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Билјана ИВАНОВСКА1 U D C: 81’374.4  

Мери БАСОВСКА*  

Стручен труд  

Theoretical paper  

ЗА ЗБОРОТ ШТО НАПРАВИ УСПЕШНА  

КАРИЕРА ВО ЈАЗИКОТ  

Апстракт:  
 

Целта на овој труд е анализа и интерпретација на значењата на лексемата googeln (eng. google) 

и нејзината употреба во современиот германски јазик. Го претставуваме потеклото на овој збор 

тргнувајќи од името на компанијата што на почетокот била именувана со оваа лексема 

симболизирајќи ја намерата во своето функционирање, значењето на лексемата како глагол кој 

покажува многу повеќе од активност и нејзиниот развој до општа именка и/или глагол. Импозантна 

и галопирачка е употребата што ja направи овој збор во јазикот. Неговата појава во германскиот 

јазик би можело да се интерпретира како англицизам и/или неологизам, но сепак во англискиот и 

во германскиот јазичен систем постои одредена самостојност во неговата употреба како брендирано 

име кое е општо прифатено и разбирливо за широката популација.  

Не е прашањето дали, туку како оваа лексема се интегрира во јазичниот систем. Во овој труд 

се анализираат особеностите на оваа лексема од аспект на зборообразувањето, на фонологијата и 

графематиката. Во однос на лексикализацијата на именувањата со оваа лексема ги прифаќаме и 

разгледуваме стадиумите за употреба на зборот според Латур С. (1996), според која првостепена е 

употребата на името во форма на персонализација, потоа истото име може да се користи за 

именување/опишување на тип на продукт/ марка (т.н. банализирање), а како највисок степен на 

банализирање е употребата на именуваното како глагол. Дали и колку овие поставки ќе се потврдат, 

се обидуваме да покажеме во анализираниот материјал.  

 

Клучни зборови: googeln, англицизми, неологизми, јазична интеграција.  
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Biljana Ivanovska2, Meri Basovska**  

 

ABOUT THE WORD WHICH MADE A SUCCESSFUL  

CAREER IN THE LANGUAGE  

Abstract:  
 

The purpose of this paper is to analyse and interpret the meaning of the lexeme googeln [googlen, 

gugeln] (eng. google) and its use in the contemporary German language. We present the etymology of this 

word, starting with the name of the company, symbolising the intent of its function. Then we proceed with 

the description of the meaning of this lexeme as a verb that indicates something more than just an activity 

and then the development of this word as a common noun and/or a verb. The use of this word in these 

language systems is imposing and galloping. Its appearance in the German language could be interpreted 

as anglicism and/or neologism, but despite that, in the English and German language system this word still 

exists as a brand name, that is generally accepted and understood by the wider population. The question is 

not whether, but how this lexeme has integrated itself into the language system. In this paper are going to 

be analyzed the specifics of this lexeme in terms of word formation, phonology and graphematics. In terms 

of the lexicalization of the naming with this lexeme, we accept and review the stages of the use of this word 

given by Latour S. (1996). According to Latour S., the first use of the name is in form of personalization, 

the same name can be further used for naming/describing a type of product/brand (so called banalizing), 

and the highest stages of banalizing is the use of the named things as a verb. In the next section of this 

paper, we will try to show if and how much this will prove itself.  

Key words: googеln, anglicism, neologism, language integration  

 

Вовед  
Анализата на овој труд ја засноваме на интерпретација на значењата на лексемата googeln 

[googlen, gugeln], (eng. google) и нејзината употреба и значење во современиот германски јазик. 

Тргнувајќи од името на компанијата што на почетокот била именувана со оваа лексема и 

симболизирајќи ја намерата во своето функционирање, го претставуваме потеклото на овој збор 

како и неговото значење како глагол кој покажува многу повеќе од активност, но и се обидуваме да 

ја претставиме неговата интеграција во јазичниот систем. Впечатлива и очигледна е употребата што 

ja направи овој збор во јазикот. Неговата појава во германскиот јазик би можело да се интерпретира 

како англицизам и/или неологизам, но сепак во англискиот и во германскиот јазичен систем постои 

одредена самостојност во неговата употреба како брендирано име кое е општо прифатено и 

разбирливо за широката популација.  

