недоследности при-
ликом адаптације. Наиме, иако се у пракси срећу обе варијанте, беби и 
бејби, мишљења смо да је једино друга варијанта прихватљива с обзиром 
9 У Речнику новијих англицизама стоји да се овај новији англицизам пише спојено, 

као једна реч, тј. диџеј (vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 65).
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да одражава енглески изговор. Друга недоследност односи се на цртицу 
између ове две речи. У Речнику новијих англицизама аутори наводе да се 
транскрибоване енглеске сложенице пишу састављено уколико је у срп-
ском језику „однос између саставница непрозиран, што чини да се реч 
поима као целовит језички знак који изражава један јединствен појам” 
(vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 11) без обзира да ли су саставнице у ори-
гиналу написане спојено, одвојено или са цртицом. Уочен је и сличан 
пример употребе сложенице шоу-бизнис уместо шоубизнис.

У овом узорку је англицизам мејкап употребљен у прилагођеној фор-
ми. Интересантно је, пак, да поред make-up уметника који се појављује у 
„Базару”, овде се сусрећемо са конструкцијом мејкап артисткиња. Може 
се уочити да су приликом адаптације овог новијег англицизма примење-
на и правила родне равноправности, те од енглеског artist добијамо „срп-
ску” варијанту артисткиња. 

И овог пута се појављују називи компанија, нпр, који су исписани 
изворним енглеским писмом. Иако у овом случају није реч о англициз-
мима јер се ради о именима, ипак је потребно скренути пажњу на тен-
денцију да се називи користе у изворном облику, а не прилагођеном као 
што би требало, а да им се уз то често додају падежни наставци у српском 
језику, који чак нису одвојени цртицом од изворне енглеске речи. Такви 
су примери попут: акције Facebooka или новинари британског Daily Maila. 

Као што се и могло претпоставити, месечни магазин „Lepota & zdravlje” 
обилује новијим англицизмима и „квази-англицизмима”. Тако поред бес-
крајног понављања именице мејкап (као да никада нисмо имали шмин-
ку), аутфити су искључиво тренди или ин, присутни су различити брен-
дови и фанови, а шаре више не постоје - сада су то искључиво принтови. И 
даље је наглашена тенденција коришћења именица beauty и look у извор-
ном писму, тј. потпуно нерилагођеном облику, док се конструкција модни 
микс примећена унутар часописа у најави наслова јавља у облику модни 
mix. Оваквих, неприлагођених, конструкција има у изобиљу, на пример: 
фестивал world музике, beauty режим, burgundy црвена, oversized капут, AI 
(од енг. Artificial Intelligence) ликови, IT (од енг. Information Technologies) пра-
во итд. „Енглеско-српске” синтагме попут ових представљају још озбиљ-
нији проблем од насумичних „квази-англицизама” којих има у изобиљу, 
јер указују на снажну интерференцију између двају поменутих језика. 
Последње две поменуте синтагме осим интерференције на лексичком 
ливоу карактерише и интерференција на синтаксичком новоу, јер су ове 
скраћенице које су употребљене у изворном облику осим тога употребље-
не у функцији придева, што је карактеристика енглеског језика, док су 
овакве конструкције потпуно непознате српском језику. Добро је позната 
изрека да више пута поновљена лаж постаје истина. Да ли постоји опа-
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сност у овом случају да више пута поновљена, иако накарадна, конструк-
ција полако постаје део српског језика? Можда, ипак, страх пуриста да 
српски језик полако изумире није потпуно неоснован.

Осим ових „мешовитих” конструкција присутне су и изворно енгле-
ске фразе и реченице, попут рекламног наслова: SPF је must have. Намеће 
се питање да ли неко ко не влада знањем енглеског језика из ове фразе 
може закључити да се уствари ради о неопходности заштитног фактора? 
Ова реченица, као и насумичне изворне енглеске синтагме попут fashion 
news, winter blues, smokey eyes, food style, Valentine’s special (са очуваним сак-
сонским генитивом!), navy blue итд, с обзиром на њихову насумичну упо-
требу, не могу се сврстати чак ни у сирове англицизме (Прћић, 2005), већ 
их стога овде називамо „квази-англицизмима”, иако су на сигурном путу 
да то постану услед све чешће употребе, као што је напред поменуто. 

