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ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА У НАЈНОВИЈЕМ ОМЛАДИНСКОМ

ЖАРГОНУ И У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

(социолингвистички аспекти употребе и развоја)

У раду су са социолиНГВИстичког и лингвистичког аспекта показане про

мене и континуитет у развоју експресивне лексике савременог српског језика.

1.0. Наше истраживање експресивне лексике на дијахроном пла

ну, представљено у више радова“, настављамо и овим радом, којим

ћемо, са социолингвистичког аспекта, анализирати експресивну лекси

ку урбаног (омладинског) жаргона из четири средине: вршачке, бео

градске, Нишке и Ваљевске, у распону од десет последњих година, у

поређењу са експресивном лексиком српског језика из ранијих перио

да, у распону од око 150 година. У питању су именички експресиви,

углавном негативне оцене, којим се именује човек по неким пси

хичким или физичким особинама. У социолингвистичком приступу

разматраћемо како се актуелизују те особине у одређено време и у

одређеној друштвеној средини и како неки параметри ту актуелизаци

ју условљавају. Имамо у виду параметре пола, узраста, социјалног

(професионалног) статуса или припадности и етничке припадности, и

то како на плану објекта тако и на плану субјекта именовања.

1.1. Најновији жаргонски корпус разликује се међусобно по

припадности носилаца жаргона различитим социјалним групама. Прео

влађује омладински (ђачки) жаргон (вршачки, нишки, ваљевски), док

су носиоци београдског жаргона припадници непрестижних група,

углавном деликвенти градског подземља (бескућници, лопови, џепаро

ши, проститутке, наркомани и сл.).“ Главни корпус узет је из Речника

ђачког жаргона из Вршца, а помоћни корпус из спискова жаркогнске

* Ристић 1997a: 43–56, 1997: 223-232; 2000: рукопис у штампи ЈФ, 2000a; pу

копис предат за Српски језик.

* У раду нас неће занимати жаргонске особености ове лексике, јер је о њима

доста писано у нашој и светској лингвистичкој литератури, а навешћемо само неке

најновије радове у којима је дата и релевантна библиографија из овог домена: Кара

стојчева 1988, Бугарски 1997: 301-309, Косановић 1998: 177-182, 1999: 191—196,

ИЛИћ: 197—205.
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лексике од по неколико стотина речи, из радова објављених у Пет

ничким свескама.“ Експресивна лексика с којом се испоређују жаргон

ски експресиви углавном је одређена списком из часописа Скоротеча

из 1844. год., који је сравњен са релевантним историјским и савреме

ним речницима српског језика.“ Разматрања у овом раду надовезују се

на резултате тог сравњивања и анализе (в. Ристић 2000 и 2000a).

1.2. Имајући у виду важност наведених параметара за функцио

нисање именичких експресива, и то пре свега параметра Пола и при

падности социјалној групи, па и за издвајање психичких и физичких

особина по којима се именују лица, жаргонске експресиве главног

корпуса предствићемо у пет група и више подгрупа:

П. Експресиви за мушкарце:

1. добар, најбољи цар, хаџија,

2. самоуверен, супериоран, онај који је у тренду, који лепо из

гледа, дотеран: баџа наметљиво изгледан, моћан дечко“ (Погледај, ка

кав баџа!), ђилкош младић (Свиђа ми се онај ђилкош!), кулер, мрџа

онај који је развијен, фаца, фрајер, фраџа, шмекер, лицко, мачо, ма

чомен,

3. богаташ, човек на положају: бумбар (Треба ми један бумбар),

буржуј, буџа, декстер имућнији човек, рокфелер,

4. онај који има нарочити стил, који по облачењу, понашању и

сл. припада некој тинејџерској групи: дизелаш, металац онај који

слуша хеви-метал музику“, падавичар који слуша алтернативну музи

ку”, репер, рокер, џибер,

5. изразито потентан: шарах,

6. вешт, окретан: махер,

7. паметан, даровит: Ајнштан (Ајнштан је успео да завеже пер

тлу! — иронично), Сократ,

8. умишљен: Бата Живојиновић (Па ти си Бата Живојиновић за

авионе!),

9. глуп, ограничен: баки (Де си, баки?), бамбус (Е, бамбусе је

дан, да из психологије добијеш кеца!), биво, болид, дебил, дебос, де

ген, дурак, кеса, којот, коњина, крамп, леват, лајави крелац, ментол,

менталац, павијан, пањ, пањина, папак, пацер, плајваз, сточар, ћоле

који нешто не разуме, шаран, шодер,

10. неспособан, неспретан: килавац, маљуган, шмокља, шмо

Кљан, иОЊa,

* Пуни називи наведених извора дат је у литератури.

* О циљевима оваквог испоређивања експресивне лексике в. Ристић 2000 ЈФ, а

пуни назив наведеног извора и речника в. у списку литературе.

