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Рад представља покушај упоредно-
контрастивне анализе поређења у српском 
и руском језику, њихових различитих 
синтаксичких и структурно-семантичких 
модела који одражавају спецификум 
контрастираних култура, обичаја, као и 
менталитета народа. На бази спроведеног 
психолингвистичког експеримента 

– асоцијативног теста за поредбене 
конструкције – приказане су сличности и 
разлике у језичкој слици света код говорних 
представника руског и српског језика са 
културолошког и комуникативног аспекта.

Овај рад је по све ћен ис тра жи ва њу осо-
бе но сти по ре ђе ња као јед не од нај ста-

ри јих и нај че шћих стил ских фи гу ра, а на 
ма те ри ја лу срп ског и ру ског је зи ка (Уп.: 
Мо ки јен ко 2003) , са по себ ним освр том 
на спе ци фи кум из бо ра мо де ла по ре ђе ња 
ко ји се ти че спо ља шњег из гле да и ка рак-
тер них осо би на чо ве ка са ста но ви шта 
мен та ли те та, на ци је, кон фе си је, уз ра ста, 
обра зо ва ња, по ла, по ре кла итд.

Ми жи ви мо у вре ме ну сте ре о ти по ва. 
Је зич ки сте ре о ти пи не од го ва ра ју пси-
хо ло шким и уоп ште не су пред ста ве о 

пред ме ти ма, по ја ва ма из со ци јал ног и 
при род ног окру же ња. По сто ја ње је зич-
ких сте ре о ти по ва је је дан од оба ве зних 
пред у сло ва за фор ми ра ње на ци о нал не 
сли ке све та.

По што чла но ви од ре ђе не на ци о нал не 
ску пи не гле да ју на свет и до жи вља ва ју 
га кроз по ме ну те сте ре о ти по ве, то се 
од ра жа ва и учвр шћу је у је зи ку по мо ћу 
је зич ких сте ре о ти по ва и ета ло на. Ета-
лон је иде а ли зо ва ни сте ре о тип ко ји се на 
со ци јал но-пси хо ло шком ни воу ис по ља ва 
пре ко нор ма тив них пред ста ва о чо ве ку, 
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све ту и дру штву (Те лия 1995, Ма сло ва 
2001).

Ма те ри јал за ис тра жи ва ња по ре ђе ња 
до би јен је на осно ву пси хо лин гви стич-
ког, coциолошко г и кул ту ро ло шког 
eксперимента – тзв. те ста асо ци ја ци ја 

– у срп ском и ру ском је зи ку у сва ко днев-
ној ко му ни ка ци ји ко је опи су ју фи зич ке 
и пси хич ке ка рак те ри сти ке чо ве ка, ње гов 
спо ља шњи из глед. Ре чи-сти му лу си би ли 
су де ло ви чо веч јег те ла (тзв. со ма ти зми) 
у срп ском и ру ском је зи ку, а исто та ко и 
при де ви ко ји опи су ју по зи тив не и не га-
тив не осо би не чо ве ка, а ни су иза бра ни 
слу чај но. Наш из бор је из ме ђу оста лог 
мо ти ви сан и њи хо вом ви со ком фре квент-
но шћу у на ве де ним је зи ци ма. Осим то га, 
чи ње ни ца је да ти об ли ци чи не ре ла тив но 
чвр сту струк тур но-се ман тич ку це ли ну. 
Ем пи риј ски ма те ри јал је био са ку пљен 
на осно ву те ста асо ци ја ци ја и ана ли зи ран 
јед ном од нај е фи ка сни јих ме то да у ма сов-
ној ко му ни ка ци ји, кон тент-ана ли зом. 
Овај тип ана ли зе се при ме њу је са мо у слу-
ча ју кад по сто ји обје кат за упо ре ђи ва ње. 
У том слу ча ју по ре ђе ње има дво стру ку 
мо гућ ност. Кон тент-ана ли за се ко ри сти 
за про у ча ва ње со ци јал них оце на, ана ли зе 
про па ган де, у но ви нар ству, у про у ча ва ње 
је ди ни ца ма сов них ко му ни ка ци ја, као и 
у пси хо лин гви стич ким и ана ли тич ким 
ис тра жи ва њи ма.

На во ди мо укуп не по дат ке о ана ли зи ра-
ном ма те ри ја лу: по ну ђе но је 45 ре чи-сти-
му лу са – 33 со ма ти зма и 12 при де ва, ко ји 
опи су ју спо ља шњост чо ве ка,

До би ли смо 2 470 од го во ра и 838 асо ци-
ја ци ја за опис спо ља шњо сти и за опис осо-
би на чо ве ка на срп ском је зи ку. По да ци на 
ру ском је зи ку: 3 115 од го во ра и 1 299 асо ци-
ја ци ја-по ре ђе ња – за спо ља шњост чо ве ка 
и за ка рак те ри стич не осо би не чо ве ка.

Циљ спро ве де ног екс пе ри мен тал ног 
пси хо лин гви стич ког, со ци јал но-кул ту ро-

ло шког екс пе ри мен та је пре све га да се 
ис тра же на ци о нал но-кул ту ро ло шке спе-
ци фич но сти по ре ђе ња за опис ка ко чо ве-
ко ве спо ља шњо сти, та ко и уну тра шњег 
све та лич но сти, ко ја упо тре бља ва ју Ср би, 
Ма ђа ри, Му сли ма ни, Цр но гор ци што 
жи ве на те ри то ри ји Вој во ди не, у кон крет-
ном слу ча ју у Но вом Са ду (у да љем тек сту 
се ко ри сти скра ће ни ца НСЈ  – но си о ци 
срп ског је зи ка). У струч ној ли те ра ту ри 
по сто је слич ни екс пе ри мен ти (Ма сло ва 
1997; Су прун, Клименкo, Ти то ва 1975; Генс 
1977; Ва сић 1972).

Екс пе ри мент је био ре а ли зо ван на два 
уни вер си те та: Но во сад ском и Ро стов-на-
До ну. Ре зул та те екс пе ри мен та до би је не 
на Тех но ло шком фа кул те ту у Но вом 
Са ду упо ре ди ли смо са слич ним на Тех-
но ло шком фа кул те ту у Ро стов-на-До ну 
(у да љем тек сту НРЈ  – но си о ци ру ског 
је зи ка). У том сми слу ма те ри ја ле за два 
је зи ка по сма тра ли смо па ра лел но са на ме-
ром да ис так не мо нај ка рак те ри стич ни је 
слич но сти и у исто вре ме ухва ти мо оче-
ки ва не раз ли ке.

Из за да тог ци ља про и за шли су сле-
де ћи за да ци:

• од ре ђи ва ње на чи на на ко ји је зик 
ства ра у сво јим сте ре о ти пи ма на ци о-
нал но ви ђе ње све та;

• про на ла же ње кул ту ро ло шко-иде-
о граф ских гру па (те мат ских гру па), по 
ко ји ма чо век оце њу је са мо га се бе;

• по ку шај од ре ђи ва ња на чи на на ко ји 
чо век ко ри сти сво ја је зич ка ис ку ства за 
опи си ва ње са мо га се бе.

Ра ди оства ре ња по ме ну тих ци ље ва 
из ве ден је тест асо ци ја ци ја као осно ва 
за ис тра жи вач ки ма те ри јал, јер асо ци ја-
тив ни екс пе ри мент от кри ва ве зе ре чи у 
си сте му је зи ка

У асо ци ја тив ним екс пе ри мен ти ма 
ко ри сте се ре чи чи је је зна че ње до бро 
по зна то ис пи та ни ку. Од лу чи ли смо се 
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за кон тро ли са не, усме ре не, огра ни че не и 
син таг мат ске асо ци ја ци је. Осим то га, низ 
да тих асо ци ја ци ја мо же мо на зва ти лан ча-
ним асо ци ја ци ја ма, од ко јих је са мо пр ва 
не по сред но од ре ђе на реч ју-сти му лу сом.

Про блем ко ји нас је ин те ре со вао је 
сле де ћи: на ко ји на чин но си о ци срп ског 
је зи ка по ве зу ју ове име ни це у од го ва ра-
ју ће син таг мат ске це ли не-по ре ђе ња. Та ко 
смо са свим нео че ки ва но до би ли две гру пе 
син таг ми: сло бод не спо је ве ре чи и уста-
ље не фра зе.

