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Апстракт: Кроз призму енглеског као глобалног језика и спорта као мулти-
културалног феномена, овај рад се бави питањем англицизама као синонима, псеудо-
англицизама и енглеских језичких модела у оквиру спортске терминологије. 

Циљ рада јесте да се испитaју разлози који доводе до појаве поменутих језич-
ких облика и оправданост њиховог постојања. Установили смо да се, због специфич-
ности спорта, разлози који доводе до појаве англицизама као синонима, псеудоан-
глицизама и одређених облика употребе енглеских језичких модела у спортској тер-
минологији у одређеној мјери разликују у односу на разлоге који доводе до истих
jeзичких појава у другим областима. У неким случајевима употреба поменутих језич-
ких облика јесте оправдана, док у некима то није случај.

Закључили смо да је неопходно више радити на очувању српског језика тако
што ћемо у језик уводити само ријечи као допуне, а не као замјене. Једино на тај на-
чин можемо истовремено да богатимо језик и да га очувамо.

Kључне ријечи: англицизми, спортска терминологија, синоними, псеудоангли-
цизми, енглески језички модели, калк

УВОД 

У времену глобалне економије, космополитанске културе и многоброј-
них интернационалних социјалних кретања, спорт је немогуће посматрати
као изоловану појаву. Захваљујући појави масовних медија спортови су иза-
шли из националних граница. Оваква глобализација је учинила да се створи
чврста веза између спортских организација, комерцијалних спонзора, телеви-
зијских мрежа и публике. У оваквим околностима енглески као глобални је-
зик одиграо је значајну улогу у формирању спортске терминологије у срп-
ском језику. Као посљедица тога, између осталог, у спортској терминологији
у српском језику користе се одређени англицизми као синоними, затим псе-
удоанглицизми и енглески језички модели.
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АН ГЛИ ЦИ ЗМИ КАО СИ НО НИ МИ

Кроз анализу англицизама као синонима коју ћемо извршити покуша-
ћемо одговорити на питање да ли је употреба оваквих синонима у спорту пи-
тање ,,потребе или моде” и говорити о стилској обиљежености појединих лек-
сема које образују синонимски скуп.

Синонимија1 је појава која означава постојање различитих лексема ко-
је означавају исти појам. То су лексеме које „деле истоветно дескриптивно
(основно) значење и које су стога упоредиве и у појединим контекстима ме-
ђузаменљиве, те на тај начин образују синонимски скуп” (Прћић 2005: 146).
Када се говори о појму синонимије (Jул 1997: 118), треба имати у виду чиње-
ницу да синонимија нужно не подразумијева апсолутну истозначност (total sa-
meness). Из тог разлога, неки синоними су у одређеним контекстима међуза-
мјењиви, док у другима нису. Разлог за то може бити чињеница да двије лек-
семе које се налазе у односу синонимије могу бити употријебљене само у
оквиру различитих језичких стилова (на примјер лексема обожавалац је фор-
мална у односу на лексему фан) или да код лексема које образују синоним-
ски скуп постоји одређена разлика у значењу (такав је случај код лексема по-
бједа и тријумф). Више ријечи о овоме биће у наставку рада.

Англицизми као синоними дијеле се у три групе (Прћић 2005: 147–148)2:
1. Инерцијски синоними. Они су настали пуким преписивањем облика

из енглеског језика и не доприносе изражајности српског језика, нпр.
(1) старт према почетак или (2) фокусирати се према усресредити се.

2. Преведени синоними. Код оваквих синонима енглески облик пред-
ставља необиљежени члан синонимског скупа, док накнадно преве-
дена ријеч представља његов обиљежени члан. У овом случају ан-
глицизам доприноси краткоћи изражаја, али не и његовој изражајно-
сти. На примјер, имамо (3) банџиџампинг према скакање са еластич-
ним конопцем, (4) бичволеј према одбојка на пијеску, (5) хет-трик
према три поготка истог играча на утакмици, (6) стартер наспрам
играч у првој постави тима.