* Значења дата уз неке речи уствари су преузете дефиниције из Речника ђачког

жаргона, јер су многе од њих дали сами носиоци жаргона (в. Речник: стр. 6), што

сматрамо релевантним за социолингвистички приступ, зато што чувају аутентичност

значења и употребе овог типа лексике, као и информације о субјекту именовања.
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11. досадан: триперко, црвоточац,

12. прост, примитиван: билмез, сандупис, сељак, сељанин, сеља

чина, сељoс, сировина, чобан, шабан,

13. неморалан, неодговоран: фукара, џибер, бараба, дрипац,

мангаш, фарбић, шалабајзер, хулиган, мафиоза,

14. зао, опак: мачкосек човек који мучи мачке, табакера човек

који туче кера, пса, сивоња силеџија“,

15. онај који лаже: кењакор,

16. онај који много прича: лајaвац,

17. хомосексуалац: врућко, дерте, пешкир, пешко,

18. наркоман: дрогос,

19. онај који пуно пије: рокаџија, ћарапанћић,

20. почетник у нечему, незрео, детињаст: жутокљунац, клиња,

лејмер, младић, недоношче,

21. стара мушка особа: бенгалац, фосил, фосилац, хокејаш, чи

лагер,

22. старомодан: вaзелинац,

23. неизгледан, ружан, недотеран, онај који је у лошем стању:

годзила, девијант, пацер онај који нема стила у облачењу“, јадник,

24. дебео, пун, крупан, висок, дугачак, снажан: витаминац, пап

кар, двокрилни шифоњер, дугајлија, стрмина, шифоњер,

25. онај који има велики нос: гонзо (Баш је прави гонзо),

26. онај који има дугу косу: марципан, раша, чупавац.

it. Експресиви за жене:

1. нечија девојка, девојка уопште: женска, фиш, рибизла девој

ка, цупи, цупика;

2. она која претерује у сексуалном животу, која мења мушкарце,

неморална, непоштена: гоблен (Ова је невина ко гоблен), дроца лака

девојка, курава, куварица девојка која има много младића, профукља

ча, сито, специјалка, фанфуље, фанфура, фафалица, фукара, фукса,

фуфица, цава, шишарка, штука девојка сувише слободног понашања,

слабог морала, спонзоруина она која иде с мушкарцом ради пара;

3. она која је лишена сексуалног живота: калуђерица невина;

манастирка неудата жена;

4. она која је трудна: стомаклија, трудњача,

5. опака, зла: ванда (Она ванда ће ми помрсити све конце);

6. ограничена, глупа: глуперда, кокошка, комуналка, крампача,

леватка, туканка, ћурка, шубара,

7. необична, непредвидљива: лујка,

8. стидљива, наивна: глупса (Остави њу, глупса једна!), коко

tиКа:
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9. несташна, необуздана: несмајница, фрајерица;

10. она која много прича: алапача (Смањи доживљај, алапачo!),

кокошка, крекетуша, сидаиница, порокуша,

11. проста, неуглађена: ђуђанка сељанка, љанкеса;

12. она која се прави важна: метла,

13. она која има одређен стил. дизелашица,

14. лепог изгледа: двомоторац јако лепа девојка, дрндара лепа

девојка која ради у кафићу“, маца, мачка, млазњак, риба, стокица;

15. ружна, неукусно одевена: калаштура жена лаког морала“,

караконџула, корњача, лопата, сахрана, грабуља (Пази грабуљу, као

да је дошла са бувљака), делетанткиња неукусно обучена девојка“,

16. дебела: фрижидерка,

17. са великим грудима (и задњицом): мулка, сандучара,

18. са мини-валом: овца,

19. претерано нашминкана: пудла,

20. ученице друштвено-језичког смера: језичаре,

21. млађа ученица: путер,

22. која игра трбушни плес, мешалица.

III. Експресиви за особе уопште:

1. неморална: верчон пробисвет“ (Верчон је запалио жито), ђу

бре, јајара, муватор, муфљуз (муфљоз), мућак, роспија, смрад, фуња

ра, џукела,
- -

2. груба, опака, зла: животиња, фурија, мафија, хијена,

3. неодговорна, непромишљена, нестална: аламуња, луфтер,

аверел (Где си, авереле?), зракопрц јебиветар”,

4. кукавица, плашивац: зентара, мудара, тремарош, штребер,

5. издајица: пиздош особа која изда сваку тајну“, продана душа,

тастер,

6. улизица: чепуљ, чепуља, шлихтара, шлихтер,

7. тврдица, себичан: стипса, мудара;

8. глупа, ограничена, будала: аршлох (Баш си аршлоx!), бена,

блента, бузга, бузда, буздован (Она је тешки буздован), букван, глуп

сон, говедоид (За друштвене науке био је говедоид), дилеја, дилкан,

диту-диту (Ти си баш неки диту-диту!), имбецил, крелац, креле,

крембил, кретенозоид, левата, мазга, мазгов, мајмун, макса, мамлаз,

миседо, морон, момбpили, мулац, пајсер, слепац, сом, спорокап, то

чак, толмен, тумплек, тулипан, тука, трупац, фантазија, шукса,

9. необична: дијабола неко ко се нађе у друштву а није као

остали (Која дијабола!), пацијент, фанатик,
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10. особа која се прави паметна, важна, која све зна: геније

(Онај геније опет нешто филозофира), главоња, а значи и паметан чо

век”, мудара нарцисоидна особа“, енциклопедија;

11. особа неупућена у нешто, која прича глупости: труба, бисер

(Бисеру, опет проваљујеш!);

12. досадна, особа која гњави: гиљотина (Јуче ме је један дечко

мувао и испао гиљотина), давеж, куга, мудросер, пицајзла, сумпорди

оксид, трипер, триша, туршија, цацкало, тупсон,

13. снисходљива, понизна: голум понизно биће (Увек си био

голум),

14. размажена: хемо, пекмез,

15. проста, примитивна: бабун (Бабун ми каже), кулов,

16. лења, трома, неспретна: дембел, зjакан онај коме време про

тиче ни у шта, луфтигуз, мрцина, туњав, шугави никакав, сметен“;

17. неспособан: квака неспособњаковић,

18. весела, необуздана, забавна особа: ђаво, лушка (Седим у

клупи са лушком), смајница,

19. мирна, хладнокрвна, равнодушна, индиферентна: Енглез, луј

ка (Нисам знала да си таква лујка), флегма;