За по сти за ње го ре на ве де ног ци ља и 
ре ша ва ња за да та ка би ла је по ну ђе на хи по-
те за о уни вер зал но сти основ них ка те го-
ри ја, ка рак те ри сти ка и осо би на ко је мо гу 
да се при ме њу ју за опи си ва ње чо ве ка и о 
њи хо вој ет но ло шко-кул ту ро ло шкој обо-
је но сти.

Асо ци ја тив ни екс пе ри мент пред ста-
вља, у ства ри, не са мо вер бал ну, већ и 
пер фор ман сну ко му ни ка ци ју, ко ју чи ни 
спон та на ре ак ци ја ис пи та ни ка на ре чи-
сти му лу се, што зна чи да пр ву по ми сао 
на за да ту реч ис пи та ни ци тре ба да 
на пи шу.

Ми се у пот пу но сти сла же мо са Е. 
Се пи ром (Се пир 1993: 193), ко ји твр ди да је 
уну тра шњи са др жај би ло ког је зи ка исти, 
што пред ста вља ин ту и тив но зна ње и ис ку-
ства. Са мо је њи хов спо ља шњи об лик 
без гра нич но ра зно вр стан у раз ли чи тим 
кул ту ра ма, док је при лич но сте ре о ти пан у 
сва кој по је ди ној кул ту ри. За про ве ру да те 
хи по те зе ми смо при ме ни ли ме то ди ку 
асо ци ја тив ног екс пе ри мен та.

Ток експеримента

Ис пи та ни ци

Ода бра но је 50 ис пи та ни ка сту де на та пр ве 
го ди не Тех но ло шког фа кул те та у Но вом 

Са ду од ко јих је би ло 34 осо бе жен ског 
по ла и 16 му шког по ла, 38 пра во слав не 
ве ро и спо ве сти, 6 ка то ли ка, 1 му сли ман, 5 
ате и ста; 34 срп ске на ци о нал но сти, 1 Хр ват, 
3 Ма ђа ра, 1 Бо шњак, 4 Цр но гор ца, 7 – су се 
из ја сни ли као Ју го сло ве ни у вре ме ка да је 
на пра вљен екс пе ри мент – ок то бар 2002.; 
8 ис пи та ни ка ни ског ра ста – ви си на до 
160 цм., 18 – сред њег – до 170 цм. , 24 – ви-
со ког – пре ко 170 цм.; обра зо ва ње јед ног 
од ро ди те ља: код 24 ис пи та ни ка је је дан 
од ро ди те ља имао ви со ку шко лу , код 19 

– сред њу и код 7 – основ ну шко лу (без 
обра зо ва ња). Вре ме ис пи ти ва ња је би ло 
огра ни че но. Сва ки ис пи та ник имао је на 
рас по ла га њу 15 ми ну та за сва ку ан ке ту. 
Ис пи ти ва ње сту де на та је би ло груп но.

Екс пе ри мен та тор је сва ког су бјек та 
нај пре усме но оба ве стио о ци љу ис тра-
жи ва ња. За тим је на јед ном при ме ру про-
ве ра ва но да ли је ис пи та ник раз у мео 
екс пе ри мен тал ни за да так. На пи та ње 
ис пи та ни ка да ли по сто је кон струк ци о на 
огра ни че ња у од го во ри ма ре че но је да 
мо гу пи са ти све што им пад не на па мет. 
На тај на чин же ле ло се из бе ћи би ло ка кво 
огра ни че ње под све сног зна ња лек си ке, 
ду бо ко уко ре ње не у све сти и под све сти 
ис пи та ни ка.. У овом екс пе ри мен ту асо-
ци ја ци је смо ну ди ли ис пи та ни ци ма да 
за вр ше по ре ђе ње пр вом реч ју ко ја им 
пад не на па мет. На при мер, врат као… 

– од го вор – код жи ра фе. На пра ви ли смо 
два асо ци ја тив на екс пе ри мен та, пр ви су 
по ре ђе ња по мо ћу ко јих се мо же опи са ти 
спо ља шњост чо ве ка, а дру ги – опи си ва ње 
чо ве ко вих уну тра шњих ква ли те та.

За ис тра жи ва ње спо ља шњо сти чо ве ка 
смо ис ко ри сти ли сле де ће те мат ске бло-
ко ве:

Ана том ске осо би не чо ве ка: раст, го ја-
зност, мр ша вост, де ло ви те ла (гру ди, но ге, 
ру ке), де ло ви ли ца (зу би, нос, обра зи, 
обр ве, очи, уста, усне).

20 LCovic.indd   24720 LCovic.indd   247 3.11.2006   13:54:453.11.2006   13:54:45



248

Л А Р И С А  РА З Д О Б У Д К О  Ч О В И Ћ

 2006

Естет ске ка рак те ри сти ке не ких де ло ва: 
пр ља ва (ко са), не жан (глас), из ра жај не 
(очи), ле по (ли це) и др.

Ди на мич ке осо би не фи зич ког из гле да: 
брз као зец, јак као бик, врат као код 
жи ра фе.

Фи зич ко ста ње и со ци јал ни ста тус: 
глас, умо ран, гла дан, си ро ма шан, бо гат 
и др.

Ан ке та 1
врат као
глас не жан као
гру ди као
зу би рет ки као
зу би бе ли као
зу би оштри као
зу би као
ја го ди це као
ко са ду гач ка као
ко са као
ко са ко вр џа ва као
ко са пр ља ва као
ли це бе ло као
ли це окру гло као
но ге као
нос као
обр ве гу сте као
обр ве тан ке као
обр ве цр не као
очи пла ве као
очи ле пе као
очи цр не као
очи сит не као
ру ке као
сто мак као
тре па ви це као
усне као
усне пу нач ке као
усне тан ке као
уста ве ли ка као
уста као
уста ма ла као

уста цр ве на као
бо гат као
брз као
бр бљив као
ви так као
гла дан као
де бео као
јак као
леп као
мр шав као
ру жан као
сна жан као
си ро ма шан као

Укуп но је тре ба ло да бу де 2 550 од го-
во ра, ме ђу тим, до би ли смо 2 470 од го во ра 
на 45 ре чи-сти му лу са, од ко јих је би ло 33 
со ма ти зма и 12 при де ва, ко ји озна ча ва ју 
спља шњост чо ве ка. Ни смо до би ли пот-
пу не од го во ре на не ко ли ко ре чи: уста 
(43), усна (29), тре па ви ца (13), сто мак 
(3), очи (2).

У про се ку смо до би ли 49 од го во ра 
на јед ну реч-сти му лус. Осим то га, на 45 
ре чи-сти му лу са до би ли смо 838 асо ци ја-
ци ја; у про се ку 19 асо ци ја ци ја на јед ну 
реч-сти му лус. Нај ве ћи број асо ци ја ци ја 
смо до би ли на реч-сти му лу се: ко са (97), 
уста (90), очи (72), усне (67), зу би (63), 
обр ве (47), ли це (32), нос (29), но ге (27), 
за тим сле де ру ке и сто мак (24), глас (23), 
тре па ви це (21), ја го ди це (20), гру ди, врат 
(18). Што се ти че при де ва, фре квент ност 
од го во ра је би ла сле де ћа: мр шав (23), ко са 
(21), ви так (20), бр бљив, си ро ма шан (19); 
леп (14), брз (13), де бео (12), јак (11), ру жан, 
сна жан (10); гла дан (9).

Ана ли за до би је них асо ци ја ци ја

ВРАТ

1. Код но си ла ца срп ског је зи ка (НСЈ) 
ве ћи на од го во ра је као у жи ра фе, на дру-
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гом ме сту бе сми сле ни од го вор као ши ја, 
ве ро ват но као по сле ди ца асо ци ја ци је на 
из ре ку ни је ши ја не го врат.

Код но си ла ца ру ског је зи ка (НРЈ) 
ве ћи на по ре ђе ња је са жи ра фом, ла бу-
дом, гу ском, ба ле ри ном, где је су шти на 
по ре ђе ња ду жи на и ле по та, док је код 
НСЈ  пре суд на ду жи на и сна га.

2. Ве ћи број од го во ра на ову реч-сти му-
лус су да ли му шкар ци (на при мер, врат 
као у жи ра фе – 50%; не што ма њи про це нат 
код же на –47% ; не што је ве ћа раз ли ка код 
по ре ђе ња врат као у би ка: м19% и ж3%.

3. Ин те ре сан тан је од нос с об зи ром на 
ви си ну ис пи та ни ка: до 160 цм – 63%; до 
170 цм – 50% и од 170 цм – 42.

