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САЖЕТАК. Асоцијација је психолошки појам који је добио значајно место у лин-
гвистичкој теорији. Како је за психологе асоцијација законита веза из-
међу двају или неколико психичких процеса (осећаја, представа, ми-
сли, осећања, покрета), јасно је да ће људи који долазе из различитих
средина имати и различите асоцијације на поједине речи – стимулусе.
Циљ овог рада је да се упореде реакције на одређене стимулусе у Асо-
цијативном речнику српског језика (чији су узорак били ученици
београдских и зрењанинских средњих школа и студенти Београдског,
Новосадског и Нишког универзитета старости од 18 до 25 година) и, на
другој страни, реакције студената Приштинског универзитета и
средњошколаца из Косовске Митровице. Анализираће се неки од сти-
мулуса код којих су добијене драстично различите реакције у односу
на оне у Асоцијативном речнику.
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Језик је у нераскиMивој вези са љуMским мишљењем, а како су је-
зици различиFи, Fако се разликују и њихови Cоворници, оMно-
сно, њихове инFерVреFације свеFа који их окружује (ХумXолF, у
ФилиVовић, 2009: 110). ЗXоC FоCа смо у овом раMу Vошли оM неко-
лико различиFих Fеорија, које су изложили уCлавном коCниFив-
ни VсихолинCвисFи или социолинCвисFи. Све ове Fеорије своMе
се на чињеницу Mа се оMнос језика и мишљења мора саCлеMаFи
као Mинамичан и комVлексан, као и на Fо Mа је језик оCлеMало јеM-
не кулFуре, Fе Mа се Vромене у кулFури манифесFују у језику. У
VочеFку смо размаFрали Ворфове Fеорије Mа су свесF и искусFво
Cоворника XиFни, ако не и VресуMни за начин на који он Cовори о
сFварносFи и на који је Mоживљава и Mа свака зајеMница има своју
исFорију која оXликује њен лексикон. Такође смо желели Mа Vро-
веримо и Лејкофове закључке Mа значење не VосFоји као каFеCо-
рија per se већ је увек Mео човековоC концеVFуалноC и резулFаF
коCниFивних Vроцеса – оMносно, Mа Vроверимо Mа ли значење у
сFвари VроисFиче из искусFва инMивиMуе и из конFексFа у коме
се инMивиMуа налази. У склаMу са овим су и сFановишFа мноCих
социолинCвисFа, Vрема којима језик није само Vасиван или ауFо-
маFизован у свом оMносу Vрема кулFури, чак и каMа размаFрамо
само јеMан језик – Cоворење је само Vо сеXи кулFурно Vонашање,
а језик, као и Xило који MруCи Mео кулFуре, Mелимично оXликује
целину, и сFоCа је њеCов израз осFаFка кулFуре Vарцијалан, се-
лекFиван (Хајмс, у ФилиVовић, 2009: 116). ИнсVирацију смо Vро-
нашли и у Vионирским раMовима из ове оXласFи – у раMу Ч. ОзCу-
Mа, Г. Сјусија и П. ТаненXаума, који су исVиFивали емоционалне
реакције везане за VојеMине речи, али и у моMерним раMовима
Mомаћих ауFора. Како је, Vрема Лајонсу (Lyons, 1995), јеMна оM
комVоненFи значења и ексVресивна (expressive / affective / atti-
tudinal / emotive / socio-expressive), Vошли смо уVраво оM Fе ком-
VоненFе, воMећи се Fиме Mа су, Vрема Личу (Leech, 1974: 15), коно-
Fације релаFивно несFаXилне и Mа моCу варираFи у зависносFи оM
кулFуре, исFоријскоC VериоMа и искусFава инMивиMуе (VревоM ау-
Fора). ПосеXно смо корисFили Асоција�ивни речник ср@ско/ језика,
оMакле смо Vреузели меFоMолоCију исFраживања, као и иMеју Mа
Vроучавамо еFнокулFурне сFереоFиVе као „комVлексе FиVичних
и најчешћих верXалних асоцијација у неком колекFиву о нароMи-
ма и кулFурама” (АсоцијаFивни речник срVскоC језика [АР], 2005:
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12), а Vреко иMеје Р. ДраCићевић (2010а: 42, 2010X) о Fоме Mа је је-
Mан оM VриклаMнијих начина за кулFуролошка исFраживања и за
исVиFивање језичке слике свеFа различиFих нароMа анализа ре-
акција исVиFаника на исFе сFимулусе у више различиFих кулFу-
ра – Mошли смо Mо Fеме овоC раMа. У VиFању је линCвокулFуро-
лошко исFраживање које се оMноси на исVиFивање језичке слике
свеFа у оквиру јеMне Mржаве, коM Cоворника исFоC језика, исFоC
узрасFа, исFе MрушFвене CруVе, али на MруCој FериFорији; Mакле, у
овом раMу ћемо се XавиFи везом љуMскоC мишљења и језика у
оквиру јеMноC језика, али на нивоу различиFих ареала. Прецизан
увиM у еFнокулFурне сFереоFиVе различиFих нароMа може Mа Vо-
служи и као јеMан оM инMикаFора сFавова VојеMиних нароMа и
кулFура Vрема MруCима (АР, 2005: 12). ЕFноними су Xили VосеXно
инFересанFни јер се имена еFника моCу „VуниFи значењем” VоM
уFицајем сVољашњих, ванјезичких околносFи – она Fако MоXијају
значење уколико су њихови носиоци у сусеMским и кулFурал-
ним везама са нашим нароMом (ДраCићевић, 2010: 102). Социоло-
зи указују на Fо Mа емоционални сFавови Vрема MруCим нароMи-
ма еволуирају у разним Vравцима, у зависносFи оM слеMећих
факFора: ниво XлаCосFања; сличносF VолиFичкоC сисFема, иMео-
лоCије и релиCије; акFуелни ниво инFересовања за оMређени на-
роM, мерен Xројем љуMи који сFуMирају њеCов језик; Vриказивање
филмова на Fелевизији; Vонашање VолиFичких лиMера и Mр. (Ja-
sińska-Kania 1991, у: БарFмињски, 2011). ЗXоC свеCа навеMеноC, ау-
Fори су желели Mа исVиFају Mа ли ће реакције исVиFаника из Ко-
совске МиFровице, с оXзиром на FренуFну VолиFичку сиFуацију,
XиFи MруCачије у оMносу на реакције њихових вршњака.

