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МЕТАФОРЕ И ПАРОНИМИ У СРПСКОМ ЖАРГОНУ                 

У КОНТЕКСТУ ГЛОТОДИДАКТИКЕ  

Апстракт: Рад обухвата лингвистички проблем учења жаргонских 
неосемантизама у односу на сличност у српском језику као страном код 
студената србистике у Пољској. На примеру метафоре и паронимије пред-
ставља се неосемантизација у српском језику као могућност проширења 
значења лексичких јединица и пре свега преносa значења. Многобројност 
неосемантизама оваквог типа, то значи оних које су настале путем метафо-
ризације и парономизације, сведочи о креативности изворних говорника 
српског језика у том погледу. Анализом бројних примера закључује се да 
проблем овакве неосемантизације није типично српски, већ је глобални, јер 
се сусрећемо с њим у сваком језику (нарочито у социолектима). 

Кључне речи: српски језик, жаргон, неосемантизаија, метафоре и 
пароними, глотодидактика. 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Богата аналитичка и лексикографска српска литература која се односи 

на жаргон (уп. нпр. Андрић, 2005; Бајин, 2015; Бугарски, 2003; Бугарски, 2006; 

Герзић и Герзић, 2002; Герзић, 2012; Имами, 2007; Кнежевић, 2010; Милојко-

вић, 2002. и др.) у великој већини указује на специфично једначење жаргона са 

фамилијарним и разговорним језиком, док пољска лингвистика питање жар-

гона управо разматра у аспектима варијетета општенационалног језика. Уз то 

Данута Охотна (Ochotna) скреће своју пажњу на више проширену и, захвљу-

јући томе, прецизнију дефиницију жаргона (Ochotna, 2016: 86) приказану 

интернетским Речником пољског језика. Она жаргон представља као „język 

jakiejś grupy społecznej (środowiskowej, zawodowej, ale nie terytorialnej), różniący 

się od języka ogólnego (narodowego) zasobem słów, wyrażeń i wymową; slang, 

argot, gwara, wiech, język specjalistyczny (środowiskowy, zawodowy)”1 (Słownik 

                                                        

 robert.bonkowski@us.edu.pl 
1 „Језик неке друштвене групе (срединске, стручне, но ипак не територијалне) који се 

разликује од општег (националног) језика лексичким и синтагматским фондом и 
изговором; сленг, арго, говор, специјалистички језик (средински, стручни)” (превод – Р. Б.).      
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Języka Polskiego). Но, на основу мишљења Кажимјежа Полањског (Polański), 

жаргон (ипак и арго, сленг)2 је језик  

„określonej grupy społecznej(nie terytorialnej), np. młodzieży szkolnej, 

studentów, sportowców, żołnierzy, z reguły uważanej za niższą pod względem 

kulturalnym. Nadaje to terminowi „żargon” ujemny odcień emocjonalny [...]. 

Różni się od języka używanego przez ogół danej społeczności, tj. języka 

ogólnego [...] przede wszystkim pod względem leksykalnym, a nie 

gramatycznym, jak gwary czy dialekty ludowe. Odrębność leksykalna żargonu 

może być niewielka, albo też znaczna – w tym drugim wypadku żargon przestaje 

być zrozumiały dla osób nie należących do posługującej się nim grupy [...]. Taki 

żargon zbliża się swym charakterem do języka tajnego”3 (Polański, 2003: 708).  

Жаргон се одликује специфичним лексичким ресурсом и честим 

позајмљивањем речи из страних језика и обухвата следеће појаве:  

1. професионални, стручни жаргон (нпр. лекарски жаргон, спортски 

жаргон и сл.); 

2. супкултурни жаргон (повезан са супкултуром, нараштајем – нпр. сту-

дентски жаргон, ђачки жаргон, жаргон наркомана и сл.). 