4. С об зи ром на кон фе си о нал ну при-
пад ност од нос је сле де ћи: му сли ма ни 

– 100%, ате и сти – 60%, пра во слав ци – 50%, 
ка то ли ци – 17%.

5. С об зи ром на на ци о нал ну при пад-
ност од нос је сле де ћи: 100% су да ли од го-
во ра Бо шња ци, 57% – Ју го сло ве ни, 50% 

– Ср би, 33% – Ма ђа ри, Хр ва ти ни су да ли 
ни јед ног од го во ра.

6. Ве ћи ну од го во ра да ла су де ца ро ди-
те ља са сред њим обра зо ва њем.

ГЛАС

1. Код НСЈ  пре те же од го вор као у сла-
ву ја, за тим сле ди као у мај ке (мај чин), а 
он да као у пти це и као па мук. Осно ва за 
по ре ђе ње је не жност, ме ло дич ност. Код 
НРЈ  – као жу бор ре чи це, као шум та ла са, 
што зна чи да се ис ти чу иста свој ства. 
Ме ђу тим, по ре ђе ње код НРЈ  има сло же-
ни ју струк ту ру, по е тич ни је је и ра зно-
вр сни је (са ју на ци ма из књи жев но сти, 
фол кло ра, ми то ло ги је, пред став ни ци ма 
од ре ђе не про фе си је, са дра гим љу ди ма).

2. Знат но ве ћи број од го во ра су да ле 
же не 44% – му шкар ци 21%, а нај ве ћи је 
број асо ци ја ци ја глас не жан као у сла ву ја. 

По себ но је за ни мљи во да су му шкар ци 
не жан глас упо ре ди ли са мај ком: глас 
не жан као у мај ке (ж9% – м6%).

3. Сту ден ти сред њег ра ста су да ли ве ћи 
број од го во ра.

4. На ову реч-сти му лус ре а го ва ли су 
са мо пра во слав ци и ате и сти (40% и 32%), 
ка то ли ци и му сли ма ни ни су да ли ни је дан 
од го вор.

5. Што се ти че на ци о нал не при пад но-
сти, до би ли смо од го во ре са мо од Ср ба 
и Ју го сло ве на (29% и 25%).

6. Нај ве ћи број од го во ра, и то: асо ци ја-
ци ју као сла вуј, до би ли смо од де це, чи ји 
су ро ди те љи са основ ним обра зо ва њем.

ГР У ДИ

1. Код НСЈ  нај ве ћи број од го во ра 
по ми ње Па ме лу Ан дер сон и кра ву, а за тим 
сле де окру гли пред ме ти – лоп те, ба ло ни, 
да би се за вр ши ло при род ним окру глим 
пло до ви ма – ја бу ке, лу бе ни це.

Код НРЈ  са при род ним објек ти ма (пла-
ни на, про ва ли ја), са жи во ти ња ма (као 
кра ва, као ви ме), са ју на ци ма из књи жев-
но сти, фол кло ра, ми то ло ги је (Хе раклe, 
ви тез), као Ма до на, као у Ко сту ра – Ко щ ей, 
зли ју нак из ру ске бај ке; са љу ди ма од ре ђе-
ног фи зич ког ста ња (као у ту бе ран та, као 
код глад ног ), са ар те фак ти ма (као ру па, 
као да ска, као лоп та, као ба лон итд.) Ви ди 
се да по ре ђе ња има ју слич но сти и код 
НРЈ  и код НСЈ . Ме ђу тим, НСЈ  не ко ри сте 
по ре ђе ња са ју на ци ма из књи жев но сти 
и ми то ло ги је. Нај че шће и код јед них и 
код дру гих гру ди се упо ре ђу ју са ар те фак-
ти ма.

2. Му шкар ци су да ли про цен ту ал но 
ве ћи број од го во ра од же на код по ре ђе ња 
гру ди са Па ме лом Ан дер сон (аме рич ка 
глу ми ца – м19% – ж12%), са лоп том (м19% 

– ж15%), са лу бе ни ца ма (м19% – ж12%), са 
кра вом (м13% – ж6%). Што је и ра зу мљи во, 
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же не су да ле ве ћи број по ре ђе ња ве за них 
за фол клор ну тра ди ци ју: гру ди као ја бу ке 
(ж15% – м13%).

3. Ве ћи ну од го во ра на ову реч-сти му-
лус су на пи са ли сту ден ти ни ског ра ста 
(25%), за тим сту ден ти ви со ког (17%) и, 
нај зад, сред њег (6%).

4. Нај ве ћи број од го во ра да ли су ате-
и сти (40%).

5. Бо шња ци и Ју го сло ве ни су би ли 
ак тив ни ји и да ли ве ћи број од го во ра са 
асо ци ја ци јом гру ди као лоп те. Ме ђу тим, 
код Цр но го ра ца пре о вла да ло је по ре ђе ње 
као у кра ве.

6. Ве ћи број од го во ра да ла су де ца 
ро ди те ља са сред њим обра зо ва њем.

ЗУ БИ

1. Нај ве ћи број од го во ра НСЈ  је као 
би се ри, као снег, што пред ста вља стан-
дард ну асо ци ја ци ју ве за ну за на род но 
ства ра ла штво, за тим сле ди од го вор као 
у ко ња, као ка мен, као нож, као ре ше то, 
као гра бу ље, као у ву ка. Код НРЈ  по ре ђе ња 
су углав ном са жи во ти ња ма (као у ко ња, 
као у ве ве ри це, као у ву ка, као у ај ку ле, 
као код шту ке, у мач ке, као у ми ша, као 
у хрч ка, као у ли си це, као у ри бе, као у 
ве пра, као у ста ре зве ри), са биљ ка ма 
(као др ве ће), са ли ко ви ма из књи жев но-
сти, ми то ло ги је, кул ту ре (као у Пу га чо ве, 
као у Бри жит Бар до, као у ба бе Ја ге, као 
у вам пи ра), са пред став ни ци ма од ре ђе-
ног за ни ма ња, уз ра ста, мо рал них осо-
би на (као у зу ба ра, као у глу ми це, као у 
фо то-мо де ла, ба бе, раз врат ни ка), са ар те-
фак ти ма (као огра да, та ра ба, зид, ши не, 
ко нац, жи лет, че шаљ), са дра гу љи ма (као 
би сер). Код зу ба и код НСЈ  и код НРЈ  је из у-
зет но ши ро ка ле пе за по ре ђе ња, од ми то-
ло ги је, пре ко исто ри је, на род ног пре да ња, 
до из ра ђе них пред ме та.

2. Ско ро под јед на ки број од го во ра 
на ову реч-сти му лус су на пи са ли и 

му шкар ци и же не, при то ме асо ци ја ци је 
зу би као би се ри и зу би бе ли као снег ви ше 
су да ле же не, а зу би оштри као нож и зу би 
рет ки као ре ше то – му шкар ци.

3. Пре о вла да ли су у од го во ри ма на ову 
реч-сти му лус сту ден ти ви со ког и сред-
њег ра ста.

4. Ср би и Му сли ма ни су на пи са ли 
ви ше од го во ра у од но су на оста ле ис пи-
та ни ке.

5. У овом слу ча ју на ци о нал на при пад-
ност ни је би ла фак тор ко ји ути цао на број 
од го во ра ис пи та ни ка.

6. Де ца чи ји ро ди те љи има ју ви со ко 
обра зо ва ње да ла су ве ћи ну од го во ра.

ЈА  ГО ДИ ЦЕ

1. Нај ве ћи број од го во ра код НСЈ  ка же 
као у Ми ли це, што пред ста вља по гре шну 
асо ци ја ци ју на на род ну пе сму „У Ми ли це 
ду ге тре па ви це“, за тим сле ди по ре ђе ње са 
во ћем и лоп том.

Код НРЈ  нај ве ћи број од го во ра је 
по ве зан са ра сним обе леж јем обо је них 
на ро да (као код Кир ги за, као код Ка за ха, 
код Кал меј ца, ара па, Та та ра, ази ја та), 
са жи во ти ња ма (као код бул до га), осно ва 
за по ре ђе ње је окру гли об лик, с тим што 
су код НСЈ  – пред ме ти, а код НРЈ  – жи ва 
би ћа.