20. особа која много пије: алкос (Види оног алкоca!), весељко

пијана особа (Био сам весељко у суботу), зидари пивопије (зидати

'пити пиво), морка пијан до бесвести“, танкер, шљокација,

21. она која много прича: млин за кафу,

22. ћутљива: муфлон,

23. особа која све схвата буквално: буквалац,

24. наивна: живина (Зезнуо сам ону живину данас),

25. неиживљена: жељник (Е, јеси жељник, мајке ми!);

26. лепа, дотерана особа: луткица;

27. ружног изгледа: авет, аветиња (Зацопала се у авет, Скини

ми се аветињо!), акреп (Какав акреп!), габор, киклоп (Немој да ме

упознајеш са њом ако је неки киклоп), мутант, сподоба, фацош,

28. висока особа: жирафа;

29. мршава, танка: вејка, комарац;

30. дебела, крупна, незграпна особа: гројница (Не свиђа ми се

та гројница), лајтара, медвед, тромб, трафика, трокрилни орман,

трутко, џамбас,

31. са великим стомаком: трбарош,

32. особа са великим ушима: дамбо (Види дамба што лепрша

около), клемпа, трајан,

33. са великим устима: фафа,

34. особа са великим зубима: коњослав,

35. која нема зуба: креза,
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36. Глува: тобџија, топ,

37. особа у неком стању, ситуацији и сл.: бечлија особа која се

чуди (Што си такав бечлија?!), вашка особа која се стално чеше (Ва

шка је скратила косу), падобранац особа која је дошла непозвана на

журку, контуза особа која ружно хода, паја особа која брзо вози”,

смрдаља особа која смрди на зној“.

IV. Експресиви за особе по занимању:

1. професор, професори: гмаз. (Неће ваљда онај гмаз да нас пи

та), давитељ, зрикавци, каубој, мучитељ, профа, профан, ровац, се

нилци, фика професор физике, фосил, црна удовица,

2. слаб ученик: војсковођа (војсковођи оцене марширају: 1, 2, 1,

2);

3. полицајац: дрот, кљун, марица, муријаш, мурјак, мурка, пај

кан, плавац, пуб, штpумф,

4. контролор карата у градском превозу: кондор, риџа,

5. друге професије: доца доктор, кљован зубар“, крампотехни

чар копач”, филателист физички радник, маф мајстор, клубијановић

'члан клуба”, кум вођа неке групе, феномен човек који уме да укључи

фен, џомба стари војник“.

V. Експресиви за више особа које чине неку групу, заједницу:

1. родитељи: буђави, савремени диносауруси, сенилци,

2. мноштво, скуп: багра друштво (Еј, багро, идемо у град!),

љагани необразовани људи“, прашинари пешадија, раја друштво,

свет“, руља, сабор скуп рођака”, савет стараца родитељски састанак,

фетус ученици прве године војне школе, хибриди они који су најбо

љи“, хипоши људи са дугом косом, хор бечких дечака добри момци“.

2.1. У експресивној лексици ђачког (омладинског) жаргона, као

што се види из прегледа група, углавном су издиференцирана имена

за особе уопште (група III) од имена за особе мушког, односно жен

ског пола (групе I и II), и по томе су жаргонски експресиви слични

експресивима савременог српског језика, а разликују се од експресива

из списка Скоротече, у коме нису издвојена имена за особу уопште.

Занемаривање полних разлика у оцењивању носилаца негативних осо

бина, карактеристично за експресиве савременог језика у односу на

језик Вуковог периода, занимљиво је за социолингвистички и лингво

културолошки приступ феномену експресије, па је посебно разматрано

у већ навођеном раду (Ристић 2000a).

2.2. У овом жаргону, као и у савременом језику, именују се и

припадници одређених професија (група IV) и социјалне групе (група

V), што нисмо нашли у списку Скоротече. Овакво раслојавање, еви

дентно и у експресивној лексици савременог језика, одражава поделу

друштва на све већи број различитих интересних група, при чему тра

диционална поларизација на „ми“ и „они“, пo кoјoј су „они“ по пра
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вилу носиоци негативних особина, непрекидно активира стваралачке

потенцијале у сфери негативне експресије. У омладинском жаргону,

као што показују примери из групе IV и V, та негативна оцена није

тако изразита као у експресивној лексици језика уопште, него је, као

и сва жаргонска лексика, ублажена подсмешљивим тоном и хумором

(исп. пр. наведених група са примерима којима се у савременом јези

ку исказује омаловажавање, ниподаштавање и сл., типа: дечурлија,

млађарија, маторци, женскадија, мушкадија, студентарија, школар

ци, физикалци, капутлије, сељаци, бирократе, пандури, Србадија, Ту

радија и сл.). Емоционално-експресивна сфера омладинског жаргона,

за разлику од те сфере у савременом језику уопште, носи обележје ве

дрог омладинског духа, чији емоционални набој налази одушка у за

бави и шлаи. Оне се поред осталог постижу и употребом новог, нео

бичног и духовитог имена за носиоце особина које се у одређеној си

туацији актуелизују као позитивне или негативне. Међутим, као и у

експресивној лексици језика у целини и у овом жаргону преовлађују

експресиви негативне оцене.

