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АПСТРАКТ. Повезаност културе и нације, и у том смислу националног идентитета
одређене националне заједнице одавно није спорна. Наиме, нација се
у великом броју својих одредница ослања на културу. Довољно је само
напоменути њихове заједничке именитеље, као што су: језик, религија,
уметност, обичаји, традиција итд. У тексту који следи, пажња истраживача биће усмерена на једну од одредница националног идентитета –
језик, и у том смислу даље на употребу ћириличког писма посматране
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циљне групе, коју чине студенти Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. Истраживање се састоји из
два дела који, заједно посматрани, граде јединствену целину. У првом
делу смо приказали реакције студената Универзитета у Приштини,
који долазе из различитих средина, где смо претпоставили да ће ова
популација имати различите асоцијације на поједине речи – стимулусе ћирилица и латиница од ученика београдских и зрењанинских средњих школа и студената Београдског, Новосадског и Нишког универзитета, представљене у Асоцијативном речнику српског језика (Пипер и
др., 2005; у даљем тексту АР). У другом делу истраживања покушали смо
да утврдимо да ли испитаници преферирају употребу ћириличког или
латиничког писма, те да ли је у есетском смислу, ћириличко писмо лепше од латиничког, и обратно. Ставове испитаника који студирају у Косовској Митровици такође смо поредили са ставовима испитаника који
студирају у Београду, настојећи тиме да прикажемо постојање одређених разлика. Наиме, истраживањем смо настојали да уочимо да ли, у
доба експанзије латиничког писма, међу студентском популацијом о
овим стимулусима постоје формирани вербални стереотипи са позитивном, односно, негативном конотацијом, и какав је став о употреби
ћирилице код студентске заједнице, односно, да ли се може рећи да је
ћирилица присутнија у употреби и да ли има позитивније реакције код
испитаника на Косову и Метохији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Ћирилица, латиница, српски језик, национални идентитет, Косово и
Метохија.

УВОД. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
Ћирилица је у основи :рчки унцијални алфаJеL, 9оDуњен словима неоDхо9ним за оJележавање чисLо словенских :ласова. У месLима :9е је уLицај ЗаDа9а Jио већи, и :ла:ољицу и ћирилицу је
већ о9 14. века DоLискивала лаLиница. Ћирилица је на Lај начин
осLала уско везана за Dо9ручје исLочно: оJре9а и касније је DосLала национално оJележје срDско: наро9а, а Dо расDа9ању срDскохрваLске језичке заје9нице „је функција :лавно: срDско: Dисма враћена ћирилици, увелико DоLиснуLој у DреLхо9ном
Dерио9у” (Ивић, 2001: 337). У 9анашњем оJлику засLуDљена је о9
1818. :о9ине и Dрво: из9ања Вуково: Рјечника, :9е је Dрви DуL
уDоLреJљена у реформисаном ви9у.
На срDскохрваLском језичком DросLору 9анас су у уDоLреJи само ћирилица и лаLиница, али су у DрошлосLи Jила засLуDљена и
9ру:а Dисма – :ла:ољица, Jосанчица и араJица (Bugarski, 2009,
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сLр. 104–105), Lако 9а DосLојање Jар 9ва Dисма која алLернирају и
није новосL за овај ре:ион. СрDска ћирилица је срDско национално Dисмо, 9ок је срDска лаLиница срDско алLернаLивно Dисмо
(Маројевић, 1991, Dр. Милосављевић 2006, сLр. 493).
Ка9а је реч о ћирилици4, DосмаLрано :лоJално – њена је „заDа9на :раница у СрJији, о9акле се DросLире у великом исLочноевроDском и 9елимично ценLралноазијском Dојасу све 9о Пацифика” (Bugarski, 2009, сLр. 110). Ово најрасDросLрањеније Dисмо у
словенском свеLу 9анас је „Dисмо руско:, украјинско:, Jелоруско:, срDско:, Jу:арско:, маке9онско: и русинско: језика. Дру:и
словенски језици имају лаLиничка Dисма” (ПиDер, 2008, сLр. 35).
Ћирилица и лаLиница су 9ва :енеLски и LиDолошки сро9на Dисма. Према ПравоDису из9аLом 1960. :о9ине (ПравоDис, 1960), ова
9ва Dисма су равноDравна; заLо LреJа насLојаLи 9а и СрJи и ХрваLи Dо9је9нако науче оJа Dисма, шLо ће се DосLићи у Dрвом ре9у
школском насLавом. АкLуелни УсLав РеDуJлике СрJије у Члану
10. наво9и: „У РеDуJлици СрJији у служJеној уDоLреJи су срDски
језик и ћириличко Dисмо”, 9ок је 9еLаљна уDоLреJа Dисама ре:улисана Законом о служJеној уDоLреJи језика и Dисма.
С 9ру:е сLране, :оворећи о корелацији национално: и9енLиLеLа и Dисма које се корисLи у о9ређеној заје9ници, П. Милосављевић (2006, сLр. 5) смаLра 9а jе схваLање неуDућено: свеLа 9а се Dисмом о9ређује национални и9енLиLеL и 9а се је9ан језик мора
служиLи само је9ним Dисмом – Lра9иционални филолошки
DринциD је 9а се национални и9енLиLеL о9ређује језиком, а 9а је
Dисмо секун9арно: значаја јер је оно у служJи језика који не
мора 9а се служи само је9ним Dисмом. П. Ивић (2001, сLр. 239)
смаLра 9а су СрJи је9на о9 реLких 9воазJучних нација у свеLу, :оворећи 9а је ћирилица наше Lра9иционално Dисмо и је9но о9 основних националних оJележја, 9ок је лаLиница новија Lековина,
али већ чврсLо о9омаћена и DоLDуно своја.
Кључне 9илеме LеореLичара Dојма нације, и с њим у вези Dојмовима национално: и9енLиLеLа и национализма јесу сле9еће:
9а ли нација DосLоји о9 ка9 и исLорија човечансLва, или је Dроизво9 савремено: 9оJа; које 9еLерминанLе и у ком исLоријском
LренуLку Dресу9но уLичу на насLанак нација; 9а ли је нација
сLворена национализмом или је он Dроизво9 DриDа9носLи нацији и схо9но Lоме осећању национално: и9енLиLеLа; 9а ли се национални и9енLиLеL сLиче рођењем или Lоком о9расLања, Dри
4