2. Не знат на је раз ли ка код ис пи та ни ка 
жен ског и му шког по ла. Же не у ве ћем 
бро ју су се опре де ли ле за асо ци ја ци ју 
ја го ди це као ја бу чи це, а му шкар ци – као 
ја го де.

3. Ис пи та ни ци сред њег ра ста да ли су 
ве ћи број од го во ра.

4. Кон фе си о нал не раз ли ке ни су би ле 
ре ле вант не.

5. Нај ве ћи број од го во ра да ли су Ср би 
и Бо шња ци.

6. Ни во обра зо ва ња ро ди те ља де це 
ни је имао пре су дан ути цај на од го во ре.
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КО  С А

1. Нај ве ћи број од го во ра код НСЈ  се 
од но си на ка рак те ри сти ку ко се (ме ка као 
сви ла), а за тим на бо ју и ква ли тет (као 
сла ма, као у Црн ца), а из ве стан број по ре-
ђе ња је са жи во ти ња ма (као у ов це), и 
де ло ви ма жи во ти ња (као гри ва).

Код НРЈ  би ле су из дво је не сле де ће 
гру пе по ре ђе ња: при род ни еле мен ти и 
фе но ме ни (ре ка, ре чи ца, мо чва ра, ноћ, 
зи ма, ле де ни ви суљ ци, обла ци), жи во ти ње 
и њи хо ви де ло ви (коњ ска гри ва, реп ко ња, 
као ву на, као код пра се та, као код сви ње, 
ов це, јаг ње та), биљ ке (као лан, као бре за, 
во де не биљ ке), са би блиј ским, књи жев-
ним, фол ко лор ним, ми то ло шким лич но-
сти ма (као у Пу шки на, као у Пи но ки ја, 
као Сне шка Бе ли ћа, као у во де не ви ле, као 
у ве шти це), са дру ги ми на ро ди ма (као у 
Чук чи на, као у Фин ца, као у Ин ди јан ке), 
са љу ди ма раз ли чи тог со ци јал ног ста ту са 
(као код ули ча ра, као у бес кућ ни ка, као 
у про сја ка), са ма те ри јал ним објек ти ма-
ар те фак ти ма (као ко нац, као плат но, као 
сви ла, као ва та, као спи ра ла, као пут, 
као кр па, као пер тла). Та ко ве ли ки број 
по ре ђе ња у оба је зи ка ни је слу ча јан, јер 
ко са код свих на ро да по ред естет ског и 
кул ту ро ло шког има сим бо лич ко, ма гиј-
ско зна че ње.

2. По ред ве ћег бро ја од го во ра, пре ма 
оче ки ва њу, же не су да ле чи та ву ле пе зу 
по ре ђе ња са реч ју ко са.

3. Ис пи та ни ци ни ског ра ста да ли су 
ре ла тив но ве ћи број од го во ра.

4. Кон фе си о нал на при пад ност ни је 
бит но ути ца ла на број од го во ра.

5. По на ци о нал ној при пад но сти Ср би 
су да ли нај ве ћи број од го во ра.

6. Ни во обра зо ва ња не ма бит ног ути-
ца ја на број од го во ра.

ОЧИ

1. За па же но је да се нај ве ћи број по ре-
ђе ња код НСЈ  од но си на бо ју очи ју (као 
ноћ, као не бо, као угаљ. Што се естет ске 
стра не ти че, ве о ма је ма ло од го во ра.

Од го во ри НРЈ  су слич ни, што ни је 
чуд но кад се има на уму да су со ма ти зми 
као но га, ру ка, очи, нај фре квент ни ји у оба 
је зи ка и има ју ве ли ки зна чај за чо ве ка и 
иза зи ва ју слич на по ре ђе ња .

2. Ве ћи број од го во ра да ле су же не.
3. Ис пи та ни ци ви со ког ра ста да ли 

су ве ћи број од го во ра не го они ни ског 
ра ста.

4. Кон фе си о нал на при пад ност ни је пре-
суд но ути ца ла на број од го во ра.

5. Ср би и Цр но гор ци су да ли ве ћи број 
од го во ра од ис пи та ни ка дру гих на ци о-
нал но сти.

6. Де ца чи ји ро ди те љи има ју сред ње 
обра зо ва ње да ли су ве ћи број од го во ра.

ЛИЦЕ

1. Код НСЈ  ли це је по ре ђе но по бо ји 
(као снег, као бра шно, као сир, као мле ко), 
што очи глед но има ве зе са ет но – кул ту-
ром, оби ча ји ма и за ни ма њи ма Ср ба; и 
по об ли ку (као лоп та, као ја бу ка, као 
теп си ја).

Код НРЈ  нај ве ћи број од го во ра је у 
ве зи са не бе ским те ли ма (као Ме сец, као 
Сун це, као зве зде, као ју тар ња зве зда), 
при род ним по ја ва ма (као зо ра, као из ла-
зак – за ла зак Сун ца, као снег, као ве дар 
дан, као ју тро, као дан), са жи во ти ња ма 
(као ри ба, као птич је ја је), са биљ ка ма 
(као ди ња, као кра ста вац, као шљи ва, 
као ана нас, као лу бе ни ца, као па ра дајз, 
као цвет, као бре сква, као шум ска ја го да). 
Исто та ко код НРЈ  је ве ли ки број од го во ра 
из фол кло ра и ми то ло ги је и на род не књи-
жев но сти (као у Ве не ре, као у Афро ди те, 
као у Ва си ли се Пре кра сне), као од ре ђе ним 
про фе си ја ма (као у фо то-мо де ла, као у 
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ма не кен ке, као у глу ми це), као у љу ди раз-
ли чи тог уз ра ста (као у де те та, као у де вој-
чи це, као у де вој ке, као у ле по ти це), као 
код љу ди од ре ђе них ста ња (као у бу да ле, 
као у до бри це, као у здра вог чо ве ка, као 
код бо ле сни ка, као по сле бо ле сти), у по ре-
ђе њу са ар те фак ти ма (као огле да ло, као 
па ла чин ка, као у лут ке).

2. Нај ве ћи број од го во ра да ле су же не.
3. Ис пи та ни ци сред њег ра ста да ли су 

ве ћи број од го во ра у од но су на оста ле.
4. Му сли ма ни и ка то ли ци су уне ли у 

упит ник ве ћи број од го во ра у од но су на 
пра во слав це.

5. Бо шња ци и Ма ђа ри су да ли ве ћи 
број од го во ра од оста лих.

6. Ни во обра зо ва ња ни је бит но ути цао 
на број од го во ра.

НОГА

1. Нај ве ћи број од го во ра код НСЈ  је но ге 
као шта по ви, Х-но ге, као у Па ме ле, где су 
углав ном упо ре ђе ни ду жи на и об лик но ге 
што се у пот пу но сти по ду да ра са по ре-
ђе њи ма на ру ском је зи ку. Тре ба ис та ћи 
да код НСЈ  има ра зно вр сних од го во ра 
ко ји су раз де ље ни по прин ци пу је дан уче-
сник – је дан од го вор. По је ди нач ни од го-
во ри у екс пе ри мен тал ном ис тра жи ва њу 
обич но се не узи ма ју у об зир. Ме ђу тим, 
код НСЈ  ве ћи на од го во ра су по је ди нач ни 
од го во ри. Пре ма то ме, ми смо мо ра ли да 
узме мо и њих за ана ли зу (као у ро де, као 
у тен ка, као сту бо ви, као по крет, као 
па ње ви, као осло нац, као ле тве, као ду ге, 
као бу ре, Бо гом да не, бан де ре, бал ва ни), 
до ста уста ље них по ре ђе ња (као Х, као О, 
што је у ства ри пер му та ци ја уста ље них 
фра за Х-но ге, О-но ге).

2. Же не су да ле ве ћи број од го во ра од 
му шка ра ца, и то: но ге као шта по ви, као 
код фуд ба ле ра (35%). Му шкар ци су да ли 
ве ћи број од го во ра но ге као икс (31%).

3. Про цен ту ал но ве ћи број од го во ра 
да ли су сту ден ти ни ског ра ста (53%), 
за тим сле де сред њег (46%) и нај зад ви со-
ког (30%).

4. Ка то ли ци и пра во слав ци су да ли 
ве ћи ну од го во ра.

5. Број Ср ба и Ма ђа ра пре о вла да ва 
над оста лим на род но сти ма по бро ју од го-
во ра.

6. Сту ден ти чи ји ро ди те љи има ју 
сред њу шко лу да ли су ве ћи ну од го во ра.