ЕFнокулFурни сFереоFиVи (енC. social stereotypes) моCу се Mе-
финисаFи као веровања Mа су оMређене црFе или Mеловања карак-
FерисFика оMређене MрушFвене CруVе и као Fакви реVрезенFују
суXјекFивна очекивања инMивиMуе. Врло MоXар VреCлеM с�ерео-
�и@а као VреMмеFа линCвисFике, њеCових врсFа и VреCлеM социо-
лошких VоCлеMа на сушFину и функције сFереоFиVа Mао је БарF-
мињски (2011).

У социолинCвисFици се оXично исFичу Fри VрисFуVа која оXја-
шњавају неCаFивне еFничке сFавове: Fо су анFроVолоCија кулFур-
ноC неразумевања, социолоCија иMеолошкоC оVравMавања разли-
ка и социјална VсихолоCија оMржања самоVошFовања кроз Mифе-
ренцијацију Vрема некоC MруCој CруVи. Иако сFереоFиVи оXично
рефлекFују неразумевање Vрема нечему, ова врсFа сFереоFиVа
може Mа MовеMе Mо сFварања Fензије Vрема неком еFносу
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(Hagendoorn, 1993, VревоM ауFора). ЗXоC FоCа смо желели Mа ис-
Fражимо „ванјезичка осећања која изазива лексичка јеMиница,
или све оне Vсихички Vовезане јеMинице које Mолазе на VамеF”
(КрисFал, 1985, VоM: Асоцијација). 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

У овом раMу ћемо VореMиFи резулFаFе анкеFе који су оXјављени у
АсоцијаFивном речнику срVскоC језика (АР) са резулFаFима анке-
Fе које су ауFори MоXили на Fерену, Vа ћемо зXоC FоCа навесFи и
меFоMолоCију израMе АР коју смо корисFили и Vри израMи овоC
раMа. При израMи АР рађена је анкеFа коју су VоVуњавали исVиFа-
ници оXа Vола, оM 18 Mо 25 CоMина. ТесF се сасFојао оM 100 сFиму-
луса и Xило је 800 исVиFаника које су чинили ученици XеоCраM-
ских и зрењанинских среMњих школа и сFуMенFи БеоCраMскоC,
НишкоC и НовосаMскоC универзиFеFа. РезулFаFи анкеFе коју су
сVровели ауFори MаFи су на крају раMа и исVиFаници су Fакође
Xили оXа Vола (иако је Xило више осоXа женскоC Vола), Fакође уз-
расFа оM 18 Mо 25 CоMина. ТесF се сасFојао оM 100 речи3, а исVиFани-
ка је Xило 206 и сви су сFуMенFи или среMњошколци који се шко-
лују у Косовској МиFровици. ИсFраживање за АР вршено је 2002. и
2003. CоMине, а наше исFраживање у VериоMу оM марFа Mо јуна
2012. CоMине. Као и Vри израMи АР, све анкеFе су Xиле исFе (фоFо-
коVиране), а исVиFаницима је украFко оXјашњено Mа FреXа као
оMCовор Mа заVишу своју Vрву асоцијацију на Fу реч.4

АНАЛИЗА АНКЕТЕ

ЈеMна оM најважнијих каракFерисFика асоцијаFивноC Vоља некоC
сFимулуса јесFе учесFалосF која на најMирекFнији начин указује
на оMнос између сFимулуса и асоцијације, заFим разноврсносF,
која указује на Fо Mа ли је реч сFаXилна у асоцијаFивном сисFему
исVиFаника јеMноC језика, онMа иMиосинкраFичносF оMCовора

3 ЗаисFа се чини, као шFо је Р. ДраCићевић VримеFила, Mа је FесF оM 100 речи -
сFимулуса VреоXиман и наVоран исVиFаницима за VоVуњавање. ЗXоC FоCа
ће ауFори у XуMућносFи вероваFно сасFављаFи анкеFе са не више оM 50 сFи-
мулуса.

4 Сви VоMаци везани за израMу АР навеMени су Vрема АР, 2005: 95–101.
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(Xрој оMCовора са фреквенцијом 1) и омисија, оMносно, Vразна
месFа (ДраCићевић, 2010: 46–47). ЗXоC FоCа ће ауFори MаFи FаXелу
у којој ће VреCлеMно XиFи VреMсFављене учесFалосF, разновр-
сносF, иMиосинкраFичносF и омисија оMCовора за сваки оM 13 сFи-
мулуса који су Xили Fема нашеC исFраживања, сорFиране као
оVаMајући низ.

„Нова VолиFичка сиFуација у ЦенFралној ЕвроVи оFкрила је Mа
су међуеFнички оMноси веома Mиференцирани и сложени и Mа је
њихова сFаXилносF Mалеко мања неCо шFо се Mо неMавно чинило.
ДрушFвена VерцеVција Fих оMноса, функционисање FраMиционал-
них еFничких сFереоFиVа и формирање нових VреMсFава о сусеMи-
ма VреMсFављају занимљив VроXлем и исFраживачки изазов за
коCниFивну социолоCију, VсихолоCију и линCвисFику. Ако су сFе-
реоFиVи у функцији не само оVшFеVсихолошких и MрушFвених
VоFреXа, већ и кулFурних чинилаца – Vроменљивих асVирација и
MоминирајућеC сисFема вреMносFи (у VолиFици, кулFури, васVи-
Fању) – онMа можемо очекиваFи њихово еволуирање зајеMно са
Vроменом Fих асVирација и вреMносFи” (БарFмињски, 2011: 313).