3. Хипосиноними. Ово су синоними код којих англицизам стоји насу-
прот домаћој или одомаћеној ријечи, али садржи додатна семантич-
ка обиљежја, нпр. (7) компјутер према лаптоп. 
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1 Детаљно о синонимима говори Р. Драгићевић (2010: 244–264). 
Ј. Д. Апресјан (1995: 224–230) у Драгићевић (2010) наводи четири извора лексичке си-

нонимије: (1) стварање експресивне лексике; (2) стварање секундарних значења лексема, при-
је свега метафоричних и метонимијских; (3) творбени процеси; (4) позајмљивање лексема из
страних језика.

Говорећи о типологији синонима Драгићевићева наводи подјелу бугарског лексиколо-
га Втова (1998: 105). Втов синониме дијели на семантичке, стилске и семантичко-стилске. 

2 Примјери (2), (5) и (6) дати су из корпуса, а примјери (1), (3), (4) и (7) преузети су из
Прћић (2005: 147–148).



Дешава се да неки англицизми потискују домаће или одомаћене рије-
чи, што није оправдано у случају када се ради о претходно поменутим инер-
цијским синонимима, јер не доприносе нити краткоћи, што је случај са пре-
веденим синонимима, нити изражајности, што је случај код хипосинонима.

Поред већ поменутих облика синонима, у српском књижевном језику
велики је број апсолутних синонима који се у литератури још називају лек-
сичким дублетима. Оваквих лексема највише је у кругу професионалних го-
ворника у разним областима, као на примјер у медицини, географији, физици,
спорту, јер постоји велики број страних лексема које се у овим областима ко-
ристе паралелно или у посљедње вријеме све више од домаћих лексема са
истим значењем. Оваква употреба англицизама назива се струковном употре-
бом (Прћић 2005: 156) и она је мотивисана „недовољно утемељеним, али за-
то све увреженијим, веровањем стручњака из готово свих области да су у да-
нашње време једино термини из енглеског језика они који на прави, аутенти-
чан и убедљив начин изражавају одређено стручно значење, док се постојеће
домаће речи или игноришу или се, што је чешће (али и поразније), за њих уоп-
ште и не зна“. Поред струковне употребе англицизама постоји и статусна
употреба (Прћић 2005: 157) која „је мотивисана неутемељеним, али зато вр-
ло чврстим, веровањем неких људи да је повремено или стално коришћење
таквих речи у говору и писању модерније отменије и елегантније, јер ствара
утисак припадности надмоћнијем англофоном културном и језичком обрасцу,
у првом реду америчком као најпожељнијем.“ Примјер је лексема фан. За раз-
лику од лексеме обожавалац, која је општа, неутрална, необиљежена и уоби-
чајена за изражавање датог садржаја, лексема фан је стилски обиљежена. Исто
је и у случају употребе лексеме бум у односу на лексему процват.

Ипак, у неким случајевима лексеме које образују синонимски скуп не-
мају потпуно исто значење (Прћић 2005: 27). Као примјере Прћић даје лек-
семе побједа и тријумф, које се углавном срећу као синоними, и наводи да се
при њиховој употреби занемарује чињеница да тријумф имплицира убједљи-
ву, сјајну побједу. Лексема тријумф поријеклом је из латинског језика и у
старом Риму означавала је свечани дочек победника у рату (Клајн, Шипка
2007). У сљедећем примјеру из нашег корпуса лексеме побједа и тријумф
користе се као синоними:

Обе атле ти чар ке са да има ју по че ти ри по бе де и од осва ја ња ве о -
ма вред ног џек-по та де ле их још са мо два три јум фа.

(Ку рир, 20. 8. 2008, 21)

Овдје су лексеме употријебљене као синоними вјероватно са циљем да
се избјегне понављање именице побједа у реченици, а занемарена је чињени-
ца да се значења наведених именица разликују. 