НО С

1. По ре ђе ња код НСЈ  нос као ба бу ра и 
нос као сур ла су нај че шћа. По не кад има 
по ре ђе ња са по зна тим по ли ти ча ри ма.

Код НРЈ  нај че шће је по ре ђе ње са 
пред ме ти ма и пој мо вим из при ро де, са 
жи во ти ња ма и пти ца ма, са биљ ка ма, са 
књи жев ним, фол ко лор ним и ми то ло шким 
ју на ци ма, са пред став ни ци ма раз ли чи тих 
про фе си ја, уз ра ста, на ци о нал но сти, са 
ар те фак ти ма (нос као сте на, као пла ни на, 
као бре жу љак, као спуст, ска ка о ни ца; као 
у де тли ћа, као о ро де, ор ла, као у ма чи ћа, 
као у пат ке, као у сло на, као у је жа; као 
кром пир, као кру шка, као кра ста вац, као 
па ра дајз, као шљи ва; као у Апо ло на, као у 
Го го ља, као у ба ба-Ја ге; као у бок се ра, као 
у Гр ка, као у Ри мља ни на, као у Кав ка сца, 
као у де те та, као у клов на; као стру на, 
као тру ба, као ле стви ца, као дуг ме звон-
це та, као Ај фе ло ва ку ла).

2. Нај ве ћи број од го во ра на ову реч 
да ле су же не, и то: по ре ђе ња ти па нос као у 
Ба ти ћа (Срп ски ми ни стар прав де) – 57%; 
му шкар ци су ве ћи ном упо ре ђи ва ли са 
ба бу ром.

3. Нај ве ћи број од го во ра на реч нос су 
да ли сту ден ти ви со ког ра ста пре ко 170 цм 

– као ба бу ра (21%), за тим сле де од го во ри 
сту де на та сред њег ра ста (17%) и, нај зад, 
ни ског ра ста (11%).
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4. Ка то ли ци су да ли ве ћи број од го во ра 
нос као ба бу ра, што је ујед но и у про цен-
ти ма.

5. Ма ђа ри су има ли нај ве ћи број асо-
ци ја ци ја нос као ба бу ра (33%), Ср би и 
Цр но гор ци су да ли ве ћи број од го во ра 
од Хр ва та и Бо шња ка.

6. Сту ден ти ро ди те ља са сред њом шко-
лом да ли су ве ћи број од го во ра.

ОБРВЕ

1. Нај че шћа по ре ђе ња код НСЈ  су са 
шу мом, тра вом и угљем.

Код НРЈ  та ко ђе се ис ти че во лу мен, 
бо ја и ду жи на. Пој мо ви за по ре ђе ње су 
пр вен стве но из обла сти при ро де, а он да 
из до ме на упо треб них пред ме та (као 
смо ла, као ко нац, као пер тле, као чет ка). 
Осим то га, код ру ских ис пи та ни ка има 
по ре ђе ња са биљ ка ма (као жбун, као 
тра ва); са ли ко ви ма из књи жев но сти 
(као у Ви ја, Вар ва ре ле по ти це, као код 
шум ске ви ле), са исто риј ским лич но сти ма 
(као у Бре жње ва, као у Гоп се ка), са ар те-
фак ти ма (као смо ла, као гар, као ко нац, 
као чет ка).

2. Же не су да ле за ни јан су ве ћи број 
од го во ра од му шка ра ца.

3. Пре о вла да ва ли су од го во ри ис пи та-
ни ка ви со ког и ни ског ра ста.

4. Ате и сти су да ли ве ћи број од го-
во ра.

5. Хр ва ти су да ли ве ћи ну од го во ра.
6. Сту ден ти ро ди те ља са основ ном 

шко лом да ли су ве ћи број од го во ра.

Р УКА

1. Код НСЈ  нај ве ћи број по ре ђе ња је 
по ве зан са ар те фак ти ма (као ло па та, као 
ку ке, као шмир гла, као окла ги ја). Ин те-
ре сант но је да у ан ке ти на дру гом ме сту 
не ма од го во ра (8 ис пи та ни ка).

Код НРЈ  по ре ђе ња су са при род ним 
пој мо ви ма (као ју жни ве тар), са жи во ти-

ња ма (као ша пе ме две да, као у мај му на, 
као ла вље ша пе, као у ма че та), са ар те-
фак ти ма (као ло па та, као гра бу ље), са 
књи жев ним ли ко ви ма (као у Гу ли ве ра, као 
у Ба за ро ва), са пред став ни ци ма од ре ђе не 
про фе си је (као у бок се ра, као у се љан ке, 
као у ари сто кра те), са дру гим љу ди ма 
(као шкр ти це, као у ма ме).

2. Же не су да ле ве ћи број од го во ра од 
му шка ра ца.

3. Сту ден ти сред њег ра ста чи не ве ћи ну 
по бро ју од го во ра.

4. Пра во слав ци су до ми ни ра ли ме ђу 
ис пи та ни ци ма на да ту реч.

5. Ср би су да ли ве ћи број од го во ра.
6. Сту ден ти ро ди те ља са сред њем шко-

лом да ли су ве ћи број од го во ра.

С ТОМА К

1. По ре ђе ња су код НСЈ  са мо за об лик, 
и то: ве ли ког сто ма ка.

Код НРЈ  по ре ђе ња су са пој мо ви ма ко ја 
под ра зу ме ва ју фи зич ку на ду тост.

2. Же не су до ми ни ра ле над му шкар-
ци ма по бро ју од го во ра.

3. Сту ден ти ви со ког ра ста да ли су ве ћи 
број од го во ра.

4. Пра во слав ци су до ми ни ра ли ме ђу 
ис пи та ни ци ма на да ту реч-сти му лус.

5. Ју го сло ве ни су да ли ве ћи ну од го-
во ра.

6. Сту ден ти ро ди те ља са ви со ком шко-
лом да ли су ве ћи број од го во ра.

ТРЕПА ВИЦЕ

1. За тре па ви це као за ко су, усна и 
уста нај ве ћи број НСЈ  ни је дао ни ка ка 
од го вор.

На дру гом ме сту је асо ци ја ци ја на 
на род ну пе сму „У Ми ли це ду ге тре па-
ви це“.

2. На ве ћи ни ли ста на ову реч-сти му-
лус не ма од го во ра, при то ме му шка ли ста 
је пра зни ја од жен ске.
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3. Сту ден ти сред њег ра ста су да ли 
ве ћи ну од го во ра.

4. Му сли ма ни и пра во слав ци су да ли 
ве ћи број од го во ра од дру гих ис пи та-
ни ка.

5. Бо шња ци, Ма ђа ри и Ср би су да ли 
ве ћи број од го во ра.

6. Обра зо ва ње ро ди те ља ни је ути ца ло 
бит но на број од го во ра.

УСНЕ

1. Код НСЈ  нај ве ћи број се опре де лио 
за мед, кроф не, ли ни ју. Оста ли су по ми-
ња ли во ће, цве ће, по љуп це, ви но, ли ни је 
и цр те.

Код НРЈ , за раз ли ку од НСЈ , по сто ји 
низ по ре ђе ња са људ ским од ре ђе ним осо-
би на ма (као шкр ти ца, као зло ћа, као у 
ста ло же ног чо ве ка, као у лу ка вог чо ве ка, 
као у осе ћај не же не, као код про ждр љив ца), 
са ар те фак ти ма (као за ста ва, као пред-
сед нич ки стољ њак, као ску по ви но, као 
ко нац, као ру пи це, као ли ни је, као жи лет, 
као ма шни ца, као кроф на), са књи жев ним 
ли ко ви ма (као у Ане Ка ре њи не, као у Мар-
га ри те, као у филм ске зве зде, као у Ве не ре, 
као у Апо ло на).

2. На реч усна му шкар ци су да ли ве ћи 
број од го во ра.

3. Ис пи та ни ци сред њег ра ста су да ли 
ве ћи број од го во ра од ис пи та ни ка ви со-
ког и ни ског ра ста.

4. Му сли ма ни и ка то ли ци пре о вла да-
ва ју у бро ју од го во ра.

5. Хр ва ти и Бо шња ци су да ли ве ћи број 
од го во ра од Ср ба и Цр но го ра ца.

6. Обра зо ва ње ро ди те ља ни је бит но 
ути ца ло на број од го во ра.