2** Faculty of Philology, University “Goce Delcev” - Stip, Macedonia  



Ако го разгледаме потеклото на зборот, името на компанијата Google® претставува всушност 

игра на зборови каде ‘googol’ е збор употребен од Милтон Сирота (Milton Sirotta), внук на 

еминентниот американскиот математичар Едвард Каснер (Edward Kasner), за да прикаже број со 

една единица и сто нули. Неговата употреба ја прикажува намерата на компанијата да се организира 

и постави огромна количина информација на една веб страница низ целиот свет.3 Речникот4 Oxford 

American Dictionary of Current English (online Oxford university press, 1999) за зборот ‘googol’ ги дава 

следниве информации:  

googol /googawl/ n.-ten raised to the hundredth power (10100). 5  

Со околу 500 нови прифатени зборови во 2004 година излегува Дуден- овиот правописен 

речник, кој покрај другите лексеми го вбројува и googeln како цитирана форма на зборовна 

одредница, a Здружението за германски јазик (GfdS) во 2003 година го става googeln во т.н. „хит-

листа“ на значенски зборови доделувајќи му етикета „збор на годината“ кој е лексикализаран во 

Дуденовиот правописен речник како:  

goo|geln (im Internet, bes. mit Google suchen);  

ich goog[e]le;  

Goo|gle® [`gu:gl] ohne Artikel (Internetsuchmaschine)  

Во 2015 година Здружението за германски јазик ги предлага следниве лексеми како хит-

зборови за овој временски период: Flüchtlinge, Je suis Charlie, Grexit и др., кои се вбројуваат во оваа 

група не според честотата на употребата, туку според популарноста во тој временски период. 

Можеме да увидиме дека оваа листа на зборови е економски и политички условена за дадениот 

временски период.  

Објаснувањето на значењето на googeln укажува дека тој не се користи само за означување на 

активност, која би можела да се прикаже со парафразата „барање преку интернет со помош на 

пребарувачката машина „Google“, туку за да го означува и истражувањето/пребарувањето по 

интернет, воопшто. Со ова се потврдува фактот дека Google® како именување кое означува име на 

компанија се користи подоцна и како општа именка.  

Еден производ е резултат на одреден процес на продукција кој се произведува масовно во иста 

или во слична форма. Именката која покажува марка/бренд не опишува предмет, туку тип на 

предмети. Така, според Теа Шипан (Thea Schippan, 1989), лингвистички е оправдано, имињата на 

марката/  

3 Vgl. www.google.de/profile.html  
4 The Oxford American Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press, 1999 Oxford reference online. 

Oxford University Press.  
5 Not in formal use.  



брендот да се сметаат како посебен тип на апелатива (општи имиња). Името на еден производ според 

Шаедер (Schaeder Burkhard, 2000) кое се дефинира како честа употреба на ознака за производот има 

за задача, да ги именува предметите во нашето опкружување. Знакот за именување би било 

дискутабилно да се разбере како јазичен знак, бидејќи како таков би требало да се сфати како општа 

именка (Nomen appellativum), додека знакот за именување треба да се разбере како сопствена именка 

(индивидуален ентитет или Nomen proprium) и со тоа поединечните битија да се именуваат „преку 

акт на покрстување со сопствена именка“.  

Така на пример, класичниот пример со лексемата Темпо, не означува само џепни марамчиња 

произведени од Проктер и Гамбле (Procter & Gamble Co.), туку влажни марамчиња воопшто, не само 

како именување на производ од одредена компанија, туку и како именување на цела класа производи 

од овој тип. Сузане Латоур (Susanne Latour, 1996) во својот Прирачник за развој на имињата на 

компании и производи зборува во овој контекст за 3 стадиуми: првостепена е употребата на името 

во форма на персонализација, потоа користењето на истото име за именување/опишување на тип на 

продукт/марка (т.н. банализирање), а како највисок степен на банализирање е употребата на 

именуваното како глагол.  

 

Како англицизам и како неологизам  
 

Како збор со потекло од англискиот јазик, googeln се разгледува како англицизам и може да се 

смета како асимилирана заемка (Вернер, 1974). Во Новиот милениумски речник на Вебстер6 се 

наведуваат две леми google со две различни значенски варијани: една општа и една специфична.  

Првата значенска варијанта на „Google“ имплицира пребарување на информација за 

специфична личност преку пребарувачката машина Гугл, а втората варијанта кореспондира со онаа 

наведена во Дуден-овиот правописен речник (Rechtschreibduden) и имплицира пребарување преку 

интернет, посебно со користење на пребарувачката машина „Google“7.  