2.2.1. Експресивна имена добијају носиоци не само оних зани

мања која су актуелна за омладински/ђачки живот: професори, учени

ци, полицајци, доктори, контролори у градском саобраћају и други чу

вари реда, него и оних на чији се рачун могу насмејати и нашалити:

физички радници, мајстори и извршиоци неких тривијалних радњи

(феномен, табакера, мешалица, бечлија). Без обзира на престижност,

важност или тривијалност онога што именована особа обавља, сва

имена из ове групе су подругљива и духовита, чиме се постиже ша

љиви ефекат и употпуњава забава. Хуморни ефекти постижу се најви

ше употребом непримерених имена, погрдних и деминутивних за пре

стижне професије: професоре, докторе, зубаре (гмаз, давитељ, зрика

вац, каубој, сенилац, фосил, црна удовица, доца, кљован), деминутив

них за полицајце (пајкан, мурка, штpумф), почасних и ласкавих за

непрестижне професије: физичке раднике, копаче, контролоре, лоше

ученике и тривијалне радње (филателист, крампотехничар, кондор,

војсковођа, феномен).

2.2.2. Исто тако непримерена имена дају се појединим социјал

ним групама, заједницама, актуелним за омладински миље: групи дру

гара, родитељима, рођацима, војницима, припадницима одређеног сти

ла, моде и сл. Погрдна имена дају се родитељима као и професорима

(буђави, савремени диносауруси, сенилци), омаловажавајућа и подру

гљива имена војницима (прашинари, фетуси), иронична имена најбо

љим и лепо васпитаним момцима (хибриди, хор бечких дечака), као и

окупљаним рођацима (сабор). У београдском и ваљевском жаргону

подругљива имена дају се и припадницима других етничких група и

подручја (белокапић за Албанце, Далмош за Далматинце, жутаћ, дон

тро и тродон за Кинезе).

2.2.3. Иако се многи експресиви из ове две разматране групе

одликују оказионалношћу и шаљивим тоном, као и већина омладин

ских жаргонизама, ипак многи својом подругљивошћу и иронијом по
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казују критички однос данашње омладине према неким традиционал

ним вредностима и самосвест о сопственој вредности. По традицији,

без обзира на подржавану поларизацију „ми“ и „они“, не доводи се у

питање поштовање старијих, професора и родитеља од стране млађих,

деце и ученика, страхопоштовање и лојалност према полицајцима, вој

ницима и осталим „чуверима реда“, као ни лепо, „бечко“ васпитање,

рођачка окупљања и сл. Млади данас раскидају с том патријархалном

традицијом која их је потиснула на маргину друштвених збивања и на

ироничан и подсмешљив начин испољавају своје незадовољство и из

невереност очекивања у вези са наведеним традиционалним вредно

стима и неоствареним улогама претпостављених ауторитета у сада

шњим друштвеним приликама.

2.3. Занимљиво је истаћи да носиоци (омладинског) урбаног

жаргона самосвест о сопственој вредности показују и супериорношћу

над непрестижним социјалним групама. Тако припаднике неквалифи

кованих и сеоских занимања именују смешним или подругљивим име

нима (нпр. физичке раднике: љагани, крампотехничари, филатели

сти, или употребљавају називе из сеоског живота за именовање нега

тивних особина (простаклука: сељак, сељoс, сељанин, сточар, чоба

нин, глупости, необразованости: крамп, биво, коњина, говедоид и сл.).

Негативан став имају и према припадницима деликвентних урбаних

група, којима се у савременим условима, осим лопова, превараната,

шверцера, проститутки, прикључују дилери, наркомани и хомосексу

алци (мафиоза, курава, фуфа, профукљача, дрогос, топли брат,

врућко, пешкир, пешко). Хумористични ефекти се и код овог типа екс

пресива, као и код многих у омладинском жаргону постижу употре

бом еуфемизама, хипокористика и деминутива, као и другим уобичаје

ним начинима творбе: игром речи (филателист), оказионалним сло

женицама (крампотехничар), употребом неадекватног, обично страног

форманта, карактеристичног за научну и стручну терминологију (се

љос, говедоид).

3.0. У погледу параметра пола жаргонски експресиви од експре

сива из Скоротече, како смо већ истакли, разликују се по издвајању

имена за особу уопште, при чему је ова група у омалдинском жаргону

веома бројна и разноврсна. На основу издвојених подгрупа у овој гру

пи и стања у савременом језику у сфери експресије, изгледа да се по

ларизација по полу неутралише у зони стандардних вредности, чији

носиоци могу бити подједнако и жене и мушкарци. У главном корпу

су евидентирали смо око двадесет особина које се актуелизују погрд

ним именима: неморал, кукавичлук, издајство, полтронство, се

бичност, суровост, глупост, лењост, тврдоглавост, лакоумност, прими

тивност, равнодушност, снисходљивост, неинвентивност, лењост, нео

дмереност, прекомерност у нечему, необичан изглед (по висини, де

бљини, по појединим деловима тела) и сл.“ У овој групи преовлађују

* У групама експресивних имена за жене и мушкарце евидентне су следеће за

једничке негативне особине: злоба, ограниченост, глупост, простаклук, претерана

причљивост и неприкладни изглед.
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подгрупе експресива којима се именују особе по моралним особинама

и које нису неутралне у погледу пола са становишта субјекта имено

вања и типа комуникативне ситуације. Обично су то имена високог

тоналитета експресивности која се одликују грубошћу и вулгаризаци

јом, карактеристичним за мушкарце као субјекте именовања или за

комуникацију између особа мушког пола (ђубре, јајара, смрад, фуња

ра, нукела, аламуља, мудара, пиздош, чепуља). Увредљива имена овог

типа, и у омладинском жаргону и у језику уопште (исп. примере из

Скоротече, типа: вуцибатина, џукела, псето, свиња, стрвина, хуља,

прдавац, фурда, погузијаш, ђубретара, дроља, ордуља), употребљавају

се у афективним ситуацијама, било у директном обраћању објекту

именовања било у обраћању на дистанцу. Ова вербална агресивност,

евидентна у експресивној лексици српског језика у разматраним пери

одима, указује на несуздржан, афективан темперамент припадника ове

језичке заједнице, чији се груби и вулгаризовани начини испољавања

преко језика, у савременим условима либерализације односа, све че

шће појављују и толеришу, чак и у сфери језичке норме.