Осим очигледних и сирових или „квази-англицизама”, постоје и они 
које је теже препознати, а јављају се у виду синтагми или реченица које 
одражавају норму енглеског језика. „У оваквим случајевима, значења 
и/или употребе својствене облицима енглеског језика крију се у обли-
цима српског језика, који се релативно брзо одомаћују, па стога другу 
групу чине скривени англицизми” (Прћић, 2005: 121-122). Такав пример је 
уочен у овом узорку у наредној реченици: И сами смо имали много оних 
“шта-ми-је-ово-требало-у-животу” момената. У фрази шта-ми-је-ово-
требало-у-животу је уочљиво пуко пресликавање енглеске норме у виду 
конструкције у функцији вишесложног придева. У енглеском језику су 
овакве конструкције уобичајене (нпр. a five-year-old girl или I-know-all-
about-it attitude), али српском језику су свакако стране и нису у складу са 
нашим правописним и граматичким нормама (посебно треба нагласити 
употребу цртица између речи (енг. норма)).

За разлику од магазина „Lepota & zdravlje” у коме неки одељци носе 
називе на српском језику, док су други у оригиналној енглеској форми, 
у месечном магазину „Elle” сви тематски одељци су названи неприла-
гођеним енглеским речима или фразма, и то: style, haute culture, fashion, 
beauty и life style. Имена људи и овог пута одражавају изворну енглеску 
форму (супротно нашем правопису). Осим тога, опет је забележена тен-
денција изворног писања са наставцима за падеже или множину у срп-
ском језику. Тако су уочени followeri у првом делу, а фоловери у другом 
делу истог текста, као и outfiti, да би били пропраћени инфлуенсерима 
и инфлуенсеркама, хејтерима, јутјуберкама и сл. У свом том „шарени-
лу” прилагођених и неприлагођених форми наилазимо и на roll model !?! 
уместо role model, у значењу узор.10

10 Ова појава илуструје разлоге бујања англосрпског језика, јер се превођење без цен-
зуре претвара у надрипревођење (Прћић, 2005: 53-56 и 194-196). И у часопису „Hello” 
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И овог пута су, поред спорадичних „квази-англицизама” попут: 
comeback, trench (да би већ на следећој страни то био тренч!), top tips 
или boyish tailoring, присутне и хибридне енглеско-српске конструкције 
попут: cut-out рамена, cool блејзера, fashion тенденција (а не енг. тренд?), 
basic мајица, off-duty изглед итд. У овом месечнику су „новинари-преводи-
оци” отишли и корак даље, те су осим енглеско-српских синтагами про-
извели и енглеско-српске лексеме, као што је fashionistkinja!?!11 (у свом 
пуном политички коректном облику). Попут раније поменутих облика 
додавања падежних наставака на властите именице у изворном писму, у 
овом броју на пример Billiya Wildera или Don Juana de Marca, интересантан 
је пример Sofije Coppole (Sofia је одједном постала Sofija, са ј), док је у пре-
зимену задржано изворно писање, а додат је падежни наставак. Још један 
сличан пример је прича о запоселенима у Googlu, Facebooku и Linkdinu.12

Претпоставка да је у данашње време очигледно неопходно знати енгле-
ски језик како бисмо разумели српски, огледа се у следећем примеру. У 
часопису „Elle” појавила се оваква реченица: „Равни сакои са двоструким 
копчањем треба заслужено да носе префикс THE”. Да бисмо разумели зна-
чење ове реченице, тј. да су дворедни сакои сада must13, неопходно је бар 
основно познавање енглеског језика, с тим што би познавање енглеског 
језика подразумевало и разликовање између одређеног члана и префикса, 
па макар овај термин био употребљен у пренесеном значењу. 

Анализу одабраног узорка завршавамо примерима из часописа 
„Cosmopolitan”. У овом месечном магазину, за разлику од часописа „Elle”, 
а попут часописа „Lepota & zdravlje”, у садржају се појављују називи 
одељака на српском језику, као што су каријера, љубав и страст и инспи-
рација, али и они на енглеском језику пoпут: cosmo vibes, beauty, fashion, 
body love и lifestylist. 