УС ТА

1. Ин те ре сант но је да по сто ји исти број 
по зи тив них и не га тив них ко но та ци ја леп 

– ру жан (као мед, као у жа бе, мај му на, као 
пе ћи на).

За раз ли ку од НСЈ  код НРЈ  нај ве ћи број 
је по ве зан са књи жев ним ју на ци ма ко ји 
чи ни уста ље не фра зе као у Пи но ки ја, као 
у Крц ка Ора шчи ћа, као у До ли ни не (ру ска 
пе ва чи ца), као у Агу ти на (ру ски пе вач), 
и то са не га тив ном ко но та ци јом.

2. Ве ћи број од го во ра на ову реч-сти-
му лус да ле су же не.

3. Ис пи та ни ци сред њег ра ста до ми ни-
ра ју над две ма пре о ста лим гру па ма

4. Му сли ма ни и пра во слав ци пре о вла-
да ва ју у бро ју од го во ра.

5. Ср би и Бо шња ци су да ли ве ћи број 
од го во ра.

6. Сту ден ти ро ди те ља са сред њом шко-
лом да ли су ве ћи број од го во ра.

Со ци јал ни ста тус

Б О ГАТ – СИ Р О МА  ША Н

1. Код НСЈ  бо гат се по ре ди са кра љем, 
Би лом Геј тсом и Је вре ји ном, а си ро ма шан 
са цр кве ним ми шем, се ља ком и Ци га ни-
ном.

Код НРЈ  са при род ним објек ти ма 
(бо гат као зе мља), са жи во ти ња ма (бе дан 
као цр кве ни миш, као зец, као со ко, као 
пас, као бу ба-шва ба), са књи жев ним ју на-
ци ма (бе дан као та та Кар ло, као Остап 
Бен дер), са пред став ни ци ма од ре ђе не 
про фе си је, на ци о нал но сти (бе дан као 
шнај де ри ца, као учи тељ, као се љак, као 
пен зи о нер; бо гат као цар, као маг нат, као 
краљ, као бур жуј итд.)

2. Же не су да ле ве ћи број од го во ра 
бо гат као краљ од му шка ра ца – 29% : 22%, 
али су за то му шкар ци да ли ве ћи број од го-
во ра бо гат као Бил Гејтс – 25% : 15%.

За си ро ма шан нај ве ћи број је да ло 
од го вор си ро ма шан као цр кве ни миш, као 
се љак, и то су углав ном му шкар ци.

3. Нај ве ћи број од го во ра да ли су сту-
ден ти са ви си ном до 170 цм:

– бо гат као Бил Гејтс – 33%;
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– бо гат као краљ – 28%.
Сту ден ти ни ског ра ста да ли су нај ве ћи 

број од го во ра на реч-сти му лус си ро ма-
шан – као цр кве ни миш.

4. Пре о вла ђу је од го вор бо гат као краљ 
50% код сту де на та ка то лич ке ве ре,

– од мах иза њих су сту ден ти пра во-
слав не ве ре са од го во ром бо гат као Бил 
Гејтс – 21%,

– ате и сти – 20%.
На реч си ро ма шан нај ве ћи број од го-

во ра да ли су сту ден ти ка то лич ке ве ре.
5. Нај ве ћи број од го во ра да ли су Цр но-

гор ци (50%) – бо гат као Је вре јин.
– Бо шња ци 100% су да ва ли од го вор 

бо гат као Аме ри ка нац.
На реч си ро ма шан нај ве ћи број од го-

во ра да ли су Ма ђа ри.
6. Нај ве ћи број од го во ра бо гат као Бил 

Гејтс да ли су сту ден ти чи ји су ро ди те љи 
ви со ко обра зо ва ни.

На реч си ро ма шан нај ве ћи број од го-
во ра да ли су сту ден ти чи ји су ро ди те љи 
без обра зо ва ња.

Фи зич ке ка рак те ри сти ке

ВИ ТА К, МР ША В – ДЕ БЕО

1. Код НСЈ  нај ве ћи број од го во ра је ви-
так као је ла, као гра на, као ја и Ма до на; 
мр шав као гра на, са ра га, гли ста ; де бео је 
као сви ња, као слон и нил ски коњ.

Код НРЈ  нај ве ћи број од го во ра је 
ви так као бре за, ви так као чем прес, као 
га зе ла, као ла не, као ма не кен ка; мр шав као 
ха рин га, гли ста, гран чи ца, де бео као слон, 
као нил ски коњ, као сви ња, као пра се, као 
ме двед, као ве пар, као ма чак; де бео као 
Сер геј Кри лов, Гар ган туа, Ви ни Пу, Или ја 
Му ро мец, као бу ре, као кроф на.

2. Нај ве ћи број од го во ра на ре чи ви так 
(као је ла и гра на – 24%), мр шав као гра на 
(му шкар ци су да ли ви ше од го во ра мр шав 

као гли ста), де бео као сви ња, као слон, 
да ле су же не.

3. Нај ве ћи број од го во ра на реч-сти-
му лус ви так да ли су сту ден ти сред њег 
ра ста до 170 цм – као је ла, и ни ског ра ста 

– ви так као гра на; сту ден ти сред њег ра ста 
су да ли ве ћи ну од го во ра на реч-сти му лус 
мр шав.

Ве ћи на од го во ра де бео као сви ња при-
па да сту ден ти ма ни ског ра ста.

4. Нај ве ћи број од го во ра је био као је ла 
код ре чи-сти му лу са ви так, ко је су да ли 
му сли ма ни, за тим – као гра на – ка то ли ци. 
Му сли ма ни и пра во слав ци су да ли ве ћи 
број од го во ра од ка то ли ка и ате и ста на 
реч-сти му лус мр шав.

Ка то ли ци и пра во слав ци су да ли ве ћи 
број од го во ра де бео као сви ња. Ме ђу тим, 
де бео као нил ски коњ да ли су Ср би у ве ћем 
бро ју не го ка то ли ци.

5. Хр ва ти и Бо шња ци су има ли нај-
ве ћи број асо ци ја ци ја ви так као гра на 
(100%, 33%). Ср би, Бо шња ци и Цр но гор ци 
су да ли ве ћи број од го во ра од Хр ва та и 
Ма ђа ра на реч-сти му лус мр шав. Хр ва ти, 
Ср би и Ју го сло ве ни нај ви ше од го во ра 
да ли су на реч-сти му лус де бео.

6. Нај ви ше од го во ра на реч-сти му лус 
ви так да ли су сту ден ти чи ји ро ди те љи 
има ју сред њу шко лу, а на реч-сти му лус 
мр шав као – ви со ку шко лу, на реч сти му-
лус де бео – без обра зо ва ња.

ЈА К,  СНА ЖА Н

1. Код НСЈ  ве ћи на од го во ра су по ре-
ђе ња са жи во ти ња ма.

Код НРЈ  ве ћи на од го во ра су по ре ђе ња 
не са мо са жи во ти ња ма већ и са биљ ка ма 
(као храст), са ју на ци ма из књи жев но сти 
(као Ге ра кле, као Или ја Му ро мец), и са 
дру гим љу ди ма (као атле та, као бо рац).

2. Нај ви ше од го во ра на реч-сти му лус 
јак да ли су му шкар ци и то: као во, као 
бик, ме ђу тим, на реч-сти му лус сна жан 
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нај ви ше од го во ра су да ле же не, и то: као 
лав.

3. Ве ћи на од го во ра јак као бик при па да 
ис пи та ни ци ма ни ског ра ста, а сна жан као 
лав сред њег ра ста.

4. На реч-сти му лус јак ате и сти и му сли-
ма ни су да ли нај ви ше нај фре квент ни јих 
од го во ра (јак као бик).

5. Ма ђа ри и Хр ва ти су да ли нај ве ћи 
број од го во ра на реч-сти му лус јак – као 
во, Бо шња ци, Цр но гор ци и Ср би – као 
бик. Ср би и Хр ва ти су да ли нај ве ћи број 
од го во ра – по ре ђе ња са ла вом, му сли ма ни 
и Цр но гор ци са би ком.

6. Де ца ро ди те ља са ви со ким обра-
зо ва њем су ве ћи ну од го во ра да ли на 
реч-сти му лус – јак, док они са сред њим 
обра зо ва њем то ни су.

Фи зич ка ста ња

ГЛА  ДА Н

1. Код НСЈ  нај ве ћи број од го во ра је као 
вук, а за тим сле ди као пас и си ро мах.