Насупрот овим синонимима, постоји много већи број англицизама (као
синонима) који у односу на српске лексеме немају разлике у значењу. Једина
особина која их разликује јесте стилска обиљеженост и то не у свим случа-
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јевима. У неким случајевима лексеме енглеског поријекла због дугог перио-
да употребе у српском језику у толикој мјери су се уклопиле у српски језик
да су престале бити стилски обиљежене. 

Ево неколико примјера таквих спортских синонима који су узети из на-
шег корпуса:

меч – утакмица
тим – екипа
поен – бод
шампионат – првенство
репрезентација – селекција

Ако је кошарка национални бренд, Србија мора да омогући њено
нормално функционисање, каже председник КСС Драган Капичић.

(Курир, 29. 12. 2007, 20)

Фудбалер јесењег шампиона Србије је ове сезоне у Меридиан
Суперлиги постигао 11 погодака, постао капитен младе селекције Цр-
не Горе и дебитовао за А тим најбоље селекције наше суседне државе,
па су Британци убеђени да ће у предстојећој години Јоветић доживети
прави бум. (Курир, 29. 12. 2007, 20)

Од свих наведених лексема једино бисмо стилски обиљеженим лексе-
мама могли назвати лексеме бренд, бум и шампионат, док су све остале из-
губиле особину стилске обиљежености.

Један од разлога за појаву дублетизама, који представљају апсолутне
синониме, јесте калкирање. Појмовни систем одређене области у неким си-
туацијама бива богаћен преузимањем готових термина из других језика. Ти
термини се потом устаљују у језику, али под утицајем пуританизма неки од
њих се у одређеним ситуацијама преводе, односно калкирају и тако настају
лексички дублети, чија ће учесталост употребе зависити од мноштва факто-
ра. То значи да су калкови у одеређеном смислу такође туђице. Они предста-
вљају преузимање значењске природе, при чему је само шема преузета из
другог језика, а лексика је домаћа3. Калкови као и друге туђице могу бити не
само лексеме него и фраземе. Ево неколико примјера калкова у спортској тер-
минологији: рукомет (настао од енглеске лексеме handball), лијево крило
(фразема настала од од енглеског израза left wing) и екстремни спортови (од
енглеског израза еxtreme sports). 

Међутим, свака сличност са моделима других језика не мора увијек
подразумијевати семантичку преведеницу.

У спортској терминологији (Брборић 1996: 38–39) упоредо се употре-
бљавају страни изворни облици с калковима, али се спортске дисциплине и
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3 Ова особина калкова показује да они представљају један од облика преузимања енгле-
ских језичких модела. Више ријечи о енглеским језичким моделима биће у наставку.

ривал – противник
селекција – одабир
пауза – предах
бум – процват
бренд – марка



њихови елементи понашају двојако или тројако и називају се калком (на при-
мјер, кошарка, одбојка, рукомет), прилагођеним изворним обликом (фудбал
(у хрватској је у употреби калкирани облик ногомет)) или хибридом (на при-
мјер outside right јавља се у облицима десно крило и десни спољни, а outside
left се јавља у синтагмама лијево крило и лијеви спољни). Домаће и свјетско пр-
венство у појединим дисциплинама спортски репортери зову шампионат,
мондијал и мундијал. Многи фразеолошки латинизми живе и у изворном и у
калкираном облику. Примјер за то је свима добро позната латинска изрека
Mens sana in corpore sano /У здравом тијелу здрав дух/.

Из свега наведеног можемо закључити да у случају када нове ријечи, у
нашем случају англицизми, уносе у језик нови садржај, а не само нови облик,
можемо их сматрати оправданим4. Ако се руководимо овим критеријумом,
употреба англицизама као апсолутних синонима је неутемељена у свим слу-
чајевима, осим када се ради о стилски обиљеженим синонима. Значи, једина
особина која одређене англицизме као апсолутне синониме разликује од до-
маћих лексема и која може оправдати њихово постојање јесте стилска обиље-
женост. Овдје не треба заборавити чињеницу да је све мање стилски обиље-
жених синонима, јер неке лексеме због дуготрајне и учестале употребе пре-
стају бити стилски обиљежене.