О ћирилици ви9. оDширније у Ђорђић 1971; Вукомановић 2006: 241–255.
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чему Dоје9инац има мо:ућносL изJора (уD. ПуLиња, СLреф-Фенар, 1997), о9носно, „9а ли национализам Dре9сLавља изразиL
национални и9енLиLеL, и о9 ње:а се разликује само у инLензиLеLу, Dри чему су разлике искључиво кванLиLаLивне или су Lо 9ва
различиLа феномена која се и квалиLаLивно разликују” (Kecmanović, 1996).
С 9ру:е сLране, Р. БруJејкер исLиче 9а су ови Lермини DроисLекли из DолиLичке Lеорије и 9невне DолиLике и 9а се, као Lакви, не
мо:у DреузеLи у социолошким, DолиLиколошким и Dсихолошким научним анализама. Они DосLоје у свако9невном живоLу и
9невној DолиLици, и Dонека9 Dре9сLављају моћан моJилизаLор
социјалних и DолиLичких Dромена. ПиLање је, међуLим, 9а ли као
Lакви LреJа 9а Jу9у DреузеLи и анализирани у науци, јер мо:у 9а
значе Dревише, Dремало, или уоDшLе нишLа (уD. Brubaker, 1996).
МеђуLим, како Р. БруJејкер с Dравом Dримећује, 9невноDолиLичко Dозивање на нацију, национални и9енLиLеL и национализам Dре9сLавља моћан моJилизаLор 9рушLвених Dромена, чији
су учесници сви релеванLни 9рушLвени акLери, о9 Dоје9инаца 9о
сложених 9рушLвених :руDа, класа и слојева, шLо је 9овољан разло: 9а се исLакне научни каракLер ових Dојмова (уD. исLо).
Било како Jило „различиLи исLраживачки DрисLуDи нацији
у:лавном се Lемеље на различиLом Dроцењивању значења и значаја еLничке везаносLи, еLничких својсLава и еLничких :руDа”
(Бакић, 2006, сLр. 260), „а мо:у (се) Dо9елиLи у „мо9ернисLе”, који
насLанак нације везују уз развој ин9усLријализма, каDиLализма
и мо9ерне 9емокраLије, о9носно „Lра9иционалисLе”, који су
склонији 9а у еLничким осоJеносLима налазе јез:ра нације чији
се развој може DраLиLи још о9 DроDасLи заDа9но: Римско: ЦарсLва” (ЦвеLковић, 2002, сLр. 52).
Овој Dо9ели LреJа 9о9аLи и Lеорије које насLанак нације не са:ле9авају кроз 9ихоLомију Lра9иционално/мо9ерно, већ овај
феномен оJјашњавају комDлеменLарним DрисLуDом, комJинујући 9еLерминанLе оJе Lеоријске оријенLације.
Како исLиче Ј. Бакић, „ауLори који на:лашавају 9а нација DосLоји о9 искона, као и они који инсисLирају на мно:овековном
DосLојању нације (Dримор9ијалисLи5, Dрим. ауLора), инсисLирају на Lзв. оJјекLивним криLеријумима Dреко којих се нација
може 9ефинисаLи као шLо су ’раса’, Lј. крв и Jоја коже, Dоложај
очију и сл., и/или кулLура, Lј. језик, Dисмо, рели:ија, миLови,
симJоли и оJичаји, колекLивна сећања иL9.” (Бакић, 2006,
сLр. 249).
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С 9ру:е сLране, „мо9ернисLички DрисLуD инсисLира Dак на
суJјекLивном мерилу, Lј. на самоо9ређењу DриDа9ника неке
нације, Jез оJзира на Jило које оJјекLивне криLерије6. ЕLносимJолисLички7 и инLеракционисLички8 DрисLуD Dокушавају, међуLим, 9а Dомире ова 9ва суDроLсLављена сLановишLа инсисLирањем, како на ’оJјекLивним’ Lако и на ’суJјекLивним’ криLеријумима оJликовања неке нације” (исLо).
5

