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О РЕЧНИКУ НОВИХ РЕЧИ

1. Речник нових речи — Речи, изрази и значења настали у

српскохрватском језику после другог светског рата — Јована

Еирилова (у издању Народне књиге, Београд 1983) садржи 1173

лексичке јединице. Број је речи по словима (уз могуће грешке

настале при једном бројању) следећи: А — 62, Б — 68, Ц — 18,

Ч — 6, Б. — 1, Д — 70, Џ — 16, Б — 2, Е — 35, Ф — 52, Г — 29.

X — 52, И — 36, Ј — 7, К — 88, Л — 28, Л> — 1, М — 71, Н — 35,

Њ — 3, О — 23, П — 136, Р — 53, С — 116, Ш — 15, Т — 68,

У — 16, В — 41, 3 — 17, Ж — 81.

Рећи ћемо неколико речи: о обухваћеном лексичком фонду,

о начину идентификовања и дефинисања и о својствима овога

речника са становишта типологије лексикографских дела.

2. О обухваћеном лексичком фонду. Велина је нових речи

које овај речник бележи страног порекла2. Једне су од њих део

интернационално лексике, као астрофизика, астронаут, аутизам,

кибернетика, монитор, синопсис (и, по правилу, грчке или латин-

ске етимологије), друге су позајмљене из живих језнка. И њих је

више. То су пре свега енглеске речи, као допинг, дракстор*,

драјв-ин4, дред-локне, дрил, гегмен, гламор, лид, локомушн и др.,

1 Речник је штампан латиницом и речи су организоване по абецедном

реду.

Једна напомена. Све речи дате у овом речнику нису нове, нису први

пут код нас забележене и лсксикографски протумачене. Нпр. у речнику је

62 одредннце на а-, а од њих је двадесетак већ дефинисано у Великом

рјечнику страних ријечи Б. Клаића (1972).

1 То констатуЈе и сам аутор у Уводним напоменама, стр. 5—7.

* Ј. Кирилов ову одредницу даје у облику драгстор, дакле, без реги-

стровања асимилације по звучности. И ту није у праву — ова реч у нашем

језику није сложеница (нити имамо реч у облику првог дела, нити имамо

других речи са првим таквим делом), и према нашим правописним нор-

мама треба је писати у облику дракстор (без обзира на то што је могуће

да у пракси срећемо и облик драгстор).

* Ово у нашем језику није полусложеница, и за писаьье са цртицом

није било разлога.

Посебно је питање да ли је ову реч и требало уносити односно да ли

је она уопште ушла у наш језик.
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мада има, додуше много ман>е, и оних кхг)"е су друтога порекла

нпр. француског, као дефенетрацща, дегажман, деодоранс*, фи-

лаж, или итали]анског, као еспресо, урлатор, или немачког као

фау-ефект, гастарба]тер, или руског, као актовка, дача, кружок,

уравниловка итд.

3. Степен адаптираности ових туЬица различит }е. Фонетско-

-фонолошки и графемски оне су готово све дате у систиму нашега

]езика (изузев драгстор, екшн пе]тинг и ^ош по ко^а). Морфемски

су неке више, неке ман>е прилагоЬене. Неке од ових поза]мл>еница

подложне су морфемско] анализи, и самим тим н>ихови делови

има]у способност учествован>а у дал.о] морфемско] комбинато

рики, продуктивни су — и у композицией, и у деривацией; то су

назчешйе речи грчког или латинског порекла, као деколониза-

цща, деметрополизацща, диапозитив, дискотека и сл. Неке су,

пак, морфемски нерашчлавьиве, и непродуктивне, као беи, деск,

цанки. Морфолошки се вепина ових страних речи уклапа у

систем нашега ]езика, т]. н>ихови основни облици указу^у на

категори)у ко^* припада^у, мада има и оних чи]а форма не

пружа ни основне елементе потребив за такву орщентацизу, као

фанки, Ьути-фри.

И систем употребне вредности ових речи различит ^е. Мало

]е ньих на путу ка општем лексичком фонду, као бо)лер, комбайн;

више ]е оних чи]а ]е употреба ограничена (сощцално и простор

но), као а]ла]нер, буклет, дегажман. депилатор; на]више ]е оних

ко^е се везу^у за терминолошке и номенклатурне системе разли-

читих научних и стручних дисциплина, као екологща, економе-

трща, екранизацща, електрокардиограф, ембарго.