Са друге стране, употреба лексема које се налазе у односу синоними-
је, али које имају неке разлике у значењу јесте оправдана, али је погрешно
употребљавати их као апсолутне синониме, јер у појединим контекстима ни-
су међузамјењиве.

ПСЕ У ДО АН ГЛИ ЦИ ЗМИ

Као и англицизми, псеудоанглицизми су лексеме енглеског поријекла,
с тим да су псеудоанглицизми, како их дефинише Филиповић (1986: 193),
„оне ријечи или изрази састављени од елемената енглеског поријекла (англи-
цизама), али цјелина коју чине није преузета из енглеског језика, јер у њему
и не постоји“. То значи да се приликом творбе псеудоанглицизама страни ма-
теријал замјењује домаћим, али у складу са страним моделима. 

Псеудоанглицизми чине значајан дио спортске терминологије у срп-
ском језику.

Адаптација псеудоанглицизама спроводи се на фонолошком, морфоло-
шком и семантичком нивоу.

У процесу адаптације једина разлика између англицизама и псеудоан-
глицизама јесте у томе што „англицизми пролазе кроз два степена адаптаци-
је – примарну и секундарну, а псеудоанглицизми само кроз секундарну адап-
тацију“ (Филиповић 1986: 193). Псеудоанглицизми се некада називају секун-
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дарним англицизмима и према Филиповићу постоје три основна начина њи-
хове творбе:

а) композиција, 
б) деривација и
в) творба помоћу елипсе.

Псеудоанглицизми који настају композицијом су сложенице код којих
је први елеменат неки англицизам, а други елеменат је ријеч ман (нпр. гол-
ман).

Деривацијом настају изведенице које се формирају помоћу неког ан-
глицизма и суфикса –ер, на примјер тенисер, рекордер. Међутим, нису све
именице које имају завршетак -ер псеудоанглицизми. Велики број именица са
овим завршетком представља прилагођени енглески облик. Такве су сљеде-
ће лексеме: фудбалер, боксер, сурфер, бајкер, скејтер, спринтер, стартер.

Елипса, као трећи начин творбе псеудоанглицизама у српском језику,
подразумијева испуштање суфикса -ing у енглеском изразу. На примјер, bo-
xing-match прелази у бокс меч, yachting club прелази у јахт клуб, yachting
match прелази у јахт-меч. 

Претходној подјели псеудоанглицизама можемо додати још неке обли-
ке именичких сложеница, које такође представљају облике псеудоанглициза-
ма (Сурдучки 1978: 308–310)5: 

1. модели који су немогући у енглеском језику (драфт чек);
2. модели који се не употребљавају у енглеском, иако су теоријски мо-

гући, а сковани су у српском језику (дерби меч); 
3. модели који су у енглеском језику могући, али њихова употреба ни-

је освједочена (голгетер од енглеског облика goal getter).

Како се претходно наведени облици именица, не појављују у помену-
том облику у енглеском језику и ове облике назвамо псеудоанглицизмима или
хибридним облицима. 

Лингвистичка анализа англицизама и псеудоанглицизама показује да
нема неке веће разлике, структуралне или системске, између њих (Сурдучки
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5 У својој подјели именичких сложеница Сурдучки наводи сљедеће моделе: 
1. модели који су немогући у енглеском језику (драфт чек);
2. модели који су немогући у енглеском језику, јер им је изостављен један дио (јахт-

меч од енглеског облика jachting match); 
3. модели који не постоје у енглеском језику, иако су теоретски могући, а створени су

највјероватније у језику посреднику (голман);
4. модели који се не употребљавају у енглеском, иако су теоријски могући, а сковани

су у српском језику (дерби меч); 
5. модели који су у енглеском језику могући, али њихова употреба није освједочена