3.1. За разлику од експресива језика уопште, код којих су нај

бројније подгрупе за именовање особа по моралним и психичким осо

бинама (в. Ристић 1996: 57—78), код жаргонских експресива најбројни

ја је подгрупа за именовање особа по глупости, ограничености. Без

обзира на то у којој групи се реализује, ова подгрупа експресива од

ликује се сниженим степеном тоналитета и шаљивим тоном, чему на

рочито доприносе имена необичне гласовне структуре и сликовите

фигуративности (баки, бамбус, дебос, лајави крелац, ментол, папак,

туканка, шубара, глупсон, говедоид, кретенозоид, диту-диту, мисeдо,

момбрил, спорокап, толмен, тумплек). Изрежирана емотивна напетост

која се остварује духовитим именима овог типа срачунта је на позити

ван штимунг код актера комуникације, чак и ако се именовани налази

у „ми“ позицији, што ову подгрупу експресива сврстава у кооператив

на средства комуникације (в. Ристић 197a: 227-228). Уз подгрупе које

су јој сличне по значењу и чијим јединицама се исказује оцена о не

знању, необавештености, неуклопљености у „друштво“, и уопште о

неблаговременом и неадекватном реаговању у одређеној ситуацији

(дијабола, пацијент, фанатик, лујка, труба, геније, главоња, мудара,

гиљотина, давсос, мудросер, сумпордиоксид, трипер, хемо, пекмез,

буквалац, бечлија, падобранац, глупса, метла, Бата Живојиновић, Ај

штан, Сократ, триперко, црвоточац и сл.), ова подгрупа заузима

централно место међу омладинским жаргонским експресивима.

3.2. У жаргонској лексици, као и код експресива језика уопште,

бројчано преовлађују експресиви којим се именују особе мушког пола

над оним којим се именују особе женског пола (у главном корпусу

Речника однос је 125 . 72). По особинама које се оцењују очигледно

је да су мушкарци доминантни не само као објекти него и као субјек

ти именовања. То се види и по томе што се у оцени особа мушког

7. О карактеристикама и нормирању овог типа експресивне лексике в. Ристић

1996: 70–71, 73 и 1997a, 228-230.
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пола реализује више подгрупа експресива са позитивном оценом (иако

са мањим бројем јединица), при чему се истичу следеће особине: до

брота, даровитост, окретност, као и супериорност по изгледу, ставу,

сексуалној потенцији и материјалном стању (в. подгрупе од 1 до 8).

Од негативних особина које се приписују само мушкарцима јесу сле

деће: хомосексуалност, пијанчење и дрогирање, а у оцени изгледа ис

тичу се висина, дебљина, широка рамена, дуга коса, велики нос и сл.

Схватање сексуалне слободе за мушкарце, код омладине, потпуно је

либерализовано за разлику од традиционалног схватања, што нам по

тврђују експресиви из омладинског жаргона у односу на експресиве

из ранијих периода српског језика. У омладинском жаргону хетеро

сексуалне слободе мушкарца не доводе се у везу са кршењем морала,

па се такво понашање именује експресивима позитивне оцене, типа:

баџа, ђилкош, фаца, фрајер, мрџа, шмекер, мачо, мачомен, шарах. У

списку Скоротече, а и међу експресивима савременог језика, за типо

ве мушкараца који претендују на више жена, налазимо погрдне називе

типа: курвар, курбеташ, швалер, ветрењак, ветрогоња, лола, секеш

стар човек који се врти око младих девојака, ноћник, обешењак, шар

латан, бећар.

3.3. Код експресива за особе женског пола реализују се само

две подгрупе са позитивном оценом, и то по лепом изгледу и по ве

дром расположењу (в. подгрупе 14 и 9), док сви други експресиви ис

казују негативне оцене које су углавном у вези са сексуалним пона

шањем жена, што показује да су и у овој групи субјекти оцене му

шкарци. Тако експресиви омладинског жаргона чувају континуитет са

експресивном лексиком српског језика уопште, при чему је евидентан

традиционални став, по коме је жена објекат мушке сексуалности,

што се испољава у експресивним именима за девојке уопште: женска,

фиш, риба, цупи, цупика, као и у великом броју експресива са нега

тивним ставом према слободи испољавања женске сексуалности. По

грдним именима високог тоналитета експресивности жигоше се поја

чана сексуалнa активност или промена мушкараца (гоблен, сито, дро

ца, фуфа, фанфуља као и у Скоротечи и у савременом језику: орду

ља, дроља, воркија, опајдача, курва, фуфа, профукљача). Чак и многи

експресиви са позитивном особином, којима се актуелизује леп изглед

(дрндара, мачка, риба, стокица), дотераност (пудла, овца), истицање

појединих делова тела (мулка, сандучара) и супериорно држање (ме

тла), реализују негативне конотације, које су у вези са традиционал

ним мушким ставом да су наведене особине недопустиви начин јавног

и слободног испољавања женског сексуалног изазова (исп. и примере

из ранијих извора: сименталка, вимара, музара, гузичарка). Код му

шкараца, као што је већ истакнуто, ове особине оцењују се позитив

ном оценом: као изузетна потентност, лепота, привлачан изглед, су

периорно држање, став и сл. (в. т. 3.2). Слободно показивање женске

сексуалности дозвољено је, као и код експресива жаргонске лексике

из ранијих периода, само кад је оно у функцији личне жеље мушкар

ца (исп. двомоторац, млазњак, насмејаница, фрајерица из Речника и

пр. из ранијих извора: каравела, авион). Погрдним експресивима име
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нују се жене које из разних разлога нису предмет есксуалне жеље му