Со ова англискиот и германскиот јазик потврдуваат дека поименчениот глагол веќе се издвоил 

од именката од која потекнува и како таков се употребува и е разбирлив во општа смисла на зборот.  

Како нов збор во речникот, googeln може да се смета за неологизам. Дорис Штефенс (Doris 

Steffens, 2004), раководителка на проектот за неологизми на Институтот за германски јазик (IdS), 

сегашниот статус на глаголот го оценува 6 Webster’s New Millennium™ Dictionary of English.  
7 Main Entry: google1;Part of Speech: verb; Definition: to search for information about a specific person through the Google 

search engine. Example: She googled her high school boyfriends.; Etymology: trademark Google ; Usage: googling n.; Main Entry: 

google2 Part of Speech: verb. Definition: to search for information on the Internet, esp. using the Google search engine; Example: 

We googled to find the definition of the new word. Etymology: trademark Google; Usage: googling n.” (Webster’s New 

Millennium™ Dictionary of English).  



на следниот начин:  

„Во нашиот корпус на текстови googeln првично е пласиран во 2001 година. (...) Во 21 век се 

смета како неологизам, затоа што во овој век се појави како нов збор во секоjдневниот јазик. 

Постојат дури и записи, каде зборот googeln се појавува како референца на некоја друга машина за 

пребарување и како таков се адаптирал во германскиот јазичен систем.“ (во: Вагнер, Ш. 2003)  

 

Морфолошко-синтаксички начин на синтаксичката конверзија  
 

Синтаксичката конверзија се дефинира како образување на нови лексички единици со 

преминување на зборот од една во друга зборовна класа без додавање на зборообразувачки 

елементи. При тоа, зборот ги презема семантичко-граматичките својства на зборовната класа во која 

преминува. Според тоа во која зборовна група преминува лексичката единица, се разликуваат 

неколку типа на синтаксичка конверзија: супстантивизација, адјективизација, прономинализација и 

адвербијализација. Според тоа, не се поставува прашањето дали, туку како лексемата googlen се 

интегрира во јазичниот систем. Во англискиот јазик зборовната класа глаголи се претставува преку 

т.н. форма to-инфинитив (to google), и во основата на оваа промена лежи принципот на конверзиjа. 

Од Google® се добива to google. Според Елке Доналиес (Elke Donalies, 2005), во германскиот јазик 

глаголите посебно се добиваат со зборообразувачкиот принцип на конверзија (buttern, köpfen, süßen, 

weiten, wieseln, zelten, zuckern).  

Според Волфганг Флајшер и Ирмхилд Барц (Wolfgang Fleischer und Irmhild Barz, 1995) 

десупстантивизарнатите глаголи (filmen) и деадјективизираните глаголи (faulen), како глаголи без 

додатно афигирање, се разгледуваат како примери за конверзија. Инфинитивната наставка –en не се 

разгледува како зборообразувачка морфема, бидејки не е составен дел на коренот на зборот, туку се 

менува како флексијата (флексивна морфема во парадигматската оска). Бидејќи кај глаголите, често 

пати личните имиња се основа за конверзија, може да кажеме дека googeln настанал со глаголска 

конверзија (е-конвертат) од именката Google®. Бидејќи се работи за зборовен материјал од друг 

јазик при интеграцијата во гермaнскиот јазик, се среќава прилагодување на странските изрази 

според правилата кои важат во германскиот јазик и соодветно на тоа глаголот се прилагодува на 

германската флексивна шема. Со зборот googeln – како десупстантивизиран глагол добиен преку 

зборообразувачкиот процес на конверзија, се потврдува дека германскиот глагол од овој тип се 

издвојува од глаголите со –en инфинитивната морфема, се пишува со мала буква и овие изведенски 

можат да ја имаaт именската основа со морфемите –е, -еl, -еr, а инфинитивниот конвертат има 

завршеток –eln/-len.  

Тргнувајќи од претпоставката дека googeln е изведен од сопствено име на компанија со име 

Google, паралели има и кај инфинитивниот завршеток –gle, што во германскиот јазик не постои како 

морфема и постои фонетско–графичкатa дивергенција: Во германскиот јазик нема фонема [u:] која 

кореспондира со графемата /оо/. Сепак, странскиот глас во гермaнскиот јазик не се заменува со 

гермaнската фонема, која би одговарала на графемата, па така не се вели / googlen/ [go:glƏn], туку 

[`gu:gln]. Сепак, не може да се негира постоењето и на другите форми и варијанти на пишувaње.  