(гол гетер од енглеског облика goal getter);
6. модели који представљају комбинацију у којој су оба елемента стране ријечи (зна-

ти-како од енглеског облика know-how)



1978: 308–310). Пошто је у XVII и XVIII вијеку у Европи створена једна но-
ва атмосфера огромне заинтересованости за енглески језик и за све што је
долазило из Енглеске, такозвана ,,англоманија”, постојала је једнака могућ-
ност да приликом преузимања енглеских ријечи настану англицизми и псеу-
доанглицизми. Једина разлика између англицизама и псеудоанглицизама је
та што се „англицизми више употребљавају од стране старијих, а да псеудо-
англицизме у употребу уводе млађи говорници који се више занимају за за-
бавне дјелатности – спорт, музика, ТВ...“ (Сурдучки 1978: 194).

Овакве језичке облике веома је тешко означити као искључиво оправ-
дане или неоправдане. У случајевима када одређени облик (псеудоанглици-
зам) има свој еквивалент у српском језику, употреба англицизма могла би се
сматрати неоправданом. Међутим, ако такав псеудоанглицизам представља
стилски обиљежену лексему, која је у појединим контекстима прикладнија
него стилски необиљежена лексема, такав облик псеудоанглицизма могли би-
смо означити као оправдан. На примјер дерби меч је стилски обиљежена
именска синтагма у односу на исту по значењу, али стилски необиљежену
синтагму важна утакмица, а исти је случај и са лексемом голгетер у односу
на синтагму стријелац поготка.

ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ ЕН ГЛЕ СКИХ МО ДЕ ЛА

Усљед великог утицаја енглеског језика, поред великог броја англици-
зама који се користе у претходно описаним облицима, у српском језику по-
стоји и одређена употреба енглеских језичких модела. У наставку ће бити ри-
јечи о овој појави у оквиру спортске терминологије, а говорићемо о промје-
нама у именској синтагми, морфолошки неадаптираним придјевима и осло-
вљавању спортисткиња.

Под снажним утицајем енглеског језика у српском језику јављају се
иновације у именској синтагми (Шевић 1996: 81–87) у којој се све чешће као
именски премодификатор појављује друга именица у свом основном облику,
без икакве морфолошке измјене, што није својствено српском језику и пред-
ставља примјер преузмања енглеског модела. Због природе медија употреба
морфолошки неадаптиране именице као премодификатора постаје све чешћа
и ови модели не морају садржати искључиво енглеске појмове, већ се у овај
енглески модел све чешће уносе српске ријечи. Примјери оваквих именских
синтагми су сљедећи: крос такмичење, вајлд карта, спаринг партнер, трим
стаза, прес-конференција, дрим-тим, стрит-фудбал, соло-акција, спа-цен-
тар...6

Употреба овог језичког модела, иако је можда посљедица брзоплетог
превођења или жеље говорника српског језика да копирају енглески језик,
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6 Примјери су дати из корпуса.



ипак је „узрокована и потребом да се у језику примаоцу, у овом случају срп-
ском, јави структура која би била пандан постојећој структури у доминантном
језику“ (Шевић 1996: 86). Шевићева сматра да је „можда дошло вријеме да
се почне говорити и о синтаксичким празнинама, које се такође преузимају
било директним преузимањем структура, или структурним иновацијама у је-
зику примаоцу“.

Међутим, како се сви ови облици могу исказати и језичким облицима
који су у складу са правописним нормама српског језика, закључујемо да ова-
кви језички облици представљају примјер неправилне језичке употребе, те
их стога не можемо сматрати оправданима. До појаве ових језичких облика
дошло је, вјероватно, усљед нестручног и брзоплетог превођења и превође-
ња по инерцији.

Примјер морфолошког преузимања енглеских модела су и облици од-
ређених придјева који су приликом адаптације прошли само кроз примарну
адаптацију. 