Американци. С оXзиром на чињеницу Mа се ова нација налази
на Vрвом месFу Vрема Xроју различиFих оMCовора, може се рећи

ТАБЕЛА 1: РАЗ. – РАЗНОВРСНОСТ, ИД. – ИДИОСИНКРАТИЧНОСТ, ОМ. – ОМИСИЈА

ЕТНОНИМИ УЧЕСТАЛОСТ ЕТНОНИМИ РАЗ. ЕТНОНИМИ ИД. ЕТНОНИМИ ОМ.

Роми ЦиCани 67 Американци 103 Јевреји 72 СрXи 25

ЦиCани Роми 60 ЦиCани 66 Бошњаци 72 Руси 17

ЦрноCорци море 44 Јевреји 98 Американци 71 Јевреји 23

СрXи нароM 43 Немци 91 Немци 70 Бошњаци 22

Турци серије 34 Французи 90 Роми 68 ЕнCлези 19

Немци ХиFлер 29 Турци 88 Французи 66 Французи 18

Руси Xраћа, воFка 29 Бошњаци 87 ЕнCлези 63 ХрваFи 16

ЕнCлези чај 25 Роми 83 СрXи 62 ЦрноCорци 15

ХрваFи нароM 25 СрXи 83 Турци 60 Роми 13

Бошњаци муслимани 24 ЕнCлези 83 ЦрноCорци 52 Немци 12

Французи Париз 22 ЦрноCорци 74 ХрваFи 51 ЦиCани 12

Американци НАТО 13 ХрваFи 74 ЦиCани 50 Турци 4

Јевреји нароM 13 Руси 68 Руси 46 Американци 2
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Mа је ова „најмлађа нација” најмање сFаXилна у асоцијаFивном
сисFему наших исVиFаника у Vоређењу са MруCим еFнонимима.
На исFи VоMаFак указује и Fо Mа Американци, као и Јевреји, имају
најмањи максимални Xрој исFих асоцијација за овај Vојам – само
13, и у VиFању је акроним НАТО. ОвMе имамо и најмањи Xрој оми-
сија – само Mвоје оM 206 исVиFаника није Mало оMCовор, шFо се
можMа може оXјасниFи и високим VеFим месFом у нашој анкеFи
оM 100 речи. НајфреквенFније асоцијације везане су за XомXарMо-
вање СРЈ 1999. CоMине – НАТО (13); .ом.ар�овање, ра� (11); злочинци
(3), као и .ом.е, насиље и у.ице (2), Mок су у АР Америкаци Vре свеCа
наро� (24) и /лу@и (23). ЧесFе су и физичке осоXине као асоцијација
на овај сFимулус: �е.ели (7); /ојазнос�, црнци (3) и @лави (1), али и
Mуховне осоXине и оне које указују на Vонашање VриVаMника ове
зајеMнице: /лу@и (6); а/ресивни, невас@и�ани, и�ио�и (1). ИVак,
чешћа је реакција везана за свеF филма неCо за Mуховне осоXине –
филмови (6), ХоливуM (5), филм (2). ИнFересанFно је Mа су Амери-
каци у АР, за коCа су анкеFе рађене Fри, оMносно чеFири CоMине
Vосле XомXарMовања, Fек на 3. месFу са асоцијаFом НАТО (22), а на
4. са асоцијаFом XомXарMовање (21), а на Косову и МеFохији Fо су
Vрве Mве асоцијације 13 CоMина Vосле XомXарMовања. То се можMа
може оXјасниFи чињеницом Mа су сFуMенFи ПришFинскоC уни-
верзиFеFа уCлавном расељена лица која су зXоC XомXарMовања
морала Mа се селе из својих Mомова.

Најчешћи асоцијаFи на реч Црно/орци моCу се сврсFаFи у неко-
лико каFеCорија: Vре свеCа, Cлавна асоцијација је Xила море (44),
као оно шFо разликује Црну Гору и СрXију у CеоCрафском смислу,
а заFим слеMе Mуховне осоXине и Fо уCлавном извеMене оM VриMе-
ва лењ, које VриVаMају исFом FворXеном CнезMу – лењос� (25), ле-
њи (7), ленш�ине (6), лењивци (5), ленчу/е (2) али и нера�ници (4). Фи-
зичке осоXине које су сFереоFиVне за њих су високи / високи љу�и,
оMносно кршни / кршни момци (свака реакција са Vо 2 оMCовора).
ИнFересанFно је Mа је 7 исVиFаника као реакцију на ову лексему
наVисало СрXи. С оXзиром на високо 3. месFо Vрема фреквенFно-
сFи најчешће асоцијације, ова лексема Xи се моCла смаFраFи врло
сFаXилном у асоцијаFивном сисFему наших исVиFаника. Она се
налази и на 10. месFу и Vрема Xроју различиFих оMCовора и Vрема
Xроју иMиосинкраFичних оMCовора, шFо је чини врло сFаXилним
сFимулусом.

Французи су, Vрема мишљењу ауFора, имали „најлеVше” реак-
ције, оMносно, најмање реакција које Xи моCле Mа имају неCаFив-
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ну коноFацију. Наше исVиFанике за Французе изCлеMа Mа највише
везују њихови „XренMови” – вино (15), @ољу.ац (11), Ајфелова кула
(8), језик (7), шам@ањац (5); мо�а (4), @арфем, сир, хле., шансоне (2),
Vри чему се реакције умноCоме VоклаVају са реакцијама њихо-
вих вршњака анкеFираних Vри израMи АР. ИVак, ово је у нашој
Cрађи јеMини Vример еFнонима који је за најфреквенFнији асо-
цијаF имао име CлавноC CраMа – Париз (22).