Различит приступ пољском и српском (и шире, постјугословенском 

уопште) лингвистичком појму жаргон односи се, дакле, на поменуто својевр-

сно изравнање, изједначење жаргона са фамилијарним и говорним језиком у 

српском приступу. Проблем таквог својеврсног изједначења појмова жаргон и 

фамилијарни/говорни језик покренули су, такође, јужнословенски истражи-

вачи. У односу на језик научник Никола Кошћак је, на пример, скренуо пажњу 

на чињеницу да  

„odnos kolokvijalnog spram standardnog jezika u hrvatskom je kontekstu prilično 

kompleksan, i to ne samo zato što se kao varijante kolokvijalnog  jezika mogu 

smatrati razni žargoni i dijalektiili zato što je status jednog vrlo važnog dijela 

(opće)kolokvijalnog leksika – vulgarizama i raznih pejorativnih izraza – spram 

norme često neodređen. Naime sudeći prema nekim funkcionalnosti lističkim 

opisima, i tzv. razgovorni stil standardnoga jezika mogao bi se smatrati jednom – 

društveno osobitom – varijantom kolokvijalnog jezika. Tako o tom stilu na nekim 

mjestima piše Josip Silić, smatrajući ga ’potkodom standardnog jezika’ (iako 

                                                        

2 У српској терминологији сусрећемо се такође с  називом шатровачки језик. 
3 „Одређене друштвене групе (не териториjалне), на пример, школске омладине, студената, 

спортиста, војника, по правилу сматрани културно нижим. Ово даје термину жаргон 

негативну емоционалну нијансу [...]. Разликује се од језика који заједница користи 

уопште, то јест општег језика [...] углавном у лексичком, а не граматичком погледу, као 

наречја. Лексичка посебност жаргона може бити мала, или значајна – у том другом 

случају, жаргон више није разумљив за оне који не припадају групи која га користи [...]. 

По природи такав се жаргон приближава тајном језику” (превод – Р. Б.).      
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istovremeno ’bez stroge kontrole kodifikacijskih normi’), koji se kao ’neusiljen, 

prirodan, familijaran, srednji stil [...] rabi u običnome govoru (dakako: u govoru 

obrazovanih ljudi)’ [...]. Izričito ga razlikujući od ’supstandarda’, za Silića 

razgovorni stil ipak može sadržavati ’i vulgarizama, i dijalektizama, i regionali-

zama (provincijalizama) i barbarizama’. Silićev koncept razgovornoga stila 

pripušta dakle i ponešto dijalekatskih obilježja u sebe, i to – sudeći prema opisu – 

isključivo na leksičkoj razini, no žargonskih nimalo. (Točnije, prema njemu poje-

dine žargonske riječi – a žargone Silić određuje kao ’specijalne jezike pojedinih 

socijalnih skupina ljudi’ – u razgovorni stil ulaze tek kada postanu dijelom 

općega govora zajednice i prestanu biti žargonizmima, rekli bismo dakle: kad 

takve riječi postanu opće kolokvijalizmima)” (Košćak, 2018).  

Кошћак, затим, подсећа на став угледног српског лингвиста Ранка 

Бугарског који појам жаргон разуме приближно схватању пољских научника: 

„Uobičajenije je, međutim, da se kao socijalno osobite varijante kolokvi-

jalnoga jezika shvaćaju razni žargoni. Na tom je tragu određenje žargona Ranka 

Bugarskoga, prema kojemu se on može definirati kao ’neformalni i pretežno go-

vorni varijetet nekog jezika koji služi za identifikaciju i komunikaciju unutar neke 

društveno određene grupe – po profesiji, socijalnom statusu, uzrastu i slično – 

čije članove povezuje zajednički interes ili način života, a koja uz to može biti i 

teritorijalno omeđena’ [...]. Bugarski razlikuje profesionalne, supkulturne i omla-

dinske žargone, napominjući da su neki supkulturni žargoni istovremeno i 

karakteristično omladinski” (Košćak, 2018).  