4. И нове домапе речи различите су употребне вредности.

Ман>и бро] вьнх припада општем лексичком фонду» као замр-

зивач, усисивач, вепи бро^ — различитим специ]алним лексичким

системима, терминолошким, као доходован, самоуправл>ан>е, или

експресивним, као цртак, кафиН, лубик.

5. У Речнику нових речи дате су и вишечлане речи односно

лексички везане синтагме, било домаЬе, било стране, било ком-

биноване од различитих елемената; нпр. апстрактни експресио-

низам, атомска бомба, аутономна покращна, бамбусова завеса,

целовечернза драма, црна }ама, црна кутща, црвена гарда, црвени

кутиН, четворочлана банда6, корава кутща, далински управл>ач,

даваоци услуга, дечщи додатак и др. И ове су лексичке ]единице

на^чешпе чланови каквих терминолошких система.

5 Дезодоранс ни]е дат — могуЬе стога што ^е веЬ забележен у Вели

ком р]ечнику страних рщечи Братол>уба КлаиЬа.

* Ову одредницу, као }ОШ понеку — нпр. „Ьорава кутща", „црвени

телефон" 1. Кирилов да]е под наводницама (што шце уобича]ен лсксико-

графски поступак за обележаван>е стилске маркираности речи).
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6. У Речнику су забележена и нова значен>а лексикографски

веп засведочених речи, нпр. албум — омот са више грамофон-

ских плоча, помак — термин из есе^стике, кола — аутомобил.

7. У Речник су ушле и неке скраКенице, као СИЗ, УФО и

]ош по ко^а (нема ОУР-а, ЗУР-а, и сл.).

И на кра]у, ]една општа карактеристика. Обухвапени лек-

сички фонд углавном чине именице или именичке вишечлане

речи (уз по ко]и глагол, као проблематизовати). Ово ]е последица

ограничене употребне вредности дате лексике, односно н.ене ве-

заности за терминолошке, а самим тим и по]мовне системе по-

]единих наука и струка.

8. О начину идентификоваььа и дефинисаььа. У овоме речни

ку речи-одреднице нису акцентоване. Уз н>их нису дате ни грама-

тичке информаш^е. Нпр. за реч децибао индиректно из дефини-

и,ще (зидне новине у Кини за време културне револущце) за-

юьучу^емо да ]е именица, али изоста]е могупност информисан>а

о н>еном роду (не знамо да ли ^е мушког, женског или средньег

рода, а то значи да ^ не можемо одредити ни парадигму)7;

или за реч фанки не можемо утврдити ни категори^у ко^ при

пада — именичку или придевску, и поред датог об]ашн>ен>а уз

н>у: „(енгл. сленг {ипку савремен, у току) реч настала меЬу иез-

-музичарима. Означава одреЬен стил свиран^а. Карактерише се

експресивним ефектима и ритмом ко^и опонаша ритам валцера.

Настао као реакци]а на „соо1" („кул") и значи обнову традици)е

блуза".

9. Уз речи страног порекла дат ]е податак о етимологи^и; по

правилу се наводи ]език из кога ]е реч посуЬена, а за интернаци-

оналне речи — грчки или латински (ако се на те ]езике оне могу

свести, без обзира на ]език посредник)8. За речи ко]е су настале

превоЬен,ем (или ко.|има ]е превоЬен>е било подстицдзни модел)

дата ]е страна реч или синтагма ко]а ]е послужила као узорак;

нпр. кошарка (енгл. ЪазкеиЬаИ; ЬазкеИ корпа, Ъа11 лопта), испи-

рагье мозга (енгл. Ьгат\\>азкт%; Ъгат мозак, (о \\>азк прати), нова

левица (енгл. пегу /е/г, франц. поиуеПе ^оиске). Посебно напоми-

н>емо да тачност датих етимолопца нисмо проверавали.