Реакције на све сFимулусе уCлавном се VоклаVају каMа VореMи-
мо наше резулFаFе са АР, осим у јеMном случају – највећа, Mра-
сFична разлика је коM еFнонима Турци. Док су у АР Турци јаничари
(59), ро@с�во (28), Косово (25), море (22), јањичари (20) и наро� (19),
најфреквенFнији оMCовор наших исVиFаника Xио је – серије (34).
ФреквенFни су и оMCовори: Сулејман (12), серија (9), Сулејман вели-
чанс�вени (4), �урске серије (2), Аси, /лу@е серије, �оса�не серије, Прва
ТВ – серије, Шехереза�а (1). Чини се Fачним Mа је „за Vрелазак из ин-
MусFријске у информаFивну еVоху нарочиFо каракFерисFична
новинска VовршносF љуMи у њиховој оXавешFеносFи и оXразова-
носFи и оCраничавање на најсвежије меMијске весFи. У саMржаји-
ма савремених меMијски оXликованих сFереоFиVа скраћује се ис-
Fоријска Mимензија знања… ОMсусFво високоC ранCа асоцијација
FемаFски везаних за исFоријски конFексF воMи сFварању MосFа
Vовршних и јеMносFраних сFереоFиVа” (АР, 2005: 13). ИVак, осFале
реакције се, уCлавном, VоклаVају са онима у АР, али Fамо немамо
нијеMну реакцију овоC FиVа, условљену меMијским конFексFом
који није VосFојао у Fо време. У АР чак уоVшFе не VосFоји ни реак-
ција Сулејман величанс�вени5, а Косово је Fрећа Vо реMу реакција на
овај еFноним (25), Mок је коM наших исVиFаника само јеMан имао
ову реакцију.

Реакције на сFимулус Ен/лези CоFово Mа су иMенFичне онима из
АР. ЈеMина асоцијација која Xи можMа еFноVсихолозима Xила ин-
FересанFна јесFе реакција КФОР, које нема у АР, а која се може Vо-
везаFи са FренуFном VолиFичком сиFуацијом на Косову и МеFо-
хији. ИVак, само је јеMан исVиFаник овако оMCоворио, али је VоMа-
Fак у сваком случају инFересанFан.

Реакције на оMреMницу Јевреји Fакође се уCлавном VоMуMарају
са онима из АР. УCлавном су Fо асоцијације везане за њихово
сFраMање у ДруCом свеFском раFу – Хи�лер (11); ло/ор, холокаус�
(7); Аушвиц, вера, Дру/и све�ски ра� (5), @о.ијени (2); или за веру – Је-

5 Назив ТВ серије врло VоVуларне у време анкеFирања.
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русалим (10), вера (5), Мојсије (4), �ру/а вера (3), Ју�а, сина/о/е (1). Че-
сFе су и асоцијације на њихово XоCаFсFво, али и шкрFосF.

И еFноним Бошњаци уCлавном је изазвао исFе реакције и коM
наших исVиFаника. Оно шFо се разликује су слеMеће реакције –
Бошњачка (4); Бошњачка махала (3); улица (2); ку@овина, ци@еле (1).
Ове реакције су у вези са VроMавницама и роXом, оMносно Cео-
Cрафски су везане за јеMан Mео Косовске МиFровице у коме се на-
лазе VроMавнице са јефFиним оMевним VреMмеFима. Оваквих оM-
Cовора немамо у АР, шFо не чуMи јер су FиVични само за овај CраM.
РелаFивно је висок Xрој омисија (22), Vа се овај Vојам Vрема Fоме
налази на чеFврFом месFу међу еFнонимима са највишом оми-
сијом. МожMа нашим исVиFаницима овај Vојам није Mовољно ја-
сно Mефинисан, шFо Xи VоFврMили и оMCовори (сви су иMиосин-
краFични) као: а@с�ракција, .ез комен�ара, измишљен наро�, изми-
шљена нација, измишљено, не�ефинисани, не знам, немам комен�ар,
немам мишљење, ш�а су .ошњаци?

За сеXе, СрXи у Косовској МиFровици имају Vрвих VеF реакција
иMенFичних са исVиFаницима АР: наро� (43); љу�и (14); Ср.ија (10);
ми, не.ески наро� (6) (АР: наро� (164), ми (47), љу�и (34), Ср.ија (32),
не.ески наро� (15)). ИнFересанFно је Mа ова оMреMница у нашем
случају има и највиши Xрој омисија (25), оMносно, Vреко 10 % ан-
кеFираних није имало никакву реакцију на свој еFноним. ПосеX-
но нам је као реакција са VсихолошкоC и социолошкоC сFановиш-
Fа Xила инFересанFна реакција не.ески наро�, али и реакције које
се моCу окаракFерисаFи као неCаFивне – лу�и (4), /лу@и (2), несло/а,
.аха�и, �ивљаци, зло, не�исци@лина, нема их, несложан наро�, нес�а-
јање, �вр�о/лавос�, �у@о (1). И у АР за овај еFноним имамо као ре-
акције низ VозиFивних, али и неCаFивних каракFерисFика као и у
нашем случају. Још јеMно VоMуMарање реакција наших исVиFани-
ка са онима у АР је Fо Mа је реакција наро� најчешћа уVраво за овај
еFноним.

Немци наше исVиFанике највише асоцирају на ДруCи свеFски
раF – Хи�лер (29); ра� (14); фашис�и (7); оку@а�ори (5); војници, на-
цис�и (4); Дру/и све�ски ра� (3); не@рија�ељи,    фашизам, а/ресори .ор-
.а, војник, војска, �ефиниција фашизма (1); заFим на њихов раM и на-
чин раMа – ра� (4); ра�ници, вре�ан наро�, �исци@лина, квали�е�, ру-
�ари, соли�но, с�ро/ос�, �ачни и на њихове XренMове – @иво (4);
фуMXал (Бајерн Минхен – 1) и ауFомоXиле (фолксва/ен, мерце�ес,    о@ел
– 1). Овај сFереоFиV је Vроучаван и међу сFуMенFском VоVулаци-
јом у Пољској (меFоMолошки MруCачије неCо у нашем исFражива-
њу), а БарFмињски (2011: 314) навоMи Mа је изаXрана уVраво сFу-
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MенFска VоVулација јер је сFуMенFска среMина „најMинамичнији
Mео MрушFва из чијих се реMова VоVуњава круC инFелиCенције
који сFвара јавно мњење, а исFовремено је сасFављена оM млаMих
љуMи који VоFичу из разних MрушFвених CруVа”. 