Потврди за други графички форми од германските интернет страници испорачуваат графички 

предлози на овој глагол од типот googlen. И варијанатата gugeln не се исклучува како можна, и таа 

е всушност логичката варијанта на гласовниот нејзин парник [`gu:gln].  

 

Никогаш повеќе „googeln“  
 

Машината за пребарување Google по судски пат се противи на употребата на глаголот 

„googeln“. Во борбата за регулирање на јазикот, заштитата на авторски права игра голема улога. 

Адвокатите на операторот на машината за пребарување испратија писма до редакциите на 

весниците на глобално ниво – меѓу кои и до «Washington Post» – и оние на речниците, во кои бараат, 

зборот «googeln» повеќе да не се употребува во општа смисла за пребарување на интернет. 



Напротив, најточно би морало да се вели: „Јас го стартував пребарувањето на Гугл„ - «Ich habe 

eine Google-Nachfrage gestartet» (englisch: «I ran a Google search»)  

Притоа, транзитивниот глагол «googeln» во поново време е и лингвистички облагороден со 

неговото прифаќање во јазичните норми во речниците: од јуни 2016 година во британскиот речник 

на Оксфорд («Oxford English Dictionnary»), а од јули и во американскиот речник Merriam Webster’s 

Collegiate Dictionary. Германија во тој поглед беше побрза: Во речникот Дуден („Duden“) овој збор 

е запишан уште во 23 издание од 2004 година. Поради тоа истражувачите на јазикот од Манхајм 

(СР. Германија) известувањето од Гугл го добија многу порано отколку Американците. Ангелика 

Бем (Angelika Böhm), преставничка на издавачката куќа Biographisches Institut & F. A. Brockhaus, 

каде што се издаде и Дуден, потврдува дека на молба/барање од Гугл соодветниот запис бил 

променет.  

Порано, за објаснување на значењето на зборот googeln се употребуваа зборовите: 

„пребарување на интернет“ и особено изразено „пребарување на Гугл“. Но, во штотуку издаденото 

24 издание на Дуден, значењето е поконкретно опфатено: „пребарување на интернет со Гугл“ (de: 

„mit Google im Internet suchen”). Британскиот весник «Independent» опширно и подробно цитира 

претставник на една фирма: „Ние сметаме дека е важно да направиме разлика помеѓу употребата на 

зборот Гугл за опишување на пребарувањето на интернет, притоа користејќи го пребарувачот Гугл 

(Google) и употребата на зборот Гугл (Google) за опишување на општото пребарување на интернет. 

Тоа е предмет на сериозни авторски права.“ Во американскиот речник Merriam Webster’s Collegiate 

Dictionary, се наведува: „да се користи пребарувачката машина Гугл за добивање информации (од 

страна на личност) на Глобалната светска компјутерска мрежа“ («to use the Google search engine to 

obtain information about /as a person/ on the World Wide Web») и притоа е нагласено дека Гугл 

(«Google») е заштитен бренд.  

Избирањето на зборови е целосно оправдано, бидејќи кога Google или googeln еднаш целосно 

ќе се етаблира како општ поим, брендот ја губи заштитата на своите авторски права. Најеминентен 

пример за еден таков случај во Германија е «Gelben Seiten» (жолт печат – Златна книга), односно 

нивниот англиски еквивалент «Yellow Pages», првично заштитениот знак на поштата, односно на 

Телеком. Неодамна овие поими беа избришани од соодветниот регистар на германските патент-

центри и служби за индустриска сопственост.  

Гугл очигледно сака да забрани со неговото име да се случи истото што се случи со Линолеум 

(Linoleum), Аспирин (Aspirin), Грамофон (Grammophon) или ескалатор (escalator) (germ. Fahrstuhl) 

– сите првобитно заштитени брендови.  

 

Заклучок  
 

Можеме да заклучиме дека глаголот гоогл (googlen) направи импозантна и брза кариера во 

јазикот. Инспириран од бројот што имаше за цел да покаже огромна форма на информации 

распределени на интернет мрежата (googol), името на една компанија го најде својот пат преку 

англискиот јазик во германскиот јазик, а воопшто стана интернационално прифатен збор. Во двата 

јазика овој збор постигна одредена смостојност, Со разгледување на сите аспекти, не се исклучуваат 

и афигираните ко-форми во германскиот јазик на овој глагол (google, etwas ergoogeln, sich vergoogeln 

и сл.), кои се често употребувани посебно од одредена група на корисници.  
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