6

7

8

Примор9ијалисLи Dолазе о9 начела 9а је национални и9енLиLеL Lрајан и
неDроменљив у Lоку живоLа. Он је чврсLа и основна љу9ска каLе:орија, 9аLа
рођењем, везује љу9е Dра9е9овским Dореклом, оJојен ирационалним, неизрецивим осећањима. Национална осећања нису везана за конкреLне и рационалне чињенице, већ су независна о9 сLварних о9носа и DоLреJа Dоје9инаца (уD. ПуLиња, СLреф-Фенар, 1997). Национални и9енLиLеLи „нису Dло9
ранијих искусLава, социјализације и инLеракције, већ су DрвоJиLни, ори:инални, DрасLари или Lемељни” (З9равковић, 2005, сLр. 87).
Према LеореLичарима мо9ернизма, нација, као :лоJална 9рушLвена :руDа,
Dре9сLавља исLоријску Lворевину, чија се Dојава DоклаDа са насLанком
:рађанско: 9рушLва. Процес DреLварања наро9а у нације Dочео је ка9 су насLуDили Lакви 9рушLвено-економски услови који су Jили усмерени на разJијање феу9алне расцеDканосLи и уки9ање феу9алних Dривиле:ија, на развој Dо9еле ра9а и Dроизво9них сна:а 9рушLва, сLварање шире: и је9инсLвеније: LржишLа, формирање суверених националних 9ржава, осLваривање
већих ин9иви9уалних Dрава и слоJо9а, сLицање кулLурне осоJеносLи и самосвесLи и 9р. (уD. Горичар, 1959, сLр. 229).
ЕLносимJолисLички DрисLуD у Dрвом ре9у исLиче више9имензионалносL
Dојма нације. У сре9ишLу Dажње је DроJлем исLраживања еLничких и рели:ијских миLова о Dореклу еLничке :руDе, као и миLова о изаJраном наро9у
и злаLном 9оJу, који су DосLали основа каснијих националних миLова. На
Lај начин се кроз комJинацију миLова и колекLивних сећања, који су мање
или више у9аљени о9 сLварне DрошлосLи еLничких :руDа, као и сLварних
9о:ађаја које је заJележила исLорио:рафија, сLвара је9на нација (Бакић,
2006).
ИнLеракционисLички DрисLуD нацији на:лашава конLексL у којем се врши
међусоJно оDшLење чланова различиLих еLничких :руDа или нација, и о9Jацује свако инсисLирање на исконском схваLању нације, засновано на
унуLрашњим квалиLеLима еLничких својсLава, као шLо су нDр. језик, рели:ија, Dисмо, оJичаји и Lра9иција, колекLивно сећање, Jоја коже и Dоложај
очију, и сл. МеђуLим, оно шLо је важно за консLиLуисање нације о9носи се
на конLексLе у којима се еLничке разлике јављају. Као веома важни чиниоци јављања и јачања већ DосLојећих еLничких веза мо:у JиLи: раLови, DолиLичка несLаJилносL вишееLничких имDерија или 9ру:их DолиLичких заје9ница, Dромена међунаро9них околносLи, 9рушLвена DоLчињеносL извесних 9рушLвених :руDа у о9носу на неке 9ру:е у неком 9рушLву, Lакмичење
различиLих 9рушLвених :руDа за реLка 9оJра, Jило 9а се ра9и о економским, DолиLичким или кулLурним, Lр:овина са различиLим еLничким :руDама и сл. (ПуLиња, СLреф-Фенар, 1997, сLр. 122–124).
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Национални и9енLиLеL се може 9ефинисаLи као „кулLурно и
DолиLичко Dовезивање чланова у 9аLој DолиLичкој заје9ници
као целини, на основу Dрихваћених 9рушLвених вре9носLи и
симJола, који оJезJећују инLе:рацију ин9иви9уа и класа у је9ну
суDериорнију заје9ницу” (ГолуJовић 1999, сLр. 76).
Можемо наиме консLаLоваLи 9а „језик сDа9а у је9ну о9 :лавних о9ре9ница национално: и9енLиLеLа. У њему се о9ражава
Dојмовни свеL којим је овла9ала о9ређена нација, али он исLовремено уLиче на 9аље оJликовање национално: и9енLиLеLа DуLем олакшавања комуникације унуLар DриDа9ника нације и оLежавања у комуникацији са 9ру:им нацијама” (Базић, 2009,
сLр. 50), Lако 9а језик Dоре9 комуникацијске има и симJоличку,
инLе:раLивну и кохезиону функцију у о9рећеној заје9ници, а Dосле ње:а, и Dисмо се може наћи као о9личје национално: и9енLиLеLа, заје9но са свешћу о Lра9ицији, исLорији, 9оминанLној
рели:ији и 9ру:им вре9носLима Dрихваћеним у заје9ници.
Према П. Ивићу, „наDори око Dовећавања језичких разлика 9оJијали су увек на снази у кризним раз9оJљима” (Ивић, 2001,
сLр. 337). Из Lо: разло:а смо желели 9а Dроверимо 9а ли ће се сLавови и реакције исDиLаника у Косовској МиLровици разликоваLи
у о9носу на сLавове и реакције исDиLаника из осLалих 9елова СрJије, с оJзиром на акLуелну 9рушLвено-DолиLичку сиLуацију, и
9а ли ће ћирилица у ака9емској заје9ници на Косову и МеLохији
у већој мери JиLи DерциDирана као оJележје национално: и9енLиLеLа.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА
ПреGме; ис;раживања је усLановиLи 9а ли, у 9оJа ексDанзије
лаLиничко: Dисма, међу сLу9енLском DоDулацијом о овим сLимулусима DосLоје формирани верJални сLереоLиDи са DозиLивном, о9носно, не:аLивном коноLацијом, и какав је сLав о уDоLреJи ћирилице ко9 сLу9енLске заје9нице, о9носно, 9а ли се може
рећи 9а је ћирилица DрисуLнија у уDоLреJи и 9а ли има DозиLивније реакције ко9 исDиLаника на Косову и МеLохији.
Циљ и заGа;ак ис;раживања јесLе 9а Dре9сLавимо сLав и Dрве
асоцијације сLу9енаLа Dрема ћирилици и лаLиници, о9носно какав сLав о Lоме имају исDиLаници који сLу9ирају у Косовској МиLровици као и исDиLаници који сLу9ирају у Бео:ра9у, Новом Са54
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9у и Нишу, и 9а ли се њихов сLав Dрема ћирилици и лаLиници
разликује.