1. ОБЛИКОВАЊЕ ЖАРГОНИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

По начину творбе великa већинa жаргонских лексичких особености 

углавном се може сврстити у следеће групе4: 

1. жаргонизми који су настали семантичким проширењем општестан-

дардних лексема (неосемантизација); 

2. жаргонизми који су настали извођењем;  

3. жаргонизми који су настали преметањем гласова или слогова у речи 

(метатеза),  

4. жаргонизми који су настали комбинацијом извођења и метатезе; 

5. жаргонизми који су настали контракцијом и скраћењем речи које 

припадају стандардном језику (елизија);  

                                                        

4 Детаљније о томе в. Bonkowski, 2018: 240–241. 
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6. жаргонизми који су настали позајмљивањем речи са страних језика 

(углавном са енглеског); 

7. жаргонизми који су настали творбом сложеница и 

8. жаргонизми који су настали творбом вулгаризама.  

Поред својствених лексичких и лексичко-семантичких конструкција 

жаргон карактерише такође веома богата фразеологија. 

Метоними и пароними, дакле, припадају првој наведеној групи, то јест 

жаргонизмима који су настали процесом неосемантизације. 

2. СРПСКИ ЖАРГОНИЗМИ КОЈИ СУ НАСТАЛИ                                

КАО РЕЗУЛТАТ ПРЕНОСА ЗНАЧЕЊА У ВЕЗИ СА СЛИЧНОШЋУ 

ЗНАЧЕЊА И СЛИЧНОШЋУ НАЗИВА 

Важан, ако и не најважнији начин обогаћивања српског жаргона јесте 

додавање нових значења речима које већ функционишу у језику. У својој 

монографији Језик у социјалном понашању (Język w zachowaniach społecznych) 

Станислав Грабјас је предложио класификацију семантичких промена засно-

вану на структуралистичком концепту језичког знака С. Улмана, према чему је 

реч део два асоцијативна система: система назива и система значења. Између 

елемената сваког од ових система одвијају се односи засновани на додиру или 

на сличности. Реч је о центру мреже повезаности које се заснивају на тим 

двема релацијама (Grabias, 2019: 192)5. Подела семантичких неологизама коју 

је предложио Грабјас може се представити овако: 

А. Неологизми формирани на принципу преноса значења, које је проу-

зроковано:  

а) сличношћу значења – тада се говори о метафорама,  

б) додиром значења – у овом случају реч је о метонимији.  

Б. Неологизми формирани на принципу преноса назива, које је проузро-

ковано:  

а) сличношћу назива – паронимија,  

б) додиром назива – елипса (Grabias, 2019: 192). 

У овом раду разматра се жаргонска лексика заснована на метафорама и 

паронимима.  

                                                        

5 У раду се користи четврто допуњено издање ове публикације (Grabias, 2019).  
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2.1. ПРОМЕНЕ У КОНТЕКСТУ СЕМАНТИЧКЕ                          

СЛИЧНОСТИ – МЕТАФОРЕ 

Основни механизам који остварује метафора у свакој жаргонској 

лексици јесте сличност елемената стварности која се доживљава чулно 

(компонената метафоре) (Piekot, 2008: 114). Случајеви српске жаргонске 

метафоризације односе се на неколико типова, при чему је позадина метафоре 

сличност која се односи на: 

а) физичке особине,  

б) психичке особине, 

в) функције десигнатâ. 

2.1.1. Физичке особине 

Међу српским жаргонским неосемантизама овај тип метафоризације је 

водећи. Полазна тачка му је обично сличност физичких особина, a основ асо-

цијације може да буде доминирајућа сличност једне од особина која се осећа 

чулом вида или чулом слуха. 

2.1.1.1. Чуло вида. У вези са овим чулом најчешће се узима у обзир 

сличност по облику/изгледу или по величини и боји6. 

– Сличност по облику/изгледу физичких особина, на пример величине. 

Српске жаргонске метарфоре које припадају овој врсти представљају једну од 

најбројних група. У току објашњавања страним студентима7 који уче српски 

језик као страни најбољу методу чини представљење појединих неосеманти-

зама, њихово опште значење у матерњем језику, затим жаргонско српско зна-

чење и упућивање на асоцијацију (Табела 1). 

 

 

 

 

 

                                                        

6 Tакву расподелу (која је у вези са бојом и просторним димензијама) предлаже, такође, и 
Рајна Драгићевић у својој књизи Лексикологија српског језика (Драгићевић, 2007: 156).    