Шкараца (калуђеруша, манастирка, трудњача и стомаклија). Му

шкарци су нарочито немилосрдни кад им се нека жена не свиђа по

изгледу, па се грубошћу одликују и експресиви којима се таква оцена

исказује (исп. пр. из Речника: грабуља, калаштура, караконџула, кор

њача, лопата, сахрана, фрижидерка и пр. из ранијих извора: корпа,

џубос, скот, пракљача, лопата, крокодилка, алигаторка, кркуша, ка

пела, гробарка, авет, куждра, наказа, рага).

3.4. У домену поларизације експресива по параметру пола са

времени омладински жаргон се не разликује много од других типова

експресивних имена у српском језику у свим његовим разматраним

периодима од друге половине прошлог века. Модел мушко-женских

односа задржао се до данашњег дана, и никаква либерализација схва

тања није га променила. Најновије генерације мушке популације, које

се критички односе према многим традиционалним вредностима, и то

поред осталих начина исказују експресивима (в. од т. 2.2. до т. 3), за

државају супериорну позицију из које се жене оцењују као објекат

мушких жеља и потреба и у домену изгледа и у домену њихове сек

суалне слободе.

3.5. Сексуалне слободе у нашој средини за оба пола, и кад су у

питању хомосексуални и хетеросексуални односи, и данас, као и у ра

нијим временима, више су остварене у пракси, него у схватањима љу

ди, у моралним и законским нормама. Ова конзервативност у схвата

њима, како се са становишта неких напреднијих и престижнијих среди

на може оцењивати стање у нашој средини, одражена је у језику њених

носилаца и у сегменту експресије, а њу, како смо показали, потврђује и

омладински жаргон. У читавом корпусу (нишки жаргон) нашли смо са

мо једно име за хомосексуалне односе жена: лезбос, док су такви одно

си међу мушкарцима именовани експресивима сниженог тоналитета:

врућко, дерпе, пешкир, пеша, тешко, пешак, топли брат, теткица, хо

лиос, пичкица љубавник главног криминалца, буљаш, при чему се начи

ни духовитог именовања: употреба деминутива, преметање слогoвa,

игра речима, могу схватити или као подсмевање и неодобравање или

као еуфемизација и одобравање оваквих односа. Либерализација у вези

са хомосексуалношћу, која је доскора била табу, данас је у сфери екс

пресије евидентна у откривању дела табуа, само тог вида мушке сексу

алности. У Скоротечи нема експресива овог типа, а у савременом јези

ку до сада се углавном употребљавала само реч педер.

4.0. Експресиви омладинског жаргона показују да су за смоцио

нално-експресивни однос носилаца жаргона примарније особине које

се тичу самих носилаца те особине од особина које се испољавају у

односима њихових носилаца према другима и других према носиоци

ма особина, за разлику од експресива српског језика уопште, код ко

јих се на прво место ставља оцена односа носиоца особине према

другима. То је евидентно у прве три групе, где су односи у корист

особина које се тичу самог носиоца, следећи: 20 : 6 у групи за му

шкарце, 19 : 3 у групи за жене и 27 : 10. у групи особа уопште. Екс
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пресивна имена у бројнијим подгрупама ових група одликују се духо

витошћу, сниженим и подсмешљивим тоном, па иако указују на нега

тивне особине, она се прихватају као нормативно кооперативна сред

ства неофицијелне комуникације. Експресиви мање бројних подгрупа

одликују се грубошћу, погрдним тоном и повишеним степеном екс

пресивности и спадају у непожељна, увредљива средства комуникаци

је (фукара, џибер, ђубре, јајара, муфљуз, смрад, фуњара, џукела, про

фукљача, фанфуља, фукса).

4.1. Континуитет српског језика у сегменту експресивне лексике

за именовање особа по неким особинама, како показује и корпус екс

пресива савременог омладинског жаргона, евидентан је на синхроном

плану у већем броју експресива за особе мушког пола од експресива за

особе женског пола. Тако се односи по разматраним жаргонима у ко

pист имена за мушкарце могу представити на следећи начин: у вр

шачком жаргону 125 : 72, у ваљевском жаргону 73 : 16, у нишком

жаргону 67 : 21, у београдском жаргону 38 : 8. Међутим, континуитет

у броју истоветних јединица у разматраним жаргонима није евидентан

на синхроном плану. Највећи број истих јединица имају вршачки и ни

шки жаргон (од укупно 88 имена нишког жаргона само је 30 зајед

ничких, а 58 нових имена у односу на вршачки жаргон, од којих ћемо

навести само нека: амза глуп, досадан човек, бабојебац младић који

воли старије жене, бубалица, буљаш, вуцибатина и дрот, полицајац,

горила чувар реда, редар у кафићу или дискотеци, грета гробље ру

жна девојка или жена, гуска глупача, гуштери војници на обуци“, да

ска девојка малих груди, даваљка лака девојка, дилер, домац, дркаџи

ја, ентеријер стални посетилац неког места и сл.). Најмањи број зајед

ничких имена имају вршачки и ваљевски жаргон (од укупно 89 имена

само је 9 заједничких, а 80 нових имена у ваљевском жаргону, од ко

јих ћемо навести само нека: геак простак, декинтош, екипа, компани

ја, краљ фаца“, пилетина згодна млада девојка, прцољак, развиотка,

смор и др.). Београдски жаргон, иако не припада истој социјалној гру

пи са испоређиваним жаргонима, показује већу сличност са вршачким

жаргоном, јер од укупно 46 имена београдског жаргона 10 је зајед

ничких, а 36 нових имена, од којих ћемо навести само неке: ваљатор

препродавац лоше робе, вецејка, гмаз, друкер, јајара, камењарка, овца,

редњара, сељџов, треба девојка, жена уопште, фикса наркоманка,

шљакер, штајгерица, шушумига луцкаста особа и др. Ове разлике на

синхроном плану мање проистичу из различите дијалекатске основе

разматраних жаргона, а више из творачке креативности и оказионално

сти, као битне карактеристике жаргона, при чему се углавном користе

сви устаљени начини и потенцијали творбе и значења.