ОПШТА ХИПОТЕЗА ИСТРАЖИВАЊА:
З о@ ак уелне руш вено-?оли ичке си уације на Косову и Ме охији
с у ен и Универзи е а у Приш ини са ?ривременим се иш ем у
Косовској Ми ровици имају ?ози иван с ав ?рема ћириличом ?исму,
јер @а ово е у везу са осо енос има ср?ско@ национално@ и ен и е а.

ПОСЕБНЕ ХИПОТЕЗЕ:
1) ПреLDосLавља се 9а DосLоји разлика у реакцијама на сLимулусе ћирилица и лаLиница ко9 сLу9енаLа у Косовској МиLровици и, на 9ру:ој сLрани, ко9 исDиLаника из 9ру:их сре9ина у
СрJији а који су 9аLи у АсоцијаLивном речнику срDско: језика
(ПиDер и 9р., 2005).
2) ПреLDосLавља се 9а сLу9енLи УниверзиLеLа у Косовској МиLровици чешће Dишу лаLиницом у о9носу на њихове коле:е са
УниверзиLеLа у Бео:ра9у.
3) ПреLDосLавља се 9а DосLоји разлика у Dо:ле9у сLу9ијских :руDа на оJа УниверзиLеLа, јер сLу9енLи 9рушLвено-хуманисLичких наука Dреферирају Dисање ћирилицом, у о9носу на њихове коле:е са Dриро9но-Lехничких наука.
4) ПреLDосLавили смо 9а социо9емо:рафске каракLерисLике исDиLаника (у Dрвом ре9у Dол и месLо сLановања) као и сLу9ијска :руDа и маLерњи 9ијалекL условљавају разлике у Dреферирању је9но: о9 9ва Dисма.
МЕТОД. УЗОРАК И ПРОСТОРНИ И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА.
ИсLраживање је сDрове9ено меLо9ом анкеLе, :9е су као инсLруменL коришћени уDиLници, је9ан за исLраживање реакција исDиLаника на Dојмове ћирилица и ла иница, а 9ру:и за исLраживање њихово: сLава о уDоLреJи ова 9ва Dисма и о Lоме које је, Dрема
њиховом мишљењу, леDше.
Први 9ео исLраживања је лин:вокулLуролошко исLраживање
верJалних сLереоLиDа9 који се сLварају око Dојмова ћирилица и
ла иница, :9е ћемо Dоре9иLи резулLаLе анкеLе који су оJјављени
у АсоцијаLивном речнику срDско: језика (ПиDер и 9р., 2005) са реСАЊА Д. МИКЕТИЋ, ИВАН М. БАШЧАРЕВИЋ
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зулLаLима анкеLе које су ауLори ово: ра9а 9оJили на Lерену. При
изра9и АР рађена је анкеLа коју су DоDуњавали исDиLаници оJа
Dола, сLаросLи о9 18 9о 25 :о9ина. ТесL се сасLојао о9 100 сLимулуса и Jило је 800 исDиLаника које су чинили ученици Jео:ра9ских и зрењанинских сре9њих школа и сLу9енLи Бео:ра9ско:,
Нишко: и Новоса9ско: универзиLеLа. У анкеLи коју су сDровели
ауLори ово: ра9а исDиLаници су Lакође Jили оJа Dола, укуDно
200 исDиLаника сLу9енаLа који се школују у Косовској МиLровици, узрасLа о9 18 9о 25 :о9ина.
Наше DреLензије нису ишле у смеру Dонављања целокуDно:
исLраживања вршено: за DоLреJе АР, већ смо само желели 9а
уочимо DосLоје ли неке Lен9енције 9а се реакције исDиLаника
разликују. ИсLраживање за АР вршено је 2002. и 2003. :о9ине, а
наше исLраживање у Dерио9у10 о9 марLа 9о јуна 2012. :о9ине.
Као и Dри изра9и АР11, исDиLаницима је украLко оJјашњено 9а
LреJа као о9:овор 9а заDишу своју Dрву асоцијацију на реч ћирилица и ла иница. ДоJијене асоцијације смо сорLирали као оDа9ајући низ Dрема фреквенLносLи. На овај начин ћемо Dре9сLавиLи
какве су асоцијације на ћирилицу и ла иницу ко9 наших исDиLаника. Ово исLраживање Dре9сLавља уви9 у верJалне сLереоLиDе
који се сLварају око Dојмова ћирилица и ла иница а ауLори су желели 9а уоче 9а ли међу DоDулацијом узрасLа о9 18 9о 25 :о9ина
о овим сLимулусима DосLоје формирани верJални сLереоLиDи
који су различиLи у о9носу на оне Dре9сLављене у АсоцијаLивном речнику срDско: језика.
Дру:и 9ео исLраживања Dре9сLавља сLавове Dрема уDоLреJи
ћирилице и лаLинице; желели смо 9а Dроверимо 9а ли је сLав
Dрема ћирилици нешLо DозиLивнији ко9 исDиLаника на Косову
и МеLохији. ИсDиLаника је Jило укуDно 240 (узорак су чинили
сLу9енLи: њих 60 са КаLе9ре за срDски језик и књижевносL Филозофско: факулLеLа у Косовској МиLровици, 60 са Приро9но-маLемаLичко: факулLеLа у Косовској МиLровици, и као конLролна
:руDа – 60 са КаLе9ре за срDски језик и књижевносL Филолошко:
9