ЕFноними Роми и Ци/ани изазвали су уCлавном исFе реакације,
чак је и Vрва реакција на Роми – Ци/ани (67), а на Ци/ани – Роми (60).
Ово су ујеMно и Mва еFнонима са уXеMљиво највишим најфреквен-
Fнијим асоцијаFом. СиFуација је исFа као и у АР, Fј. реакција је
оXично везана за нехиCијену, маFеријални сFаFус, Xоју коже и на-
чин живоFа. ИнFересанFан је оMCовор: 10 �инара, �ај 10 �инара,
имаш 10 �инара, @осле 10 �раже 20 �инара – шFо је уCлавном јеMина
реченица коју су наши исVиFаници чули оM VриVаMника ове на-
ционалне мањине са којима имају конFакF (Fо се уCлавном своMи
на Mецу која Vросе Vо CраMу).

Руси су, Vре свеCа, .раћа (29); @рија�ељи (6); .ра�с�во, �о.ри љу�и,
наша .раћа (2); ваљ�а наша .раћа, али је VоMјеMнак максимални
Xрој реакција имала и во�ка. У АР је реакција во�ка на Vрвом ме-
сFу (70), а .раћа су на Fрећем месFу (36), шFо можMа указује на Fо
Mа исVиFаници из Косовске МиFровице, зXоC сиFуације у којој се
налазе, више Mоживљавају Русе као Xраћу. Овај еFноним је и на
VослеMњем месFу Vрема Xроју различиFих и иMиосинкраFичних
оMCовора.6

Реакције на еFноним ХрваFи уCлавном се VоMуMарају са онима
у АР: наро� (25); ус�аше (20); мржња, не@рија�ељи, Ср.и (8). АР: наро�
(72); ус�аше (39); Ср.и (32); ра� (31); море (30).

ЗАКЉУЧАК

На крају овоC раMа VреMсFавићемо све реакције које смо MоXили
за сваки оM еFнонима, Vриказане VоVуF оMреMница у АР. После
сваке оMреMнице слеMи најфреквенFнијих VеF реакција у АР. Оно
шFо Xисмо моCли Mа закључимо из навеMених резулFаFа јесFе Mа
су сFереоFиVи ове врсFе CоFово иMенFични ако VосмаFрамо ра-
зличиFе оXласFи јеMне Mржаве, а Mа је јеMина разлика у Fоме Mа се
она своMи на FоVониме који у јеMној оXласFи моCу Mа XуMу чесFа
реакција, али не и у осFалом Mелу земље. ИнFересанFно је колико

6 Више о реакцији на овај еFноним в. у ПиVер 2003.
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сFереоFиVе, који су сFварани вековима, моCу Mа VоFисну са VрвоC
месFа, али не и Mа замене у VоFVуносFи, они који су условљени
меMијским конFексFом у коме се налазимо. Верујемо Mа Xи ова-
ква реакција на еFноним Турци Xила заXележена у великом Xроју
и у АР Mа је исFраживање оXављено ове CоMине. МожMа реакција
серија / серије може Mа укаже на ново значење које ова лексема Mо-
Xија у жарCону: као шFо су кинези VроMавнице са кинеском ро-
Xом7, Fако су и �урци „Fурске серије”. ПошFо су сви сFимулуси
именице у лемаFизованом оXлику, и наша Cрађа VоFврђује Mа Vо-
сFоји аVсолуFна Mоминација реакција које су и саме именице (АР
2005: 36), уз мали Xрој VриMева који оXично конCруирају са сFиму-
лусом чинећи синFаксеме. Иако су наши исVиFаници Xили уCла-
вном женскоC Vола, зачуђујуће је велики Xрој реакција које ука-
зују на анимозиFеF Vрема VриVаMницима MруCих нација, али, Fо
све можемо лејкофовски назваFи „концеVFима Vрема којима жи-
вимо” Mанас. 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

АМЕРИКАНЦИ:::: НАТО (13); XомXарMовање, раF (11); зло (10); MеXели (7); CлуVи, на-
роM, филмови (6); Америка, љуMи, нација, ХоливуM (5); CојазносF,
злочинци, црнци (3); Xлизнакиње, XомXе, кока-кола, КолумXо,
КрисFофер КолумXо, маFеријализам, насиље, нишFа, новац, Њу
Јорк, олош, САД, сила, СрXи, уXице, филм, хамXурCер (2); 1917, аC-
ресивни, Амери, Xез везе, XоCаFаши, XоCаFсFво, XомXарMовали, Xу-
Mале, ванземаљци, ВашинCFон, војска, CамаM, CеноциM, CлуV, Mо-
минација, MосаMни, ђаволи, ђуXраM, заVаM, заVаMњаци, иMиоFи,
изроMи, ИнMијанци, јака нација, каFолицизам, Кери БреMшо, кон-
FиненF, кошарка, КрисFофер, КФОР, лако, лењи, лоVови, лоше,
лукавосF, масони, Мек ДоналMс, мношFво, моћ, наши љуMи, не-
васVиFани, немам коменFар, неVријаFељи, нешFо неCаFивно,
ОXама, оMXојносF, VакF, VаFеFика, Vлави, VлаCијаF, VосFиCнуће,
VракFичносF, VримиFивни, раFови, Рене, секFа, слоXоMа, слоXоM-
ни Cрађани, смешна, сFока, сFранац, сFранци, FауFолоCија, Fира-
нија, уљез, уљези, уоXраженосF, усFаше, ФлориMа, фуMXал, чиз-
XурCер (1).

7 В. раM на сличну Fему Vосвећен реакцијама на речи Кина, Кинескиња, Кинез
(БлаCојевић 2009).
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АР: нароM (24); CлуVи (23); НАТО (22); XомXарMовање (21); MеXели
(17).