уочен је један такав пример. У тексту о енглеској краљевској породици, уместо 
стриц појављује се именица ујак! (према енг. uncle – стриц, ујак или теча). Овај 
пример илуструје поменуту појаву надрипревођења или површинског превођења, без 
удубљивања у суштину. 

11 На сличан пример наилазимо и у часопису „Lepota i zdravlje”, а у питању је реч 
eSportista.

12 Примећујемо да су прве две именице исписане изворним писмом, а друга је прила-
гођена (изворни облик је LinkedIn). Штавише, прилагођено би је требало изговорити 
као Линктин, са т. Опет су „испливали на површину” принципи површинског или 
надрипревођења, јер се не поштују правила транскрипције, а речи се насумично 
прилагођавају. У том маниру се за уређај, справу, у нашем узорку појавио новији 
англицизам који је у „Базару” геџет, а у магазину „Lepota & zdravlje” гаџет. У овом 
броју бележимо и супротну појаву – занемаривање падежних наставака, која се 
јавља као последица интерференције енглеског и српског језика и преношења из-
ворних норми, те срећемо следећу конструкцију: „Британски научници са Leeds 
University утврдили су. . . ”

13 У духу расправе намерно је употребљен новији англицизам. 
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Резултати анализе указују на тенденцију коришћења такозваних 
„квази-англицизама”, тј. пуког транспоновања речи и фраза из енглеског 
језика у српски. Такви су примери: mix & match, copy paste, fashion wall, love 
notes, leather look, stripe vibe, fluffy shine итд. Осим тога, као и у осталим 
часописима из нашег узорка, уочена је учестала, али недоследна, упо-
треба новијег англицизма који се у једном тренутку појављује у облику 
makeup (неприлагођен облик, тј. сирови англицизам), да би у следећем 
то били make up14 трендови. У овом броју часописа примећена је и честа 
употреба термина изблендати (у значењу помешати)15, који представља 
хибридну творевину и резултат насумичне употребе и адаптације енгле-
ског глагола blend, уз додат префикс и суфикс на српском језику!

Осим бројних примера употребе „квази-англицизама”, забележена 
је и употреба скривеног англицизма у фрази најбољи месец икада. Овде 
је реч о интерференцији енглеског језика на прагматичком нивоу, те 
једноставном пресликавању енглеске конструкције the best month ever. 
Овакве фразе могу се често чути и у свакодневном разговору, посебно 
припадника млађе популације, на пример: најбољи филм икада, најпрак-
тичнији програм икада итд. 

Закључак

Након спроведеног истраживања и презентоване анализе, потврђена 
је почетна претпоставка да је у новинарском дискурсу недељних и ме-
сечних часописа присутан већи број новјих англицизама, као и „квази-
англицизама”. 

У корпусу на коме је извршена анализа, тј. новинским текстовима 
недељних и месечних магазина који припадају одабраном узорку, уочене 
су четири различите тенденције. 

Прва тенденција се односи на очигледне, одомаћене новије англици-
зме који су адаптирани сходно правописним и другим нормама српског 
језика и на природан начин интегрисани у српски језик.

Друга тенденција односи се на појаву која је у овом раду названа „ква-
зи-англицизмима”, а тиче се спорадичне употребе речи, синтагми, фраза, 
чак и читавих реченица из енглеског језика, у неприлагођеној форми.

14 Треба нагласити да је овде реч о неприхватљивој форми с обзиром да је make up 
фразални глагол и има више значења као што су: надокнадити, искупити се (make 
it up to someone или make up for something), помирити се с неким (make up with 
someone), измислити (make something up) итд, тако да никако не може бити употре-
бљен у овом контексту. 

15 Реч је иначе о мешању боје за шминкање, а не коришћењу миксера или блендера, 
на пример.
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Трећа појава је комбинација две претходне поменуте тенденције, тј. хи-
бридна творевина настала спајањем речи из енглеског и српског језика (кат-
кад прилагођених, а каткад не) и мешањем норми једног и другог језика. 

Четврта група односи се на оне мање уочљиве, скривене англицизме, 
који подражавају норме енглеског језика.