10

11
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Више о лин:вокулLуролошким исLраживањима верJалних сLереоLиDа в. у
ПиDер, 2003; ПиDер, 2005; Дра:ићевић, 2010.
Помоћу ово: уDиLника вршено је и комDараLивно исLраживање о реакцијама на еLнониме, на исLом узорку исDиLаника; исLраживањем су Dримећене
неке разлике у најфреквенLнијим реакцијама 9ве :руDе исDиLаника (в. МикеLић, РаLковић СLевовић, 2013).
Сви Dо9аци везани за изра9у АР наве9ени су Dрема ПиDер и 9р., 2005,
сLр. 95–101.
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факулLеLа у Бео:ра9у и 60 са Приро9но-маLемаLичко: факулLеLа
у Бео:ра9у).
ИсLраживање је сDрове9ено 2015. :о9ине, анкеLном меLо9ом, а
као инсLруменL је коришћен уDиLник. ДоJијени резулLаLи су
Dриказани на основу неколико варијаJли: Dрема Dолу исDиLаника, сLу9ијској :руDи (сLу9енLи срDско: језика / сLу9енLи Dриро9них наука), Dрема универзиLеLу (УниверзиLеL у ПришLини са
Dривременим се9ишLем у Косовској МиLровици и УниверзиLеL у
Бео:ра9у), DреJивалишLу и маLерњем 9ијалекLу исDиLаника. ИсDиLаницима је DосLављено DиLање 9а ли DриваLно више воле 9а
Dишу ћирилицом или лаLиницом и 9а ли је леDша ћирилица или
лаLиница. На Lај начин смо желели 9а сLекнемо уви9 о Lоме какав сLав имају исDиLаници који сLу9ирају у Косовској МиLровици и исDиLаници који сLу9ирају у Бео:ра9у, о9носно 9а ли се њихов сLав Dрема ћирилици и лаLиници разликује.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Како смаLрају Dоје9ини ауLори (ПиDер, 2009, сLр. 85), „ма шLа
неко DреLDосLављао о мо:ућим асоцијацијама неке речи, ма колико имао развијену инLуицију, не Jи мо:ао Lолико е:закLно и
9окуменLовано оDисаLи месLо Lе речи у мрежи верJалних асоцијација, колико је Lо мо:уће учиниLи у форми асоцијаLивно:
речника”. ЗJо: Lо:а смо и желели 9а анализом верJалних асоцијација оDишемо месLо ћирилице и ла инице у мрежи верJалних
асоцијација наших исDиLаника.
Неколико најфреквенLнијих асоцијација на сLимулус ћирилица у АР јесу сле9еће асоцијације – Dисмо 209, лаLиница 151, слова
38, азJука, Вук, Вук Караџић 25, СрJија 1612.
УкуDни резулLаL који смо 9оJили нашим исLраживањем на
сLимулус ћирилица јесLе сле9ећи: Dисмо 56; лаLиница 36; Вук Караџић 19; азJука 13; слова 9; СрJија 8; срDско Dисмо 7; Ћирило 4;
ћирилица, Ћирило и МеLо9ије, срDски језик, увек 2; моје Dисмо,
Dреживљавање, мерак, леDо Dисмо, Dраво Dисмо, срDска слова,
9а, Dрви разре9, МеLо9ије, срDска, уки9ање, наслеђе, свеLо, црква, DрошлосL, DравоDис, наша, срDсLво, Грци, Dисмо Словена, сLарословенски 1.
12