7 Конретно се односи на пољске студенте који у оквиру србистике студирају српски језик 

као страни. 
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Табела 1. Неосемантизми засновани на физичкој сличности 

Неосемантизам 

Опште значење8 

(пољски 

еквиваленат)9 

Жаргонско 

значење10 
Примедбе 

балони mn balony 
женске                    

груди 

асоцијација на                             

облик балона; 

бамбус m bambus 
високи 

мушкарац 

асоцијација на бамбус; 

метафоризација се остварује 

на принципу преношења 

физичке особине,                     

величине и танкоће; 

буба f chrząszcz 
модел             

фолксвагена 

асоцијација на                              

облик бубе; 

кикирез m 

 
mały kogut 

мушкарац 

ниског раста 

асоцијација на                              

облик кикиреза; 

кифле mn 

podłużne 

pieczywo o 

słodkim lub 

słonym smaku, 

bułeczki 

мишићи                       

на грудном  

кошу 

асоцијација на облик                

пецива који личи                               

на облик мишића; 

паштета f pasztet 
мала нагазна 

мина 

асоцијација на облик 

паковања паштета                                

у државама бивше 

Југославије; 

тегле mn słój, słoik наочари 
асоцијација на изглед  

дебелог стакла код тегли; 

флаута f /                 

фрула f 

flet /flet prosty, 

piszczałka 
нос 

асоцијација на облик 

музичког инструмента; 

хармоника f harmonia 
зглобни              

аутобус 

асоцијација на облик               

меха за хармонику; 

цигла f cegła 

килограм 

пакованог 

хашиша 

асоцијација на облик 

пакованог хашиша који               

личи на облик цигле; 

чапља f czapla 
висока                 

девојка 

асоцијација на                    

величину птице. 

                                                        

8 Опште значење дато у табелама у целом раду преузето је из: Вујањић, Гортан-Премк, 
Дешић, Драгићевић, Николић, Ного, Павковић, Рамић, Стијовић, Тешић, Фекете, 2007. 

9 У целом раду у табелама наведени су пољски еквиваленти. 
10 Жаргонско значење у табелама преузето из: Андрић, 2005; Gerzić i Gerzić, 2002; Gerzić, 

2012; Драгићевић, Пипер, Стефановић, 2011; Imami, 2007. 
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У непосредној близини оваквог типа асоцијације се налази српска жар-

гонска полусложеница бубрег-торба: 

Табела 2. Пример неосемантизма заснованог на физичкој сличности 

Неосемантизам 

Опште значење 

(пољски 

еквиваленат) 

Жаргонско 

значење 
Примедбе 

бубрег-торба f 
nerka                

(torebka) 

мала торба 

која се опасује 

око струка 

асоцијација на                  

облик бубрега. 

 

– Примери за метафоре засноване на сличности боја нешто су ређи. 

Српски жаргонски речници бележе, на пример, одређене неосемантизме.  

Табела 3. Неосемантизми засновани на сличности боја 

Неосемантизам 

Опште значење 

(пољски 

еквиваленат) 

Жаргонско 

значење 
Примедбе 

бело n białe кокаин 
асоцијација на белу                            

боју кокаина; 

гуштер m jaszczurka 
млади                    

војник 

асоцијација повезана               

са бојом војне униформе 

и бојом гуштера; 

зелембаћ m 
jaszczurka zielona 

(Lacertaviridis) 

амерички              

долар 

асоцијација повезана                 

са бојом америчке 

новчанице и бојом 

зелембаћа; 

зеље mn 

1. jarzyny, 

warzywa; 

2. kapusta; 

3. szczaw 

1. новчанице; 

2. марихуана 

асоцијација                              

на зелену боју; 

увоштити се vt 
zapuścić (się) 

woskiem 

1. пребледети; 

2. уплашити се 

асоцијација                                

на боју воска; 

чоколада f czekolada црнац 
асоцијација на тамну     

боју чоколаде. 