10. Дефинищце су у овоме речнику дво^аке: енциклопедиз-

ске и речничке, лексикографске; првих ]е више, других ]е ман>е,

баш као што ^е и више речи ко]е припада]у спещцалним лек-

сичким системима него оних ко]е припада]у општем фонду. Де-

финици]ом енциклопедщског типа об]ашгьавазу се по]мови и

догаЬа^, као и све оно што ^е у вези са н>има. Исп. нпр. дефи-

нацщу дату уз реч пле]бо]: „(енгл. р1ауЬоу веселлк) реч ]е позна-

7 Овакав ]е начин даван>а одредница (без граматичких информащца)

уобича]ен у еадиклапеди]ама и сл. приручницима.

8 Ова] ]е поступак уобича^ен у модерно^ описнс^ лексикограф^и.
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ти)а по драмском делу ирског драматичара Ц. М. Синга О. М.

Зуп§е) „А ПауЬоу от" {Не Ше51егп ШогЫ", у преводу Боривс^а Не-

дипа „Виловн>ак од западних страна"; ветропир, забавл>ач, мла-

дип ко]и лакоумно живи, удвара]уНи се имупним и славним же-

нама. Часопис за мушкарце „Р1ауЬоу", основан 1953. Познат,

осим по женским актовима снимл>еним на]бол>ом фото-техни

ком, и по опширним интервзуима са значащим личностима, као

што су, нпр.: Цими Картер СПтту Саг1ег), Жан-Пол Сартр (теап-

Раи1 Заггге), Марлон Брандо, Цон Ленон (тоЬп Ьеппоп), Орисана

Фалачи (Опапа Ра11ас1) и др."9 Дефинициям лексикографског

типа идентифику]е се семантички садржа^ речи у лексичком

систему коме реч припада.10 Таква ]е нпр., дефиници)а дата уз

пластикер — „терорист ко')к у сво]им акцщама употребл>ава пла-

стичне бомбе", или уз реч хащек. — „отмица авиона, ваздушно

пиратство".11

У дефиницией, обично на почетку, дата ]е облает ко^ тер

мин припада. Нпр. самоуправне интересне зщеднице (скрапено

СИЗ) зедан од основних термина е'угословенске самоуправне

праксе. За^еднице ко]е оснивае'у радни л»уди ради задовол>аван>а

личних и за^едничких потреба и интереса и н>иховог усклаЬиван>а

са општим друштвеним потребама. Постове СИЗ-ови друштвених

служби (наука, култура, здравство, образование), соцщалног оси-

гуран>а, становааа, комуналних делатности, запошл>аван>а итд."

На кра^у дефинищце уз речи чи)а ]'е маркираност уочена

се подаци о томе. Нпр. састанчеььг „пречесго одржаван>е

састанака или присуствован>е великом бро]у састанака. Глаголска

именица од глагола састанчити ко]а има критичан призвук"12.

Оваквих ]е података, морамо репи, могло бити и више, посебно

оних ко]и одреЬу^у уобичаееност односно неуобича]еност упо-

требе дате речи. Нпр. из дефиници)е дате уз реч каст (енгл. саз(

подела) подела улога глумцима у позоришту, на филму или теле-

* Навешпемо и дефинищуу дату уз реч драгстор због симпатичног,

а неуобича]еног укл>учиван>а ]едне шале у об]ашн>ен>е: „(енгл. йгиц лек,

з(оге рад№а) радн>а у ко^ се прода]у све врете робе, веома често до ду-

боко у ной или нон-стоп. Порекло води од старих америчких апотека

(йги^51огез), у кошма се постелено почела продавати свакаква роба.

Клааична ]е следепа анегдота: У драгстор улази купац и пита: ,Да ли

прегледате мокрайу?" „Како да не", одговара продавал. „Онда, молим вас,

оперите руке и да.|те ми килограм забука".

10 Исп. Д. Г. Премк, О семантичком садржа]у лексикографске дефини-

ци)е, Лексикографииа и лексиколог^а, Зборник реферата, Београд 1982,

49—51.

11 Чини нам се да ]е у ваздухопловству уобича^ен термин хащекинг.

" У речнику су обраЬени готово искл»учиво именички по]мови; нпр.

дат ]е депилатор, али ;е изостало депилирати; глагол састанчити упупен зе

на глаголску именицу састанчегье (што лексикографски гаце коректно).



46 Наш језик

визији. Погрешна подела — мискаст" не можемо закључити да

ли је то уобичајен термин или није (а биће да није).