ЦРНОГОРЦИ: море (44); лењосF (25); нароM (8); лењи, СрXи (7); леншFине (6);
лењивци, ЊеCош (5); нераMници (4); љуMи, Црна Гора (3); БуMва,
високи, високи љуMи, вицеви, волим вас, CлуVосF, Cусле, кршни,
кршни момци, ленчуCе, сусеMи (2); акценаF, Xлесави, Xљак, Xо-
Cаљи, XраFски нароM, Xраћа, весели, Горски вијенац, Дакић, MоXри
љуMи, занимљив, ја, ЈаMранско море, језик, лењи љуMи, леVи
момци, леFо, Ловћен, локал VаFриоFе, лоши, лоши љуMи, мала
Mржава, ми, мој изXор, моја мајка, момци, моћни, најXољи љуMи,
најXољи нароM, намћори, нек им је БоC у Vомоћи, ОсFроC, VаFрио-
Fе, Vлеме, VлиFкосF, ПоMCорица, Vорекло, Vреки, Vриморје, Vро-
Mане Mуше, смарачи, смешан, смешни, СрXи у Црној Гори, сFене,
„Такран”, FврMоCлавосF, ујчевина, умишљеносF, фоFеља, црни
СрXи, ЦрноCорци (1).

АР: лењосF (94); море (82); нароM (43); лењи (38); СрXи (25).

ФРАНЦУЗИ: Париз (22); вино (15); VољуXац (11); нароM (10); Ајфелова кула (8);
језик (7); шамVањац (5); љуMи, моMа, Саркози (4); Ајфелов Fорањ,
ЕнCлези, Француска, романFика (3); Азурна оXала, CрациозносF,
ИFалијани, леV језик, Марсељеза, Vарфем, ружни, сир, хлеX, шан-
соне (2); Ајфел, Алжир, Балзак, XереFка, БоMлер, БонаVарFа, XуMа-
ле, војска, волим Fај језик, CосFоVримљивосF, CраM, Mиван, MоXар,
Mржава, ЕвроVа, ЕвроVљани, жаXе, Зола, ИнMира РаMић, језичаре,
јело, коњак, кроасан, кула, кулFура, КФОР, лажови, леVоFа, Луј
XIV, љуXав, љуXавници, музеј, НаVолеон, нарцизам, нација, Не-
мци, неVријаFељи, неразумљиви, неразумљиво, Vарфеми, Vежо,
Vерверзњаци, VреваранFи, VрљавшFина, р?, равноMушносF, рево-
луција, Ролан Гарос, романFичари, ружан језик, свеFлосF, Сен
ТроVе, слаFки, сусеMи, Тулуз, ужас, „ушFоCљени Vолицајац”, фе-
минизирани, фини, фини љуMи, француски, француски језик,
француски VољуXац, хлаMни раF, црнци, шVаCеFе (1).

АР: Париз (63); нароM (54); вино (31); Француска, љуXав (27); ро-
манFика (18).

ТУРЦИ: серије (34); Сулејман (12); нароM, серија (9); Османлије (7); јанича-
ри (6); муслимани, раF, роVсFво (5); ИсFамXул, јањичари, Косов-
ска XиFка, Косовски Xој, Сулејман величансFвени (4); ислам, осва-
јачи, Османско царсFво, чај (3); 1389, 500 CоMина, Бајрам, власF,
МураF, море, Прва ТВ, Fурске серије, уXице (2); Азија, АрнауFи,
Аси, Xарјаци, XиFка, векови, влаMа, CлуVе серије, CруXијани, Mанак
у крви, Mемони, Mимије, MосаMне серије, Mушмани, еCзоFика, зло-
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чинци, зулум, јефFина роXа, Карађорђе, колац, комшија у авлији,
Косово, леFовање, љуMи, машалах, мржња, музика, мученици у
Mуши, мучење, нација, не мислим, неверници, неVријаFељи, оM-
XојносF, окуVаFори, Османи, ОFомани, VаM, Vаше, VоFурица, Прва
ТВ – серије, VријаFељски нароM, Vрљаво, роXовање, саXља, сеча
кнезова, СрXи, сулFан, Суље, суровосF, FрXушни Vлес, Турска,
Турци, ускоци, храна, царсFво, ЦиCани, црни, џамија, ШехерезаMа
(1).

АР: Јаничари (59); роVсFво (28); Косово (25); море (22); јањичари
(20); нароM (19).

ЕНГЛЕЗИ: чај (25); језик (24); ЛонMон (10); фуMXал, енCлески језик (9); нароM
(7); нација (6); киша, ЕнCлеска (5); љуMи, хлаMноћа (3); Американ-
ци, БиC Бен, ЕлизаXеFа, моMа, наоVаки, ОсFрво, серије, хлаM-
нокрвносF, Шерлок Холмс (2); акценаF, Америка, Американци,
Xолесна нација, Велика БриFанија, ВесFминсFерска оVаFија, Ви-
кинзи, ВикFорија, CлуVи, CосVоMа, Mалеки, Mиван нароM, MијалекF,
MоXар језик, MосаMна нека киша, MосаMни, Mржава, ЕвроVа, заVаM,
зло, краљица, кревеF, крсFаши, кулFура, КФОР, лаж, леMи Дајана,
ЛејMи Ди, леV Cовор, леVа земља, лош хумор, љуXав, љуXазносF,
МанчесFер ЈунајFеM, моноFонија, нација са усVехом, неморални,
Њујорк, оMXојносF, VеCе, VијанMуре, VоквареносF, VреврFљиви,
ПроMиџи, раMник, раF, руски, север, среMина, сFранци, Темза, Fе-
нис, Fерор, Fрава, ТреVча, ушFоCљени, ушFоCљеносF, фини љуMи,
фино, Хју ГранF, хлаMни, Црна Cуја, ШкоFи (1).

АР: чај (81); нароM (45); киша (29); хлаMноћа, ЛонMон (28); фуMXал
(27).