 

2.1.1.2. Чуло слуха. У овом случају асоцијације се тичу сличности 

звучних својстава. У издвојеној језичкој грађи забележена су само два таква 

неосемантизма, што може бити потврда да у метафоризацији српских 
жаргонизама чуло слуха не игра такву улогу као чуло вида. 
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Табела 4. Неосемантизми засновани на сличности звучних својстава  

Неосемантизам 

Опште значење 

(пољски 

еквиваленат) 

Жаргонско 

значење 
Примедбе 

шушкавац m 
szelężnik 

(Rhinanthus) 

лак синтетички 

кишни мантил 

асоцијација на шуштање 

при ходању; 

шушке mn wióry, heblowiny папирни новац 
асоцијација на шушкање 

папирног новца. 

2.1.2. Психичке особине 

Осовина преношења назива могу бити и психолошке особине човека – 

његов начин постојања, понашање, способности и сл., које асоцирају на сличне 

одлике издвајане у свету животиња или мртвих предмета. Овде се узима у 

обзир једна доминантна одлика (Grabias, 2019: 193). Овој групи припадају 

именице и глаголи.  

Табела 5. Неосемантизми засновани на психолошким особинама човека 

Неосемантизам 

Опште 

значење 

(пољски 

еквиваленат) 

Жаргонско 

значење 
Примедбе 

зец m zając 

особа која 

брзо 

доживљава 

оргазам 

асоцијација на брзо 

парење зечева; 

тетреб m cietrzew 
заљубљени 

мушкарац 

асоцијација на птицу 

тетреба који у заносу 

љубавне игре уопште               

не обраћа пажњу на 

опасности, по којој је 

настала и синтагма 

заљубљен као тетреб; 

фазан m bażant млади војник 

асоцијација на птицу 

фазан, врло подложну 

опасностима. 

 

На основу ексцерпиране језичке грађе може се закључити да више од 

половине облика насталих на осовини преношења назива по психичким 

одликама јесу својеврсни неологизми који су резултат извођења, што потвр-
ђује да су настали на жаргонском тлу.  
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Табела 6. Неосемантизми који су резултат извођења 

Неосемантизам 

Опште значење 

(пољски 

еквиваленат) 

Жаргонско 

значење 
Примедбе 

зекавац m 

brak adnotacji                     

w słownikach 

serbskiego języka 

standardowego 

плашљива  

особа 

асоцијација на 

плашљивост 

зечева; 

зекати vi 

brak adnotacji                     

w słownikach 

serbskiego języka 

standardowego 

вршити              

обљубу 

асоцијација на моћ 

парења зечева; 

зекити (се) vi 

brak adnotacji                     

w słownikach 

serbskiego języka 

standardowego 

hipok.               

плашити (се) 

асоцијација на 

плашљивост 

зечева; 

штукати vi 

brak adnotacji                     

w słownikach 

serbskiego języka 

standardowego 

бежати 
асоцијација на 

брзину штуке. 

2.1.3. Сличност функције десигнатâ 

Овде је реч о трећем, посебном типу метафоризације. Овој групи припа-

дају малобројни неосемантизми који представљају случајеве преноса назива 

због сличности функције десигнатâ.  

Табела 7. Неосемантизми засновани на сличности функције десигнатâ 

Неосемантизам 

Опште значење 

(пољски 

еквиваленат) 

Жаргонско 

значење 
Примедбе 

перионица f pralnia, myjnia 

место где сe 

обавља               

прање новца 

асоцијација на место 

где се чисти                       

(веш, аути); 

четникуља / 

четникуша f 

pejor. 

kobieta-czetnik 

национално 

оптерећена 

Српкиња 

асоцијација на четнике 

из Другог светског 

рата. 
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2.2. ПРОМЕНЕ У КОНТЕКСТУ ЗВУЧНЕ СЛИЧНОСТИ – 

ПАРОНИМИЈА (ХОМОНИМСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ) 

Српски жаргонски паронимски неосемантизми (такође познати као 

хомонимске асоцијације) односе се на оне облике у којима не долази до нару-

шавања структуре неосемантизма. Звучна сличност најчешће се односи на 

семантички удаљена значењска поља. На такав начин настају елементи друк-

чијих, различитих семантичких поља (Grabias, 2019: 195). Српске жаргонске 

хомонимске асоцијације чинe веома бројну групу која потврђује креативност 

корисника српског жаргона у творби неосемантизама овог типа. Пронађена 

језичка грађа обухвата именице мушког и женског рода. 