4.2. Континуитет у заједничком фонду жаргона испољава се ви

ше на дијахроном плану, што показују подаци испоређивања појединих

жаргона са жаргонима Андрићевог речника, наведени уз радове у Пет

ничким свескама (Петничке свеске 40, 1997: 13, 32, 372), а што се по

казује и испоређивањем експресива Речника ђачког жаргона са експре

сивима у српском језику који данас чине стабилни фонд савремене и

наслеђене експресивне лексике. Тако од укупно 385 експресивних име
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на за особе у Речнику, 163 јединице могу се сматрати новим или по

облику или по значењу или по оба параметра. Већи број од 222 једини

це чини заједничку основу експресива савременог српског језика, од

којих се многи могу наћи и у испоређиваном списку погрдних имена

из часописа Скоротеча. Навешћемо само неке: згад, џукела, свиња,

смрад, дурак, мула, ђилкош, фукара, џибер, бараба, дрипац, мангаш,

шалабајзер, хулиган, сивоња, болид, дебил, деген, коњина, ментол, па

цер, баџа, кулер, фаца, фрајер, шмекер, махер, шмокљан, шоња, бил

мез, сељак, сировина, шабан, фосил, чилагер, буџа, мафиоза, дизелаш,

лајавац, витаминац, дугајлија, жутокљунац, давитељ, мурија, пајкан,

профукљача, фуфа, алапача, глуперда, ћурка, лујла, дизелашица, дрнда

ра, мачка, риба, калаштура, каракконџула, овца, шубре, јајара, мува

тор, муфљуз, мућак, роспија, аламуња, тремарош, штребер, продана

душа, чепуља, илихтара, стипса, животиња, фурија, мафија, хијена,

бена блент, буздован, букван, дилеја, креле, мајмун, мамлаз, кулов,

дембел, мрцина, ђаво, флегма, шљокаџија, труба, геније, мудросер,

авет, аветиња, габор, киклоп, жирафа, медвед, клемпа, креза.

4.3. Континуитет у сфери експресије потврђују и нове јединице

уобичајеним начинима творбе: суфиксалном деривацијом (фарбић, ва

зелинац, врућко, дрогос, кљован, клубијановић, калуђеруша, сидашица,

комуналка, крампача, леватка, туканка, фрајерица, трудњача), ком

позицијом (табакера, мачкосек према познатом мачкодер, црвоточац,

крампотехничар, двомоторац, зракопрц, луфтигуз, коњослав), преме

тањем слогова (дерпе, љанкеса), игром речи (филателист, феномен) и

променом значења речи (бенгалац, хокејаш, каубој, војсковођа, специ

јалка, манастирка, стомаклија, мешалица, пацијент). Уочљиво је да

се неки потенцијали творбе проширују све бројнијим примерима ме

шовите творбе у деривацији и композицији, у којој се на речи страног

порекла додају домаћи суфикси или друге речи, и обрнуто (кењакор,

фосилац, годзила, девијант, глупса, глупсон, дебос, дрогос, кретено

зоид, крембил, тупсон, мисeдо, момбрил, сандупис, лејмер, филате

лист, толмен), затим употребом страних речи (шарах, маљуган, дек

стер, гонзо, фиш), еуфемизацијом (мрџа, фраџа према фрајер, сељoc,

дилкан, лушка, сељанин, насмејаница, фрајерица), пејоризацијом (сто

кица, дрндара, бумбар, стомаклија, трудњача, мулка, сандучарка, ов

ца), ономатопеичним именима (ћоле, рокаџија, ћарапанћић, риџа, фа

фалица, диту-диту, зjакан, цацкало, фафа). Нарочито је евидентно

проширивање потенцијала семантичке деривације увођењем нових по

моћних субјеката метафоре у традиционалне начине стереотипизације:

у фитонимизацију (бамбус), зоонимизацију (којот, павијан, шаран,

бумбар, зрикавци, ровац, црна удовица, кокошка, кондор, папкар, па

пак, кљун), реификацију (кеса, крамп, плајваз, шодер, гоблен, сито,

шубара, сумпордиоксид, туршија), у стереотип болести (трипер,

тромб) и др. Овакво повећавање броја помоћних субјеката метафоре

указује на проширивање асоцијативних поља у лексичком систему са

временог српског језика, а на когнитивно-мотивационом плану на

проширивање граница сазнања језичке личности српског језика и обо

гаћивање језичке слике света новим (квази)стереотипима. Уводи се и
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постаје продуктивна антропонимизација (преко имена познатих лично

сти и имена из литературе и цртаних филмова: Бата Живојиновић,

Анштајн, Сократ, штpумф), као и вишечлана имена (лајави крелац,

грета габори, савет стараца, савремени диносауруси, хор бечких де

чака, црна удовица).