Такви су, на примјер, придјеви фер, фит, екстра. Они су задржали
морфолошке особине енглеских придјева и не могу се мијењати по правили-
ма српскога језика. Ови придјеви не показују разлику између сингулара и
плурала, немају наставке за падеже, не разликују род и зато их Филиповић
(1986: 60) назива морфолошки неадаптираним придјевима. Компаратив пра-
ве описно (више фер/фит). Из свега наведеног закључујемо да су ови придје-
ви, такође, примјери преузимања енглеског модела.

Филиповић (1986: 60) међу ове придјеве убраја и облик гроги настао од
енглеског облика придјева groggy. Међутим, овај је облик данас у употреби
и у другачијем, односно адаптираном облику грогиран(а).

Сви остали придјеви који су преузети из енглеског језика и усталили су
се у српском језику, резултат су секундарне адаптације и веома су бројни. Ево
неколико примјера из нашег корпуса: стандардан, рекордан, беков, халфов,
боксеров, клупски, лузерски, тимски, лидерски, голгетерски.

Као примјер преузимања морфолошког модела енглеског језика, може
послужити и примјер ословљавања спортисткиња у новинама. Шевићева
(1996: 81–87) говори о овој појави, подсјећајући да она води поријекло из ан-
глосаксонског свијета, гдје је био обичај да се послуга и ниже медицинско
особље женског рода ословљава само уз употребу презимена, а касније се
она пренијела и у новински стил и спортисткиње се често спомињу само уз
употребу презимена. Шевићева даје сљедеће примјере:

1. Селеш спремна за Мелбурн.
2. У полуфиналу Селеш би требало да се бори против мало познате ита-

лијанске тенисерке.

Међутим, овакав начин употребе презимена спортисткиња је неграма-
тичан и недопустив. У нашем корпусу нисмо пронашли примјере овакве упо-
требе.
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Данас је присутан други начин ословљавања спортисткиња, а то је по-
моћу додавања наставка -ева/-ова на презиме. Овај начин ословљавања спор-
тисткиња је граматички исправан. Ево примјера из нашег корпуса:

„Био је то тежак испит, али је најважније да сам у осмини фина-
ла. Следи дан одмора, најважније је да се припремим за наредни дуел“,
рекла је Јанковићева.     

(Блиц, 29. 6. 2008, 40)

Питањем употребе различитих облика презимена за означавање особа
женског пола бави се и Божо Ћорић (2008: 166-176), поред осталих.

У уводу свог излагања Ћорић подсјећа на то да за разлику од личног
имена које у српском језику може бити мушко и женско, презиме као друго-
степена детерминација има исту форму када означава особе оба пола. Већи-
на презимена у српском језику завршава формантом -ић и мушког су грама-
тичког рода. Због тога, када презименом треба изразити женску особу, „у
српском језику јавља се, условно речено, нормативноконфликтна ситуација
као последица индеклинабилности антропонимског знака узрокована нелин-
гвистичком чињеницом каква је пол лица“ (Ћорић 2008: 167). Како запажа
Ћорић, код нас се ријетко прибјегава изразима типа Костић је дошла. У си-
туацијама када желимо женску особу ословити презименом, обично се зајед-
но са презименом употребљавају апелативи (Госпођа/Колегиница Костић је
дошла) који на себе преузимају „комплетну граматичку апаратуру, а прези-
ме и даље остаје индеклинабилно“ (Ћорић 2008: 168). Међутим, женске осо-
бе поред официјелне форме презимена имају и неофицијелну, такозвану
женску презименску варијанту, која се најчешће употребљава у спортским
новинским текстовима. Тако у спортским новинским текстовима поред упо-
требе службеног антропонимског облика редовно наилазимо на примјере
женске презименске варијанте, то јест, на презимена настала додавањем на-
ставака -ка и -ева (ова). Један од разлога за овакву употребу оваквог облика
презимена јесте економичност. Лично име се појављује самостално, без пре-
зимена, само у случајевима када се ради о врхунским спортисткињама (Ћо-
рић 2008: 174).