Табела 8. Примери жаргонских паронимских неосемантизама 

Неосемантизам 

Опште значење – 

првобитно               

(пољски  

еквиваленат) 

Жаргонско 

значење 
Примедбе 

вијетнамка f Wietnamka виндјакна 

асоцијација на                          

крој униформе             

америчких војника у                   

Вијетнамском рату11; 

завичај m 

kraj rodzinny,                 

strony rodzinne, 

gniazdo rodzinne, 

ojczyzna 

марихуана 

асоцијација на чај (у 

жаргонском значењу – 

марихуану) који је 

претходно прокуван,               

па затим завијен                          

за пушење; енгл. tea ʼчај’; 

конзерва f konserwa 
конзервативна 

особа 

асоцијација                                  

на реч конзерва; 

наруквица f rękawiczka 
хонорар                     

без уговора 

асоцијација                           

на придевски                       

израз наруке; 

тупамарос m Tupamaros 

1. досадна 

особа, 

2. ограничена 

особа 

асоцијација придева тупав 

са деонимом тупамароси – 

именом левичарских 

герилаца у Уругвају, 

названих по вођи                    

Тупаку Амару; 

                                                        

11 Тако дефинисан жаргонски неосемантизам омогућава тврдњу да је овде реч о преносу 

значења у речима које припадају једном, широком семантичком пољу, где се на звучну 

мотивисаност, која је резултат асоцијације, у сфери назива скупљају спојеви додира 

између десигната. Добијени неосемантизам заправо је исход тих двају главних семан-

тичких промена (Grabias, 2019: 195). 
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Неосемантизам 

Опште значење – 

првобитно               

(пољски  

еквиваленат) 

Жаргонско 

значење 
Примедбе 

финац m Fin 
фин                    

младић 

хомонимска асоцијација 

придева фин са                   

етнонимом Финац и 

хоронимом Финска; 

хрчак m chomik хркање 
асоцијација на               

животињу хрчак. 

ЗАКЉУЧАК 

Спроведена анализа изабрних српских жаргонских неосемантизама ука-

зује на важну улогу сличности као позадине при обликовању жаргонизама. 

Ова сличност може се односити на пренос значења и на пренос назива. Жар-

гонске формације које су настале путем преноса значења заснивају се на асо-

цијацијама које су повезане са физичким особинама, психичким особинама и 

функцијом десигнатâ, док се неосемантизми, који су формирани путем преноса 

назива, односе на звучну сличност и најчешће обухватају удаљена семантичка 

поља и једино што их повезује јесте звук. 

Многобројност неосемантизама овог типа, то јест оних насталих путем 

метафоризације и парономизације, сведочи о креативности изворних говор-

ника српског језика у том погледу. Ипак, сам проблем овакве неосемантиза-

ције није типично српски, већ је глобални, будући да се сусрећемо с њим у 

сваком језику (нарочито у социолектима).  
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METAPHORS AND PARONYMS IN SERBIAN JARGON                                                 

IN THE CONTEXT OF GLOTODIDACTICS 

Summary 

The paper addresses the linguistic problem of learning jargon neosemantisms in 

relation to the similarity in Serbian as a foreign language among students of Serbian 

studies in Poland. Metaphors and paronyms will serve to illustrate neosemantization in 

the Serbian language as a possibility of expanding the meaning of lexicalunits and, 

aboveall, the transfer of meaning. A largenumber of neosemantisms of this type, thatis, 

those created through metaphorization and paronomization, test if ies to the creativity of 

the native speakers of Serbian in this regard. However, the issue of neosemantization is 

not typically Serbian, but rather global as it can be found in any language (especially in 

sociolects). 

Keywords: Serbian language, jargon, neosemantization, metaphors and 

paronyms, glottodidactics. 

 