ЈЕВРЕЈИ: нароM (13); ХиFлер (11); Јерусалим (10); лоCор, холокаусF (7); Ау-
швиц, вера, ДруCи свеFски раF (5); љуMи, мањина, Мојсије, новац
(4); MруCа вера, злаFо, мучење, сFраMање (3); изMајице, Израел,
Исус ХрисFос, нација, Немачка, Немци, Vаре, наVаћени нароM, Vо-
Xијени, FуCа (2); Ана Франк, Xезвлашће, XесVарица, Xљак, БоC, Xо-
CаFи, XоCаFсFво, Xолесници, влаMају свеFом, влаMар, Врање, вреM-
ни, Cасна комора, CеноциM, ДавиMова звезMа, жал, жалосF, жрFве
раFа, жуFи, злаFаре, изCнансFво, инFелекFуални раMници, исFо-
рија, јаMно, Јевреј, Јевреји, јеMан нароM, језик, ЈуMа, каVа, кућа,
лаж, Леон Коен, лоши, мањине, моћ, мржња, муслимани, мучен
нароM, наVреMна врсFа, нароMи, насиље, неMеља, неMужни, нема
их, неVравMа, нешFо жуFо, VаFња, VроVаFили, VоFуљени, VреMра-
суMа, VрошлосF, раXин, раF, роVсFво, свака им часF, синаCоCе, СFа-
ри завеF, сFиVса, сFиVсе, FврMице, FрCовина, FрCовци, уXијање,
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уXисFва, улизице, уFицајни, ханука, ШексVир, шкрFи, шкрFице,
шкрFосF (1).

АР: нароM (57); љуMи (23); XоCаFсFво, Израел (22); VаFња, VроCон,
сFраMање (16); новац, раF (14). 

БОШЊАЦИ: муслимани (24); нароM (17); Босна (14); љуMи (11); махала (8); Нови
Пазар, мањина (7); нација (5); Бошњачка 4; Бошњачка махала,
Турци, CлуVосF (3); БиХ, Зукорлић, улица (2); аVсFракција, Xез ко-
менFара, Xљак, XомXа, Босанци, Бошњаци, Xурек, ВеMрана, вера,
CлуVаци, Горанци, Горанац, MоXри, Mок се сеFе…, MруCа вера, Mру-
Cари Словени, зелено, куVовина, зло, знам их, изMајице, изMајни-
ци срVсFва, између Mве ваFре, измишљен нароM, измишљена на-
ција, измишљено, ислам, језик, јужни Mео, комшије, Косово, лаж-
љиви, лоши, љуMи ко љуMи, мањине, мешавине, МиFровица, мр-
жња, мукице, муфFија Зукорлић, нароM MруCе вере, национална
мањина, националносF, неMефинисани, не знам, немам комен-
Fар, немам мишљење, неоVреMељеносF, неVознаFи, они, Пазар,
VолуFанци, VороMица, VријаFељсFво, VроMаја, равноMушносF, ра-
ја, расцеV, раF, Русија, слаMолеM, сVлачине, СрXи, СрXија, СреXре-
ница, срVски нароM у Босни, сFрана, Fрули, ух, хаос, циVеле, шFа
су Xошњаци? (1).

АР: нароM (68); муслимани (60); Босна (48); љуMи (33); Босанци
(23).

СРБИ: нароM (43); љуMи (14); СрXија (10); ми, неXески нароM (6); вера, лу-
Mи (4); ја, Косово, нација, СрXијанци (3); CлуVи, MоXар нароM, изMр-
жљивосF, најXољи љуMи, најXољи нароM, неслоCа, VаFриоFизам,
ракија, Словени, увек (2); АлXанци, Балканци, XахаFи, БеоCраM,
Боже VравMе, волим, CроXари, Mиван нароM, Mивљаци, MоXри, Mо-
Xри љуMи, MружељуXиви, засFава, зло, изXори 2012, изMаја, Xоеми,
инаF, исFорија, КМ, лаж, луMи Милојко, љуXав, љуMине, мој нароM,
на Косову, нароM Xожији, национализам, националисFи, нацио-
налносF, наши, неMисциVлина, нема их, несложан нароM, несFа-
јање, осећања, VамеFни, VаFриоFе, Vонос, VошFеносF, Vравослав-
ци, Vравославни, Vреживљавање, VријаFељи, Vсовке, равноMу-
шносF, раја, роMољуXље, сељаци, сложносF, снаCа, СрXенMе, срX-
сFво, срVсFво, сFар нароM, су закон, сунароMници, FврMоCлавосF,
Fри VрсFа, FуVо, ХрваFи, хришћани (1).

АР: нароM (164); ми (47); љуMи (34); СрXија (32); неXески нароM
(15).

НЕМЦИ: ХиFлер (29); нароM, раF (14); Немачка (8); фашисFи, ШваXе (7); оку-
VаFори (5); војници, нацисFи, неVријаFељи, Vиво, раM (4); ДруCи
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свеFски раF, жуFи (3); љуMи, Немац, Vлави, раMници, уXице, фа-
шизам, хлаMни (2); аCресори, ауFо, Аушвиц, Бајерн Минхен, Бер-
лин, XлеMи, XоCаFи, XорXа, војник, војска, фолксваCен, вреMан на-
роM, Грци, Mемони, Mефиниција фашизма, MисциVлина, Mржава,
ЕнCлези, зајеXани, ЗаVаMна ЕвроVа, зелена ношња, земо, зло,
иMиоFи, инаF, језик, квалиFеF, комшије, крвници, кромVир, ло-
Cор, лоCори, лош језик, мерцеMес, мој нароM, мрави, мрCуMи, мр-
жња, мрзим их, насиље, нацизам, наши, Немице, Немци, неVоM-
ношљиви, оVел, VамеF, Vаре, VеCави, Vлава, VрецизносF, VриVаM-
носF, Vушка, равноMушносF, риђи, рођаци, руMари, солиMно, Ср-
Xи, сFранци, сFроCосF, сурови, Fачни, Fерор, FерорисFи, Fлачи-
Fељи, уXијање, фуMXал, шлем, шовинизам (1).

АР: нароM, раF (51); ХиFлер (41); ШваXе (23); фашисFи, Немачка
(22); љуMи (21).