Код НРЈ  се по ја вљу ју исти од го во ри, а 
по ред то га и са дру гим жи во ти ња ма (као 
звер, као кро ко дил, као нил ски коњ, као 20 
нил ских ко ња).

Код НСЈ  је ве ћи број те мат ских гру па 
за по ре ђе ње.

2. Нај ви ше од го во ра да ли су му шкар ци 
– гла дан као вук.

3. Не ма ве ли ке раз ли ке у од го во ри ма 
што се ти че ра ста; ме ђу тим, ис пи та ни ци 
са ни ским ра стом за ни јан су су да ли ви ше 
од го во ра.

4. Нај ви ше од го во ра да ли су му сли-
ма ни и ка то ли ци.

5. Ве ро и спо вест ни је би ла ре ле вант на 
ка те го ри ја, ско ро за све ис пи та ни ке је нај-
фре квент ни ји од го вор гла дан као вук.

6. Сту ден ти чи ји су ро ди те љи са ви со-
ким обра зо ва њем и без обра зо ва ња да ли 
су нај ви ше од го во ра.

УМОРА Н

1. И код НСЈ  и код НРЈ  углав ном су по ре-
ђе ња са жи во ти ња ма (као пас, као коњ 

– као пас, као во).
2. Нај ви ше од го во ра (као пас) да ли су 

му шкар ци.
3. Углав ном су ис пи та ни ци сред њег 

ра ста да ли нај ви ше од го во ра.
4. Ате и сти и ка то ли ци су би ли у ве ћем 

бро ју.
5. Хр ва ти и Ма ђа ри су да ли нај ви ше 

од го во ра.
6. Углав ном су то би ла де ца ро ди те ља 

са ви со ким обра зо ва њем.

Цр те ка рак те ра

БРБЉИВ

1. Код НСЈ  нај че шћи је од го вор као 
же на и као ба ба, код НРЈ  по ја вљу је се још: 
као бу да ла, као пи ља ри ца, као свра ка, као 
ви лин ко њиц.

2. Му шкар ци су да ли ве ћи број 
од го во ра бр бљив као же на (25%), же не 

– бр бљив као ба ба (18%).
3. Нај ве ћи број од го во ра да ли су сту-

ден ти ви си не до 160 цм – 38% (бр бљив као 
же на), за тим сле де сту ден ти са ра стом 
пре ко 170 цм са од го во ром бр бљив као 
ба ба (21%).

4. Ате и сти су да ли нај ве ћи број од го-
во ра бр бљив као ба ба – 40%, а пра во-
слав ци – као же на (17%).

5. Ма ђа ри су да ли нај ве ћи број од го-
во ра бр бљив као же на и бр бљив као па па-
гај.

6. Нај ви ше од го во ра да ли су сту ден ти 
чи ји ро ди те љи има ју сред њу шко лу.

Ди на мич ке ка рак те ри сти ке

БР З

1. Код НСЈ  нај ве ћи број од го во ра је као 
зец, за тим сле ди као му ња, као ге пард.
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Код НРЈ  – са при род ним објек ти ма 
(као ре ка, као ве тар, као бу ра, као му ња), 
са жи во ти ња ма (као је лен, као зец, као 
га зе ла, као ној, као кен гур, као рис, као 
пти ца), са љу ди ма (као де те, као спор ти-
ста, као гим на сти чар), са ар те фак ти ма 
(као ави он, као стре ла).

2. Нај ви ше од го во ра су да ле же не (брз 
као зец).

3. Нај ви ше од го во ра су да ли сту ден ти 
ни ског ра ста (88%).

4. Му сли ма ни и пра во слав ци су да ли 
нај ви ше од го во ра.

5. Бо шња ци, Ср би и Цр но гор ци су 
да ли нај ве ћи број од го во ра.

6. Нај ви ше од го во ра су да ла де ца чи ји 
су ро ди те љи са сред њим и ви со ким обра-
зо ва њем.

НЕС ТА ША Н

1. Код НСЈ  нај ве ћи број од го во ра је као 
де те, код НРЈ  као чи гра.

2. На реч-сти му лус не ста шан нај ве ћи 
број од го вор су да ле же не, и то: не ста шан 
као де те. Му шкар ци су ве ћи ном од го ва-
ра ли не ста шан као кли нац.

3. Сту ден ти ни ског ра ста су да ли нај-
ве ћи број од го во ра, сту ден ти сред њег 
и ви со ког ра ста су да ли под јед нак број 
од го во ра.

4. Му сли ма ни, ка то ли ци и пра во-
слав ци су да ли нај ве ћи број од го во ра.

5. Ма ђа ри, Бо шња ци и Цр но гор ци 
су да ли нај ви ше од го во ра не ста шан као 
де те.

6. Нај ви ше од го во ра су да ла де ца чи ји 
су ро ди те љи без обра зо ва ња.

ЛЕП – Р У ЖА Н

1. Код НСЈ  нај ве ћи број од го во ра је леп 
као сли ка и леп као лут ка, а ру жан као ноћ, 
као ло пов и јед на по гре шна асо ци ја ци ја 
као цр ве ни миш, се љак и Ци га нин. Код 
НРЈ  нај ве ћи број по ре ђе ња је са лут ком, 

бре зом, ја си ком; ру жна као ноћ, рат, 42. 
го ди на, ба ба Ја га. И код НСЈ  и код НРЈ  нај-
ве ћи број од го во ра су уста ље не фра зе.

2. На реч-сти му лус леп као и на ру жан 
као нај ви ше од го во ра су да ли му шкар ци, 
и то: леп као сли ка и ру жан као ноћ; же не 
су се ве ћи ном опре де ли ле за од го вор леп 
као лут ка.

3. На реч-сти му лус леп као сту ден ти 
ни ског ра ста су да ли ве ћи ну од го во ра, 
ме ђу тим ве ћи ну од го во ра на реч-сти му-
лус ру жан као до би ли смо од сту ден та 
ви со ког ра ста.

4. Ка то ли ци и ате и сти су да ли нај ви ше 
од го во ра на реч-сти му лус леп као, а му сли-
ма ни и ате и сти – на ру жан као.

5. Хр ва ти и Цр но гор ци су би ли у ве ћем 
бро ју у од го во ри ма на реч-сти му лус леп 
као. Бо шња ци, Цр но гор ци и Ју го сло ве ни 
су да ли нај ви ше од го во ра.

6. Нај ви ше од го во ра је од сту де на та 
чи ји су ро ди те љи са ви со ким обра зо ва-
њем.

Пре ма то ме, сле де ћи спи сак је асо ци-
ја ци ја по опа да ју ћем ни зу: зу бе као (69), 
очи као (56), ли це као (50), ко са као (48), 
уста као (34), усна као (25), обр ве као (31), 
усна као (25), врат као (24), уста као (24), 
сто мак као (19), глас као (14), но ге као (12), 
ја го ди це као (10), ру ке као (9), нос као (8), 
гру ди као (7); мр шав као (23), бо гат као 
(21), ви так као (20), си ро ма шан као (19), 
бр бљив као (19), леп као (14), де бео као 
(12), брз као (13), јак као (11), ру жан као 
(10), сна жан као (10), гла дан као (9).

За кључ ци

За ка рак те ри сти ку спо ља шњо сти чо ве ка 
смо по ну ди ли 45 ре чи-сти му лу са, на ко је 
смо до би ли 4 585 од го во ра на ру ском и 
срп ском је зи ку. У то ку екс пе ри мен та је 
би ло утвр ђе но да је спо ља шњост чо ве ка 
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у оба је зи ка би ла упо ре ђе на са сле де ћим 
ре а ли ја ма: при род ним објек ти ма, при-
род ним по ја ва ма, жи во ти ња ма, биљ ка-
ма, го ди шњим до би ма, љу ди ма од ре ђе не 
на ци о нал но сти, про фе си ја ма, срод ством, 
ар те фак ти ма, са лич но сти ма из књи жев-
но сти, ми то ло ги је и фол кло ра. Те ло је 
сим бол, од раз на шег уну тра шњег ста ња, 
па се име но ва њем де ло ва те ла из ра жа ва 
емо ци о нал но ста ње чо ве ка, иза зи ва ју ћи 
асо ци ја ци је на пој мо ве ко ји има ју слич не 
емо ци је; на при мер, ноћ, ве трић.