Што се учесталости појављивања тиче, најприсутнији су „квази-англи-
цизми”. Иако их не можемо сврстати у групу „правих” англицизама, јер је 
реч о спорадичном појављивању оваквих конструкција, требало би обрати-
ти пажњу нa ову масовну појаву. Чињеница је да се одређене конструкције 
појављују учесталије од других, насумичних. Ова појава води закључку да 
је само питање дана када ће „више пута поновљена лаж постати истина”. 
Тако „квази-англицизми” могу лако постати англицизми, енглеске норме 
постати српске, а обе појаве заједно део неког новог језика. Назовимо га ан-
глосрпским или новосрпским, овај хибридни језик је наша реалност, а уко-
лико, као изворни говорници српског језика, не утичемо на колективну 
свест по овом питању, ова стихијска појава може резултирати утемељењем 
новосрпског језика. Ако се уплив „квази-англицизама” настави овом дина-
миком, питање је времена када ће српски језик бити замењен новосрпским 
који, нажалост, може имати све мање додирних тачака са српским језиком. 
Стога је неопходно да свој језик почнемо третирати као куртурно благо, 
што и јесте, и сачувамо га као једно од основних обележја наше националне 
културе. 



159Уљези у српском језику: новији англицизми и „квази-англицизми”...

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 145-160

Литература:

[1] Боранијашевић, Марија (2017): Неоправдана употреба англицизама у 
новинарском дискурсу, пример дневне штампе у Годишњак факултета 
за културу и медије „Комуникације, медији, култура”, бр. 9, Универ-
зитет „Џон Незбит”, 2017, стр. 61-78. 

[2] vasić, vera – Prćić, Tvrtko – Nejgebauer, Gordana (2011) : Du yu speak 
anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama, Novi Sad: Змај.

[3] Вујаклија, Милан (2006): Лексикон страних речи и израза, Београд: 
Просвета.

[4] Панић-Кавгић Олга (2006): Колико разумемо нове англицизме, Нови 
Сад: Змај. 

[5] Петровић, Тихомир (2014): Умеће говорења; Нови Сад: Прометеј.
[6] Пешикан, Митар – Јерковић, Јован – Пижурица, Мато (2013): Право-

пис српскога језика; Нови Сад: Матица српска.
[7] Прћић, Твртко (2005): Енглески у српском, Нови Сад: Змај.
[8] Телебак, Милорад (2011): Како се каже, Нови Сад: Прометеј.
[9] Шипка, Милан (2009): Стандарднојезичка преиспитивања 2, Нови 

Сад: Прометеј.

Извори:

[1] „Базар”, бр. 1376, 9. фебруар 2018.
[2] „Gloria”, бр. 764, 12. фебруар 2018. 
[3] „Elle”, фебруар 2018. 
[4] „Lepota & zdravlje”, бр. 204, фебруар 2018, 20.1-19.2. 2018.
[5] „Story”, бр. 647, 14. фебруар 2018.
[6] „Hello”, бр. 521, 23.2 -1.3. 2018.
[7] „Cosmopolitan”, фебруар 2018.



Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 145-160

UDC 811.163.41‘373.45

Marija Boranijašević, PhD
Academy of Business Applied Studies

Belgrade

INTRUDERS IN THE SERBIAN LANGUAGE: 
NEWERAND“QUASI-ANGLICISMS” 

IN NEWSPAPER ARTICLES OF WEEKLY  
AND MONTHLY MAGAZINES

Summary: The subject of reasearch in this paper is the presence of newer 
Аnglicisms in columns of weekly and montly magazines printed in Serbian, with 
special stress put on mere transferring of unadapted words from the English lan-
guage named “quasi-anglicisms” in the paper. The research has been done on the 
sample consisting of the following magazines: “Bazar”, “Hello”, “Story”, “Gloria”, 
“Lepota & zdravlje”, “Elle” and “Cosmopolitan”. The results of the research, besides 
the massive use of newer Anglicisms, point to the omnipresent phenomenon of fre-
quent transferring of Еnglish words into Serbian in their original form without 
their ortographic adaptation. 

Keywords: JOURNALISTIC DISCOURSE, WEEKLY PRESS, MONTHLY 
PRESS, THE ENGLISH LANGUAGE, THE SERBIAN LANGUAGE, NEWER 
ANGLICISMS, “QUASI-ANGLICISMS”, THE ANGLOSERBIAN LANGUAGE.