5. Социолингвистички приступ експресивној лексици савременог

омладинског жаргона, у поређењу са стабилном експресивном лекси

ком језика уопште, указао је на континуитет и на неке промене у раз

воју експресивне лексике српског језика, у вези са параметрима који

одређују карактеристике овог типа лексике: параметру пола, узраста и

социјалног статуса. У омладинском жаргону, уз традиционалну пола

ризацију на „ми, добри“ и „они, лоши“, форсирано се наставља про

цес либерализације односа у сферама узраста и социјалног статуса,

чиме се раскида са традиционалним односом према ауторитетима би

ло по годинама, било по социјалном статусу. Процес либерализације у

односу међу половима у омладинском жаргону огледа се у скидању

табуа са сексуалних слобода, али само за мушкарце и кад су у пита

њу хетеросексуални и хомосексуални односи. Кад су у питању жене,

њихова слобода у вези са хетеросексуалним односима и даље се тра

диционално оцењује као кршење јавног морала, што се показује вели

ким бројем експресивних имена високог степена експресивности за

јавно жигосање таквог понашања. Та слобода је, по схватању како да

нашње генерације тако и пређашњих генерација мушке популације,

дозвољена само ако се остварује у функцији задовољења мушке сек

суалности. Табу женских хомосексуалних односа, судећи по броју екс

пресива, још се не дира ни у сфери најновијег омладинског жаргона.

6. Испоређивање експресивне лексике различитих периода срп

ског језика у домену лингвистичких карактеристика указало је на је

зичке законитости које регулишу настанак и функционисање ових је

диница, а које се испољавају као процес експресивизације језика. Је

динице овог индивидуалног језичког стварања, и поред оказионалних

случајева, успешно се интегришу у општи језички фонд захваљујући

континуитету, који се одржава не сао у начинима творбе него и вели

ком броју заједничких јединица, карактеристичним за експресивну

лексику савременог српског језика у свим његовим развојним етапама.

Прихватање нових експресивних јединица најпре се потврђује у жар

гонима српског језика одређеног периода, што и јесте уобичајени на

чин њиховог увођења у заједнички стандардни језик (исп. „У језику

само појединац ствара а колектив прихвата или одбацује“, Бугарски

1997: 307). У сваком језичком стварању, па и настајању експресивне

лексике као ефикасног средства разговорног језика, прихватање у

жаргону је потврда ваљаности и функционалности новонастале једи

нице. Међутим, за само настајање експресивне лексике, за сам процес

језичког стварања, битан је емотивно-експресивни импулс, који покре

ће креативну употребу језика и механизме стварања, па смо зато скло

ни да овај процес настајања назовемо експресивизацијом, а не жарго

низацијом како се он назива и прати у истраживањима Р. Бугарског

(Бугарски 1997: 301-308). Сталним процесом експресивизације у јези
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ку претходе процеси деекспресивизације, функционално-стилске ис

трошености постојећих јединица, који настају због честе употребе и

опште прихватљивости експресива. Ову истрошеност најпре регистру

је појединац и зато тражи и налази нови начин исказивања актуелних

емотивно-експресивних садржаја. При томе се његово стварање креће

у границама творбеног и семантичког потенцијала матерњег језика, а

креативност у настајању експресива огледа се у новој комбинацији

расположивих језичких елемената, која се може остварити на струк

турном или семантичком плану. Нормативност те комбинације прове

рава се најпре у жаргону, а масовна употреба почиње увођењем у за

једнички разговорни, па и у стандардни језик. Функционисање ново

настале експресивне јединице у лексичком систему испољава се у то

ме што преко парадигматских односа проширује творбене и семан

тичке потенцијале језика. У непрекидном реверзибилном кружењу

творбених и семантичких потенцијала на релацији језичка употреба —

језички систем, експресивна лексика игра посебну улогу јер у језик

уводи појединца — језичку личност, са многим њеним психичким, со

цијалним, прагматичким и другим карактеристикама.
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P e 3 Ко ме

Стана Ристич

ЗКСПРЕССИВНАЖ ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОМ МОЛОДЕЖНОМ

ЖАРГОНЕ И В СОВРЕМЕННОМ СЕРБСКОМ ЖЗЊЕКЕ

(социолингвистические аспектњи употреблениа и развитии)

Примении социолингвистическић подход к изученико окспрессивноћ

лексики современного молодежного жаргона в сопoстaвлении с стабилвноћ

зкспрессивноћ лексикоћ обшего извика, автор показал, что континуитет и

изменени и в развитии зкспрессивноћ лексики обусловлени параметрами пола,

возраста и социалвного статуса. В молодежном жаргоне продолжаетси

процесс либерализации отношенић в сферах возраста и социалвного статуса в

смљисле снитии традиционних отношенић к авторитетам. Процесс либера

лизации отношенић между мужским и женским полом сказњиваетси в моло

дежном жаргоне и в снатии табу с сексуалвних свобод, но толњко по отно

шенико к мужЧинам, имеи в виду как гетеросексуалвнЂle, так и гомосек

суалвнЊле контактљи. Когда речњ идет о женшинах, их свободљи относителњно

гетеросексуалних контактов все еше расценивакотса, по-традиционному, как

нарушение публичнои морали. Табу, свизанноe с женскими гомосексуалв

ними контактами, все еше, суда по количеству окспрессивов, не затраги

ваетси даже в сфере актуалвного молодежного жаргона.

Сопоставлeние зкспрессивноћ лексики различних периодов истории

сербского извика показало, что образование и функционирование даннЊих

лексических единиц происходило в процессе зкспрессивизации изика, конти

нуитет которого засвидетелњствован в способах словообразовании и в болњ

шом количестве обших единиц современного сербского во всех зтапах его

развитил.
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