Тре ба ис та ћи да на осно ву спро ве де не 
ана ли зе мо же мо да за кљу чи мо да кон фе си-
о нал на и ме ђу на ци о нал на раз ли ка ско ро 
да не по сто ји, или је вр ло ма ла, ско ро 
за не мар љи ва, па би се мо гло за кљу чи ти да 
је то спе ци фи кум ове мул ти на ци о нал не 
сре ди не.

Му шкар ци су би ли сло бод ни ји у сво-
јим асо ци ја ци ја ма, ко ри сте ћи вул га ри зме 
и жар го ни зме. Осим то га ја вља се ве ли ки 
број по ре ђе ња по ли тич ког ка рак те ра. 
Му шкар ци че сто упо ре ђу ју ле пе осо би не 
са мај ком, ба ком. Осим то га, му шкар ци 
ис ти чу и сво ју пре по тент ност (па ме тан 
као ја, до бар као ја). Же не на тај на чин 
ис по ља ва ју ру жне осо би не (ру жна као 
ја). Осим то га, му шкар ци су се тру ди ли 
да бу ду ори ги нал ни, не по но вљи ви, чак и 
по це ну бе сми сле но сти. Са дру ге стра не, 
же не да ју ра зно вр сни је од го во ре.

Од ис пи та ни ка ни је тра же на про-
фе си ја ро ди те ља. Ме ђу тим, му шкар ци 
(углав ном) ако ро ди те љи има ју ви ше обра-
зо ва ње на гла ша ва ју ужу про фе си ју, јед ног 
или чак оба ро ди те ља.

Ме ђу тим, ин декс на чи та но сти ис пи та-
ни ка ипак за ви си од ко ре ла ци је са обра зо-
ва њем ро ди те ља, али то ни је пра ви ло.

Носиоци српског језика го то во да 
ни су пи са ли по ре ђе ња са ју на ци ма из 
књи жев но сти, ми то ло ги је, бај ки. Има ли 
су са свим ма ло ре ми ни сцен ци ја на не ке 

тек сто ве, па и та су би ла по гре шно при ме-
ње на. Нај ве ћи број од го во ра се од но сио 
на са вре ме не ак ту ел не фил мо ве (цр та не, 
игра не), као и на естрад не зве зде. Из 
ово га би се мо гао из ве сти за кљу чак о 
не до вољ ној на чи та но сти, од но сно не ин-
фор ми са но сти не ких ис пи та ни ка.

Из те ста је ви дљи ва и јед на ве о ма 
по зи тив на стра на НСЈ : ве о ма је ма ли број 
ти пич них од го во ра и ве ћи на ин ди ви ду-
ал них, нео бич них, нео че ки ва них асо ци-
ја ци ја (ко је се, као што смо већ ре кли не 
узи ма ју у об зир при ли ком ана ли зе, али 
овај пут ипак су мо ра ли да бу ду пред мет 
ана ли зе). Ми смо уочи ли да ова чи ње ни ца 
све до чи о дру га чи јем мен та ли те ту НСЈ . 
Они су сло бод ни ји, спон та ни ји, опу ште-
ни ји, а по не кад до зво ља ва ју се би ша лу и 
вул гар ност, што је и ра зу љи во с об зи ром 
на њи хов уз раст.

Код НСЈ , за раз ли ку од НРЈ , до ста су 
че ста по ре ђе ња са со бом и дру гим ро ђа-
ци ма (па ме тан као ја, ру жан као мој при-
ја тељ, леп као мај ка).

Ин те ре сант но је да код НРЈ , за раз ли ку 
од НСЈ , на реч си ро ма шан је дат од го вор 
као про фе сор, као сту дент, као пен зи о нер, 
а код НСЈ  дат је од го вор: као цр кве ни миш, 
као се љак, као Ци га нин. Ове чи ње ни це 
го во ре о со ци јал ном ис ку ству ко је има 
од ре ђе ни од раз на је зик.

Ов де спа да ју и по ре ђе ња из суп кул-
ту ре (ма сов не кул ту ре) ко ја је у ве ли ком 
бро ју од го во ра НСЈ . Ис пи та ни ци су мла ди 
љу ди од 19 до 23 го ди не, па пре ма то ме 
мо же мо да за кљу чи мо да је суп кул ту ра 
ду бо ко уса ђе на код омла ди не.

У екс пе ри мен ту по сто је ре чи-сти му-
лу си на ко је су да ти ра зно вр сни од го-
во ри (очи, ко са, ли це, зу би), као и ве о ма 
скром на ле пе за од го во ра (тре па ви це, сто-
мак).

И у ру ском и срп ском је зи ку је до ста 
по ре ђе ња са ре а ли ја ма из сва ко днев ног 
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жи во та, с ар те фак ти ма, што је у ве ћи ни 
случaјева од раз оби ча ја, за ни ма ња и по ре-
кла.

Нај ве ћи број по ре ђе ња у срп ском и 
ру ском је зи ку су по ре ђе ња са жи во ти-
ња ма, иако је код Ру са до ста ве ли ки број 
по ре ђе ња са ег зо тич ним жи во ти ња ма. 
Уоче но је да су за јед нич ке ка рак те ри сти ке 
по ре ђе ња са жи во ти ња ма и њи хо вим осо-
би на ма ко је им при пи су је чо век у ба сна ма, 
бај ка ма и ми то ви ма ка рак те ри стич не за 
оба је зи ка.

Има по ре ђе ња по ет ског ка рак те ра 
(усне као ви но, ру ке као ју жни ве тар, глас 
при ја тан као жу бор ре чи це).

Носиоци српског језика по не кад не 
зна ју свој ство пој ма са ко јим по ре де. То 
мо же би ти знак или не до стат ка ин те ли-
ген ци је, или не по зна ва ња пој ма, или чак 
ло шег зна ња је зи ка (ру жан као цр кве ни 
миш).

По не кад су НСЈ  по ка за ли до бро по зна-
ва ње на род не по е зи је (обр ви це као мор-
ске пи ја ви це – обр ви це мор ске пи ја ви це, 
зу би бе ли као би се ри – бе ли зу би – два 
ни за би се ра). Код НСЈ , ка ко већ смо на ве ли 
го ре, по сто ји ве ћи број по ре ђе ња ко ја су 
по је ди нач на, али за ди вљу ју сво јом ори ги-
нал но шћу, по не кад и – вул гар но шћу.

Ди на мич ке осо би не чо ве ка се оце њу ју 
ско ро на исти на чин и код НСЈ  и код НРЈ 
(као ве тар, као му ња, као зец).

Не ка по ре ђе ња су по ве за на са кул ту-
ро ло шко-ког ни тив ном и ми то ло шком 
ин тер пре та ци јом ет нич ког су бјек та (као 
ча ра пин по че так, као ан ђео, као ве шти ца, 
као ђа во, као во де на ви ла, као шум ска 
ви ла, као смрт).

Углав ном је ве ли ки број по ре ђе ња био 
по ве зан са мен та ли те том, оби ча ји ма и 
ми то ло шким схва та њем све та, ко је је 
ду бо ко у под све сти но си ла ца је зи ка.

Пре ма то ме, ови екс пе ри мен ти су 
би ли дра го цен из вор ин фор ма ци ја ко ји 
по сто ји у све сти но си ла ца је зи ка, јер је 
до би јен ве ли ки број објек тив них по да та ка 
за ти пич на или сте ре о тип на по ре ђе ња, а 
ко ја су ка рак те ри стич на за но си о це од ре-
ђе не кул ту ре. При то ме ис тој осно ви за 
по ре ђе ње од го ва ра ју ве о ма раз ли чи ти 
пој мо ви.

Пре ма то ме, од ових ма те ри ја ла с 
по ред бе ним кон струк ци ја ма би се мо гао 
на пи са ти трак тат о спо ља шњо сти чо ве ка 
и од ре ди ти ње го во уну тра шње ста ње, 
ко ји би вер но од ра жа ва ло иде а ле, схва-
та ња, кул ту ро ло шку и ко му ни ко ло шку 
пред ста ву све та мла дих љу де.

 summary
 Σ Cultural and national-communicative stereotypes on examples of the russian-serbian

 comparative designs

In the present research attempt the comparative analysis of comparisons in the Serbian 
and Russian languages, their various syntactic and structurally-semantics models which 
are refl ection of an originality of compared cultures, customs, no less than mentality of 
people has been undertaken. On the basis of lead psychelanguages experiment – the test 
of association сравненительных designs – concurrences and distinctions in a language 
picture of the world of carriers of Russian and Serbian languages with cultural and 
communicative aspects have been presented.
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