Број Dоре9 реакције Dре9сLавља фреквенLносL сLимулуса. Све реакције на
ове сLимулусе ви9и у ПиDер и 9р., 2005.
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У АР је Jило 18 омисија и 83 и9иосинкраLична о9:овора. Фреквенцијски врх асоцијаLивно: Dоља именице ћирилица је именица
?исмо, и у АР, и у нашем исLраживању.
Неколико Dрвих најфреквенLнијих асоцијација на сLимулус
ла иница у АР јесу сле9еће – Dисмо 208, ћирилица 188, ХрваLи 32,
слова 26, заDа9 16.
УкуDни резулLаL који смо 9оJили нашим исLраживањем на
сLимулус ла иница јесLе сле9ећи: ћирилица 70; Dисмо 46; слово
12; азJука 6; ружан језик, Рим, ен:лески језик 3; моје Dисмо, увек,
9ру:и разре9, лаLински, Вук Караџић, ХрваLи, аJеце9а, ширина,
Jљак!, Dо:уJна, каLоличансLво, алфаJеL, каLоличанска маниDулација, цвеL, АусLроу:арска, Муслимани, ме9ицина, Dомаже, о9Jацивање ћирилице, знање, заDа9, неоDхо9на, црква, Грчка 1.
У АР је Jило 59 омисија и 119 и9иосинкраLичних о9:овора.
Фреквенцијски врх асоцијаLивно: Dоља именице ла иница у нашем исLраживању је анLоним ћирилица, 9ок је у АР најчешћа реакција Jио хиDероним ?исмо. Овакав резулLаL смаLрамо на неки
начин ин9икаLивним за врло високо вре9новање ћирилице у
свесLи исDиLаника који сLу9ирају на УниверзиLеLу у ПришLини
са Dривременим се9ишLем у Косовској МиLровици – ов9е је Dрва
реакција на ћирилицу – ?исмо, а на ла иницу – ћирилица, 9ок је у
осLалим 9еловима Р. СрJије Dрва реакција на ћирилицу и ла иницу – ?исмо као хиDероним.
Чини се 9а, иако су најфреквенLније реакције исLе у АР и у резулLаLима наше: исLраживања, иDак DосLоје DозиLивније реакције на ћирилицу не:о на лаLиницу ко9 исDиLаника са Косова и
МеLохије. Поре9 Lо:а, већи Jрој омисија и и9иосинкраLичних о9:овора DрисуLан је и у АР и у резулLаLима наше: исLраживања
ко9 сLимулуса ла иница.
Већина наших исDиLаника навела је 9а DриваLно више воли 9а
Dише ћирилицом (83,8%), 9ок је 16,2% исDиLаника навело 9а DриваLно више воли 9а Dише лаLиницом.
Пол исDиLаника није условио већу разлику у о9:оворима – исDиLаници мушко: Dола DриваLно више воле 9а Dишу ћирилицом
у 82,1%, а лаLиницом у 17,9%, 9ок су исDиLанице навеле 9а DриваLно више воле 9а Dишу ћирилицом у 84,3%, а лаLиницом у
15,7% случајева.
Ко9 филоло:а и нефилоло:а DосLоји разлика у о9:оворима на
ово DиLање: филолози који су Jили исDиLаници за наше исLраживање (сви са КаLе9ре за срDски језик и књижевносL) Dреферирају 9а Dишу ћирилицом у о9носу на нефилоло:е, Lако 9а су 9о58
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Jијени о9:овори сле9ећи – ћирилицу Dреферира 90,8% филоло:а
и 76,5% нефилоло:а, а лаLиницу 9,2% филоло:а и 23,5% нефилоло:а.
Ка9а је реч о универзиLеLу са ко: 9олазе наши исDиLаници,
сLу9енLи УПКМ13 DриваLно више воле 9а Dишу ћирилицом
(88,3%) у о9носу на њихове коле:е са БУ (78,9%).
Док су ко9 сLу9енаLа филоло:ије са оJа универзиLеLа о9:овори ује9начени, ко9 нефилоло:а са исLих о9сека ова 9ва универзиLеLа DосLоји разлика у о9:оворима. Наиме, 84,5% исDиLаника
са Приро9но-маLемаLичко: факулLеLа у Косовској МиLровици
Dреферира ћирилицу, у о9носу на 68,4% њихових коле:а са исLо:
факулLеLа у Бео:ра9у. Ка9а је у DиLању лаLиничко Dисмо, 31,6%
исDиLаника Приро9но-маLемаLичко: факулLеLа у Бео:ра9у више воли 9а Dише лаLиницом, у о9носу на 15,5% исDиLаника са
Приро9но-маLемаLичко: факулLеLа у Косовској МиLровици. О9:овори наших исDиLаника Dрема факулLеLу који сLу9ирају Dриказани су у ТаJели 1.

ПРИВАТНО ВИШЕ ВОЛИМ ДА ПИШЕМ:

ФАКУЛТЕТ:

ПМФКМ ПМФБГ

УКУПНО

ФФКМ

ФФБГ

А) ЋИРИЛИЦОМ

91,9%

89,5%

84,5%

68,4%

83,8%

Б) ЛАТИНИЦОМ

8,1%

10,5%

15,5%

31,6%

16,2%

ТАБЕЛА 1: ДИСТРИБУЦИЈА ФРЕКВЕНЦИЈА ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА НА ПИТАЊЕ КОЈИМ ПИСМОМ ПРИВАТНО
ВИШЕ ВОЛЕ ДА ПИШУ, НА ОСНОВУ ФАКУЛТЕТА НА КОМ СТУДИРАЈУ

Значајније разлике уочене су и у Dо:ле9у месLа DреJивалишLа
исDиLаника. Наиме, 81% исDиLаника из :ра9а DриваLно више воли 9а Dише ћирилицом, а 19% лаLиницом; ко9 исDиLаника из
Dри:ра9ско: насеља, 86,7% Dреферира 9а Dише ћирилицом, а
13,3% лаLиницом и ко9 исDиLаника са села – 86,3% ћирилицом и
13,7% лаLиницом. О9:овори исDиLаника Dриказани су у ТаJели 2.
ПосмаLрано на основу маLерње: 9ијалекLа исDиLаника, ћирилицом DриваLно највише воле 9а Dишу исDиLаници којима је маLерњи исLочнохерце:овачки 9ијалекаL (94,7%), у нешLо мањој
мери они којима је маLерњи косовско-ресавски (91,8%), DоLом
они који комуницирају на Dризренско-Lимочком 9ијалекLу
13

УПКМ: УниверзиLеL у ПришLини са Dривременим се9ишLем у Косовској
МиLровици; БУ: УниверзиLеL у Бео:ра9у.
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ПРЕБИВАЛИШТЕ

ПРИВАТНО ВИШЕ ВОЛИМ ДА
ПИШЕМ:

ГРАД

ПР. НАСЕЉЕ

СЕЛО

А) ЋИРИЛИЦОМ

81%

86,7%

86,3%

83,8%

Б) ЛАТИНИЦОМ

19%

13,3%

13,7%

16,2%

УКУПНО

ТАБЕЛА 2: ДИСТИБУЦИЈА ФРЕКВЕНЦИЈА ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА НА ПИТАЊЕ КОЈИМ ПИСМОМ ВИШЕ ВОЛЕ
ДА ПИШУ НА ОСНОВУ МЕСТА ПРЕБИВАЛИШТА ИСПИТАНИКА

(82%), на шума9ијско-војвођанском (79,7%) и у најмањој мери исDиLаници којима је маLерњи зеLско-сјенички 9ијалекаL (61,1%).
Ви9еLи ТаJелу 3.