11. Уз дублетне или синонимске лексеме у Речнику је спро-

веден поступак упућивања на одредницу која је обичнија у овој

средини, нпр. мигавац в. жмигавац, или на ону која се аутору

чинила обичнијом, нпр. самопослуга в. самоуслуга, или привезак

в. привесак (код речи којој је дата предност упућена реч се не

помиње). Ако су, пак, ове одреднице по абецедном реду једна до

друге даване су равноправно, као хулахоп, хулахуп.

12. Речи су у овом речнику семантички идентификоване од-

носно дефинисане само у једној семантичкој реализацији, у је-

дном значењу (изузевши неколико речи као замрзивач, мемо

рандум, солитер, које су дате са по два значења — а) и б) —

што је и нормално у идентификацији појмовног система, у тер-

минолошким и енциклопедијским приручницима; речи само као

елементи лексичког система имају развијену полисемантичку

структуру.

13. Примери употребе речи односно потврде, извори из ко-

јих су забележене у овоме речнику изостају. Ово је уобичајен

поступак у речницима страних речи, у терминологијама и енци-

клопедијама. Међутим, у модерним филолошким речницима, у

описним речницима примери се увек наводе; они су део отпте

информације о речи-одредници И управо је овај недостатак оне-

могупио и проверу тачности дефиниција13 и проверу оправдано-

сти уношења неких речи у овај речник (наиме, за неке нам се

одреднице чини да се пре може репи да представљају просту,

ситуациону употребу речи из страног језика — као када бисмо

наместо хвала у некој прилици рекли еквивалентну енглеску,

француску или др. реч — него страну реч која је ушла, или ула-

зи, у наш језик).

14. О својствима овога речника са становишта типологије

лексикографских дела. Речник нових речи у основи је мали ен-

циклопедијски лексикон, са елементима речника страних и но-

вијих речи уопште. За енциклопедијски тип лексикографских де

ла овај речник везује пре свега избор лексичког фонда, затим

начин његовог идентификованъа у заглавшу (без граматичких и

др. података) и, на крају, садржај датих дефиниција.

15. Наместо закључка — предлог израдг филолошког рачника

нових речи. Наши описни речници савременог језика, и довр-

шени Речник српскохрватскога књижевног језика МС (у шест

томова) и Речник српскохрватскога кньижевног и народног језика

м Ипак смо запазили и по коју омашку. Нпр. плава зона није „град

ска зона у којој је забрањено паркирање прнватних аутомобила", већ

зона са специјалним режимом паркирања (паркирање је дозвољено само

на означеним местима итд.).
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САНУ, чща израда у току (досад ]е об^авл>ено 11 томова, од

30—35 колико пе их укупно бити) обраВу^у лексику од Вуко-

вог времена до, углавном педесетих-шездесетих година овога ве

ка. Недостатак савремене граЬе управо се почео откланъати ин-

тензивним ексцерпирааем назнови]их извора. На ова^ начин при-

кугаьене речи бипе уюьучене у граЬу ових речника и обраЬене

у Речнику САНУ за]едно са другима, а у Речнику МС, вероватно

у трепем или у додатку другом изданьу (уколико не доЬе до изра-

де новог речника маиьег обима). У сваком од ових случа]ева —

обрада ове лексике сачекаЬе дуже или крапе време.

Речник нових речи могли бисмо имати и брже (уколико би-

смо смогли филолошких снага и уколико би било финансщских

могуКности). Такав би речник могао обухватити граЬу из на]-

новще литературе, из часописа, новина и др., као и из говорног

]езика или, што зе ограничените, али са више изгледа за реали-

зацщу, само нову лексику из новина и часописа (ону ко^а ни^е

обухвапена постозепим речницима). Прикушьан>е и обрада ових

речи био би посао ко]и би текао паралелно са др. лексикограф-

ским пословима. Начин лексикографске обраде требало би да

буде филолошки, као у два поменута речника, само сажети^и.

Резултати овога рада дати у облику малог речника14 могли би

бити об]авл>ивани нпр., сваких пет година, и, нпр., као посебна

свеска часописа Наш ]език.

Д. Г. Премк

14 Исп. метод израде речника нових речи у уводним напоменама да

там уз Новое в русской лексике, Словарые материалы — 79, Москва 1982.
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