РОМИ: ЦиCани (67); нароM (13); мањина, сиромашFво (6); Vрљави, црни
(5); љуMи, нација (4); Vрљаво (3); весели, Ђељана, карFон, карFони,
музика, сиромашни (2); 10 Mинара, анFи, Xал, XеMа, БеоCраM, Бла-
це, CамаM, CроFица, Mај 10 Mинара, Mелије, MеVонија, ЂурђевMан,
жалосF, жао ми их, звезMаши, изолација, ИнMија, ИнMијанци, кар-
Fонска насеља, конFејнер, лењосF, лоVови, мањине, нароM у Ин-
Mији, нароMи, насеље, национална мањина, неверници, неоVре-
Mељени, несхваћени, неуреMносF, нехиCијена, нису лоши, нишFа,
новац, оMXачени, оMXаченосF, оFVаM, Vријем, VрихваFљивосF, Vр-
љавшFина, VроVасF, VросиMXа, Vросјаци, VросFи, Vуно Mеце, VуF,
раMни, Ресник, Роми, Ромкиња, сељење, скинхеMси, скиFнице,
смрMе, сFока, FамноVуFи, Fроцикла, FуCа, уCрожени, уCроженосF,
фуMXал, Црна мачка Xели мачор, црни љуMи, црни ЦиCани, черCа,
шаренило, шоVинC (1).

АР: ЦиCани (291); нароM (66); љуMи (22); црно (17); мањина (16);
Vрљаво (11); музика, сиромашFво (10).

РУСИ: Xраћа, воFка (29); Москва (14); нароM (13); ПуFин, Русија (9); Vрија-
Fељи (6); Vравославље (4); исFок, Козаци, љуMи, Vлави (3); алко-
хол, XраFсFво, MоXри љуMи, наша Xраћа, Vравославци, СиXир, Ср-
Xи, чај, шуXаре (2); акценаF, Американци, Xлизу, БуCар, ваљMа на-
ша Xраћа, велико VошFовање, величина, ВлаMимир ПуFин, Cас, Mа-
леко, MоXри, Mржава, жене, заXлуMа, зима, изMаја, инFелиCенција,
језик, каљинка, књиCе, Кремљ, љуMине, мафија, МеMвеMев, моћ,
наши љуMи, VеCави, Vисци, Пољаци, Vомоћ, Vравославна Xраћа,
VросFрансFво, Рус, руска, руски језик, Рускиња, Рускиње, сила,
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СрXија и Русија, сFока, сусеMи, усVех, фронF, хуманосF, цар, Црве-
ни FрC, чиFање (1).

АР: воFка (70); нароM (50); Xраћа (36); Русија (28); Москва (25).

ХРВАТИ: нароM (25); усFаше (20); мржња, неVријаFељи, СрXи (8); сFоке, За-
CреX, ХрваFска (7); раF (6); сусеMи (5); изMајице, комшије, љуMи,
море, шаховница (4); ДуXровник, језик (3); Xивша Xраћа, изMаја,
лоши љуMи, нација, Северина, фашисFи (2); 1996, ароCанFносF, Бо-
санци, Вуковар, CамаM, Cовор, MеXили, MруCи нароM, MушеваMни-
ци, злочинци, и Словени, Иво ЈосиVовић, иMиоFи, исFи СрXи, ис-
Fо, јао, Јасеновац, каFолици, комунисFи, КроаFи, љуXомора, М.
ЈерCовић, Макарска, марионеFска Mржава, мрш, националносF,
не, не волим их, нек им је лако, некаM Xраћа, нељуMи, неVошFено,
неFрVељивосF, нешFо VоVуF Немаца, нишFа, оMвраFни, оFVор,
VлаCијаFори, равноMушносF, саMашњи неVријаFељи, серије, сло-
XоMа, сукоXи, Fелевизија, Fеча, ушли су, фашизам, ХрваFице, Хр-
воје, шовинизам, шовинисFи (1).

АР: нароM (72); усFаше (39); СрXи (32); раF (31); море (30).

ЦИГАНИ: Роми (60); сиромашFво (8); нароM, црни (7); карFон (6); мањина,
нација (5); љуMи, Vрљави (4); конFејнер, Vрљаво, VрљавшFина,
черCари (3); 10 Mинара, XеMа, Mај 10 Mинара, ЗвезMаши, махала, му-
зика, насеље, неуреMносF, VоCрMно, Vросјаци, сиромашни, улица,
ЦиCанке (2); Бица, весели, виц, вреMносF, Cанци, Cраница, CроFи-
це, Mеца, Mискриминација, MосFа, жао ми их, ЗвезMа, изCуXљеносF,
имаш 10 Mинара, ИнMијанци, исFо шFо и Роми, Косово, крађа, ку-
мови, лоVови, лоVови, луFалице, ЉуXа Аличић, мали, мосF, нави-
јачи ЗвезMе, наVоље, националносF, невреMни, нехиCијена, Vе-
сма, Vесма и иCра, Vосле 10 Fраже 20 Mинара, VреVланулосF, Vрља-
восF, VуFници, раMосF, север, сиромашни љуMи, смраM, FорXе, Fо-
чак, FражиFи, увреMа, уна хиFана, хлеX, Црвена ЗвезMа, черCа, ша-
ренило, шаFор (1).

АР: Роми (89); Vрљаво (53); черCа (50); Vрљави (34); црно (29).
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SUMMARY REACTIONS OF SURVEY RESPONDENTS FROM KOSOVSKA MITROVICA TO 
ETHNONYMS AS STIMULI-WORDS

Association is a psychological term which is becoming more and
more important in linguistic theory. Psychologists regard associa-
tion as a legitimate relationship between two or more mental proc-
esses (feelings, images, thoughts, emotions, movements). There-
fore, it can be predicted that people from different backgrounds will
have different associations for certain words used as stimuli. The
purpose of this paper is to compare the responses to certain stimuli
words used in The Associative Dictionary of Serbian Language (which
used the responses given by pupils of Belgrade and Zrenjanin high
schools, and students of Universities of Belgrade, Novi Sad and Niš,
aged 18-25), and, on the other hand, reactions of students from the
University of Pristina (in Kosovska Mitrovica), and pupils from Kos-
ovska Mitrovica high schools. It will also give analyses of some of the
stimuli with drastically different reactions from those observed in
The Associative Dictionary of Serbian Language.

KEY WORDS: association, associative dictionary, ethnonyms, Kos-
ovo and Metohija, connotation, social stereotypes.