Питањем женске презименске варијанте бавила се и Стојановићева
(2006).

Као примјери преузимања морфолошког модела енглеског језика могу
послужити и називи неких кампова, такмичења, екипа, терена који су дати по
узору на енглески језик. Тако, на примјер, имамо Бодирога Камп, тренинг
камп Бајерна, Брчко Опен 2008, Ворлд тенис тим, екипа ’Фудбал френдс Фо-
ча’, Лакташи стрит бол турнир, софтбол терен, бејзбол терен, рафтинг
спорт7...
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Бивши немачки селектор и голгетер забранио је коришћење мо-
билних телефона у тренинг кампу Бајерна, а овим потезом жели да
обезбеди мир екипи како би се играчи посветили искључиво тренажном
процесу. (Курир, 5. 8. 2008, 20)

Калкови, о којима је претходно било ријечи, такође представљају један
облик преузимања енглеских модела.

ЗА КЉУ ЧАК

Употреба нових ријечи у језику некада је оправдана, а некада није. Ка-
да се појави неки нови објекат коме је потребно име, онда су нове ријечи у је-
зику истински потребне. Међутим, врло често је разлог за употребу нових
ријечи престиж, а некада се „нове сложене ријечи могу користити да би се по-
стигао одређени учинак, да би се сачувао простор (посебно у новинским на-
словима) или једноставно због тога што се говорник не може сјетити лексе-
ме која се обично користи за тражени концепт” (Бауер 1983: 43).

Анализа коју смо извршили показала је да су синоними, псеудоангли-
цизми и енглески језичкии модели у оквиру спортске терминологије у срп-
ском језику заступљени у значајној мјери. Три појаве о којима је било ријечи
веома су сложене и имају више додирних тачака. Основна заједничка особи-
на која повезује ове три језичке појаве јесте чињеница да су настале под сна-
жним утицајем енглеског језика и да су, како тренутно стање ствари показу-
је, обезбиједиле себи постојање у оквиру српског језика.

Разматрајући разлоге који доводе до поменутих језичких појава закљу-
чили смо да се врло често олако (без потребе) посеже за употребом енгле-
ских језичких облика, па је зато, нажалост, много случајева њихове употре-
бе у српском језику за које је тешко наћи одговарајуће оправдање. Све је то
посљедица потребе за унификацијом у оквиру спортске терминологије и же-
ље да се користе стилски обиљежене лексеме у оквиру спортског језика.

Иако треба да подржимо како унификацију спортске терминологије та-
ко и стилску изражајност спортског језика, морамо имати мјеру и контролу
приликом увођења нових ријечи и поштовати норме српског језика. Судбина
поменутих појава у будућности не би смјела да буде препуштена случају.

ИЗ ВО РИ

Курир – Курир, дневне новине из Београда.
Блиц – Блиц, дневне новине из Београда.  
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Valentina V. Budinčić
Cambridge Center
Banja Luka

ОN SYNONYMS, PSEUDOANGLICISMS AND ENGLISH
LANGUAGE MODELS IN SPORTS TERMINOLOGY

Summary: Through the prism of the English language as a global language
and sport as a multicultural phenomenon, this paper deals with the question of
synonyms, pseudoanglicisms and Еnglish language models within sports
terminology. 

The aim of this paper is to study the reasons which cause the mentioned
linguistic forms and the relevance of their existance. The study has shown that due
to the specific features of sport, the reasons which cause synonyms,
pseudoanglicisms and specific application forms of the English language models
to occur within sports terminology differ to some extent from the reasons which
cause the same language phenomena in some other areas. The use of mentioned
language forms is justified in some cases, but in some cases it is not justified.

The conclusion is that much more has to be done to protect the Serbian
language by introducing new words into our language only as supplements, not as
substitutions. That is the only way to make the balance between the need to enrich
our language and to protect it at the same time.

Key words: anglicisms, sports terminology, synonyms, pseudoanglicisms,
English language models, calque
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