ПРИВАТНО ВИШЕ ВОЛИМ ДА ПИШЕМ:

МАТЕРЊИ ДИЈАЛЕКАТ?

УКУПНО

КР

ПТ

ЗС

ИХ

ШВ

А) ЋИРИЛИЦОМ

91,8%

82%

61,1%

94,7%

79,7%

83,8%

Б) ЛАТИНИЦОМ

8,2%

18%

38,9%

5,3%

20,3%

16,2%

ТАБЕЛА 3: ДИСТИБУЦИЈА ФРЕКВЕНЦИЈА ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА НА ПИТАЊЕ КОЈИМ ПИСМОМ ВИШЕ ВОЛЕ
ДА ПИШУ, НА ОСНОВУ МАТЕРЊЕГ ДИЈАЛЕКТА ИСПИТАНИКА

Ка9а смо наше исDиLанике DиLали 9а ли је ћирилица у о9носу
на лаLиницу леDша или ружнија, 9оJили смо сле9еће о9:оворе:
86,9%, исDиLаника ћирилицу смаLра леDшом о9 лаLинице, 9ок
13,1% исDиLаника исLо Dисмо смаLра мање леDшим. Пол исDиLаника ни у овом случају није условио значајнију разлику у о9:оворима, иако су исDиLанице у нешLо већој мери смаLрале 9а је ћирилица леDша о9 лаLинице. Ви9еLи ТаJелу 4.

ДА ЛИ ЈЕ ЋИРИЛИЦА У ОДНОСУ НА ЛАТИНИЦУ:

ПОЛ ИСПИТАНИКА?

УКУПНО

МУШКИ

ЖЕНСКИ

ЛЕПША

80,8%

88,9%

86,9%

РУЖНИЈА

19,2%

11,1%

13,1%

ТАБЕЛА 4: ДИСТИБУЦИЈА ФРЕКВЕНЦИЈА ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА НА ПИТАЊЕ: „КОЈЕ ПИСМО ЈЕ ПРЕМА
ВАШЕМ МИШЉЕЊУ У ЕСТЕТСКОМ СМИСЛУ ЛЕПШЕ?”, ПОСМАТРАНО ПРЕМА ПОЛУ ИСПИТАНИКА

Ко9 филоло:а и нефилоло:а DосLоји разлика у о9:оворима на
ово DиLање; наиме, 94,4% филоло:а (сви са КаLе9ре за срDски је60
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зик и књижевносL) смаLра 9а је ћирилица леDша, 9ок Lакво
мишљење 9ели 79,2% исDиLаника нефилоло:а14. Ви9еLи ТаJелу 5.
СТУДИЈСКА ГРУПА

ДА ЛИ ЈЕ ЋИРИЛИЦА У
ОДНОСУ НА ЛАТИНИЦУ:

ФИЛОЛОЗИ

НЕФИЛ.

ЛЕПША

94,4%

79,2%

86,9%

РУЖНИЈА

5,6%

20,8%

13,1%

УКУПНО

ТАБЕЛА 5: ДИСТИБУЦИЈА ФРЕКВЕНЦИЈА ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА НА ПИТАЊЕ: „КОЈЕ ПИСМО ЈЕ ПРЕМА
ВАШЕМ МИШЉЕЊУ У ЕСТЕТСКОМ СМИСЛУ ЛЕПШЕ?”, ПОСМАТРАНО ПРЕМА СТУДИЈСКОЈ ГРУПИ
ИСПИТАНИКА

Према маLерњем 9ијалекLу исDиLаника, ћирилицу леDшом о9
лаLинице у највећој мери смаLрају сLу9енLи којима је маLерњи
косовско-ресавски 9ијалекаL (92,9%), они којима је маLерњи шума9ијско-војвођански (90,8%), а DоLом Dризренско-Lимочки 9ијалекаL (89,1%) и у нешLо мањој мери они којима је маLерњи исLочнохерце:овачки 9ијалекаL (87,5%). Само је ко9 :оворника
којима је маLерњи зеLско-сјенички 9ијалекаL заJележен о9:овор
9а је ћирилица ружнија у о9носу на лаLиницу (58,8% исDиLаника). РезулLаLи су Dриказани у ТаJели 6.
МАТЕРЊИ ДИЈАЛЕКАТ

ДА ЛИ ЈЕ ЋИРИЛИЦА У ОДНОСУ НА
ЛАТИНИЦУ:

КР

ПТ

ЗС

ИХ

ШВ

ЛЕПША

92,9%

89,1%

41,2%

87,5%

90,8%

86,9%

РУЖНИЈА

7,1%

10,9%

58,8%

12,5%

9,2%

13,1%

УКУПНО

ТАБЕЛА 6: ДИСТИБУЦИЈА ФРЕКВЕНЦИЈА ОДГОВОРА ИСПИТАНИКА НА ПИТАЊЕ: „КОЈЕ ПИСМО ЈЕ ПРЕМА
ВАШЕМ МИШЉЕЊУ У ЕСТЕТСКОМ СМИСЛУ ЛЕПШЕ?”, ПОСМАТРАНО НА ОСНОВУ МАТЕРЊЕМ
ДИЈАЛЕКТУ ИСПИТАНИКА

УМЕСТО
ЗАКЉУЧКА

На основу сDрове9ено: исLраживања Dрвих реакција на сLимулусе ћирилица и ла иница, можемо закључиLи 9а је асоцијаLивно
Dоље за сLимулусе ћирилица и ла иница :оLово у DоLDуносLи
14

Нема разлике у о9:оворима исDиLаника на основу Lо:а на ком универзиLеLу сLу9ирају (на БУ ћирилицу смаLрају леDшом у 87,9% случајева, а на УПКМ
у 86,1% случајева). Такође, о9:овори на ово DиLање не разликују се у значајнијој мери ни на основу месLа DреJивалишLа исDиLаника.
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и9енLично и у нашем исLраживању, и у АсоцијаLивном речнику
срDско: језика. НешLо већи Jрој омисија и и9иосинкраLичних
о9:овора DрисуLан је и у АР и у резулLаLима наше: исLраживања
ко9 сLимулуса ла иница. Не:аLивни сLавови, о9носно изрази са
не:аLивним коноLацијама су и у АР и у нашем исLраживању чешћи за сLимулус ла иница. ИDак, разлика која се чини значајном
јесLе Lа шLо је фреквенцијски врх асоцијаLивно: Dоља именице
ла иница – именица ћирилица, у нашем исLраживању, 9ок је у АР
најчешћа реакција Jила – ?исмо. Иако Jрој исDиLаника није Jио
и9енLичан Lоком исLраживања вршено: за АР и у Lоку наше: исLраживања, можемо DреLDосLавиLи 9а Jи овакав резулLаL мо:ао
JиLи Dосле9ица нешLо чешће уDоLреJе ћирилице као оJележја
национално: и9енLиLеLа међу сLу9енLима на Косову и МеLохији, у о9носу на сLу9енLе Бео:ра9ско: универзиLеLа, шLо је резулLаL који смо DоLвр9или 9ру:им 9елом исLраживања. ИсLраживањем сLава Dрема уDоLреJи ћирилице и лаLинице, ка9а је реч о
универзиLеLу са ко: 9олазе наши исDиLаници, исDиLаници са
УниверзиLеLа у ПришLини са Dривременим се9ишLем у Косовској МиLровици (који већином живе на Косову и МеLохији, о9аLле су Dореклом, или Lамо сLу9ирају) DриваLно више воле 9а Dишу ћирилицом (88,3%) у о9носу на њихове коле:е са БУ (78,9%).
ОсLале Dоје9иносLи које зависе о9 социо9емо:рафских каракLерисLика исDиLаника, као и њихово: маLерње: 9ијалекLа Dриказали смо у самом LексLу. Према нашем мишљењу, уDоLреJа ћирилице међу сLу9енLском DоDулацијом може 9а зависи о9
неколико факLора: ка9а је реч о Dолу исDиLиваних сLу9енаLа,
чини се 9а исDиLанице Dреферирају Dисање ћириличким Dисмом у о9носу на исDиLанике и смаLрају је леDшом о9 лаLинице;
сLу9енLи срDско: језика имају DозиLивнији сLав Dрема уDоLреJи
ћирилице у о9носу на осLале коле:е који нису срJисLи и смаLрају
је леDшом; исDиLаници који живе у :ра9у нешLо чешће уDоLреJљавају лаLиничко Dисмо и у нешLо већој мери :а смаLрају леDшим у о9носу на исDиLанике који живе у Dри:ра9ском насељу
или на селу, и, коначно, исDиLаници којима је маLерњи зеLско-сјенички 9ијалекаL, уDа9љиво више су наклоњенији уDоLреJи лаLиничко: Dисма и смаLрају лаLиницу леDшом о9 ћирилице,
у о9носу на :оворнике свих осLалих срDских варијеLеLа.
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SUMMARY

CYRILLIC ALPHABET AS THE DESIGNATION OF NATIONAL IDENTITY AMONG
STUDENTS OF UNIVERSITY OF PRIŠTINA WITH TEMPORARY HEAD OFFICE IN
KOSOVSKA MITROVICA
The relationship between culture and nationality and in that sense
– national identity of a particular community – is a known thing for a
long time. Nationality is usually strongly connected to culture. We
will only mention few of their joint characteristics: language, religion, art, customs, tradition etc. In this article special attention will
be paid to one of the features of national identity – language – and we
will focus on the usage of Cyrillic alphabet of our target group
(students of University of Priština, with temporary head office in
Kosovska Mitrovica). The study consists of two smaller researches. In
the first part we explored reactions of students at University of
Priština and we assumed that they will have different reactions
towards Cyrillic alphabet and Latin alphabet used as stimuli-words
comparing to pupils of Belgrade and Zrenjanin high schools and
students of University of Belgrade, Novi Sad and Niš presented in The
associative dictionary of Serbian language (Asocijativni rečnik srpskog jezika, 2005). In the second part we tried to find out if our informants
prefer the usage of Cyrillic or Latin alphabet, and which one they
find better in the esthetic sense. We compared attitudes of students
who enroll University of Priština to attitudes of students who enroll
University of Belgrade and differences between their attitudes. With
both researches we wanted to see if there are formed verbal stereotypes with positive or negative connotation, and what are the
attitudes on using Cyrillic alphabet among students in the age of
expansion of Latin alphabet. We concluded that Cyrillic alphabet is
more used and valued at University of Priština than in the rest of
Republic of Serbia and the reason for that might be the stronger
sense of national identity among these students.
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