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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ОРИЈЕНТАЛИСТИКУ

ИСТРАЖИВАЊE ЕТНОКУЛТУРНИХ 
СТЕРЕОТИПА НА ПРИМЕРУ СТИМУЛУСА 

ТУРЦИ И ТУРЧИН У АСОЦИЈАТИВНОМ ТЕСТУ

САЖЕТАК. Ово истраживање се заснива на анализи вербалних асоцијација које су

прикупљене у асоцијативном тесту, у ком је од испитаника тражено да

одговоре речју-реакцијом или континуираним реакцијама које им

прво падну на памет при помињању стимулуса Турци и Турчин, са ци-

љем да се стекне увид у етнокултурне стереотипе који за овај народ ва-

же на српском говорном подручју. Тест је попунило 654 испитаника,

студената Универзитета у Београду и припадника млађе популације, у

виду електронског упитника. Два стимулуса су изазвала укупно 1.476

реакција (Турци: 742; Турчин: 734), које су сложене по опадајућој фре-

квентности и анализиране по тематским групама. Најзаступљеније су

следеће тематске групе: историја Турака, заједничка историја Срба и

Турака, физички изглед, одевање, професија, храна и пиће, пушење,

ратовање, религија, серије итд. Међу вредносним судовима и ставови-

ма које су испитаници имали, доминирају они који се односе на хиги-

јену, однос Турака према другима, степен развијености, начин испоља-

вања емоција и карактерне црте. У раду се осврћемо и на резултате ра-

нијих асоцијативних тестова у којима се на месту стимулуса јављала

реч Турци и истичемо промене до којих је дошло у структури најфре-

квентнијих асоцијација. 
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УВОД 

Под термином асоцијативни тест подразумева се онај тест у ком
се од испитаника тражи да на задату листу речи-дражи или сти-
мулуса одговоре првом речју-реакцијом која им падне на памет.
Реакције се потом пребројавају, слажу по учесталости и анализи-
рају по различитим критеријумима – може се анализирати
структура најфреквентнијих асоцијација, лексичка дисперзија
асоцијација (укупан број различитих асоцијата), број омисија
(случајева у којима није наведена никаква асоцијација), идио-
синкратички одговори (реакције које се јављају само једном), те-
матска структура асоцијација, парадигматске и синтагматске ве-
зе, очекиваност учесталости неких асоцијација или њиховог
одсуства (што говори о извесним променама у структури стерео-
типа) и слично томе, а у зависности од циља истраживања.

Асоцијативни тест се као истраживачки поступак првобитно
примењивао у психологији, да би се касније пренео и на лекси-
кологију, лингвокултурологију и етнопсихолингвистику (Дра-
гићевић, 2010a, стр. 23, 43–44; Пипер, 2003, стр. 26). Током послед-
ње две деценије код нас су се асоцијативним тестовима бавили
лингвисти П. Пипер, Р. Драгићевић и М. Стефановић, који су у
2002. и 2003. години спровели тестирање на 800 испитаника (уче-
ници београдских и зрењанинских средњих школа и студенти
државних универзитета у Београду, Новом Саду и Нишу), а тест је
садржао 600 стимулуса. Прикупљени подаци су објављени у Асо-
цијативном речнику српскога језика (2005). Поменути аутори су об-
јавили и Обратни асоцијативни речник српскога језика: Oд реакције ка
стимулусу (2011), уз више публикација које се баве анализом ре-
чи-реакција и њихових стимулуса у оба смера, као и теориј-
ско-методолошким аспектима асоцијативних тестова уопште
(Драгићевић, 2010а; 2010б; Пипер, 2003; 2009; 2010). 

Вербалне асоцијације П. Пипер (2009, стр. 85, 87) дефинисао је
као „[в]езе међу речима које се испољавају као употреба једне
речи која има за последицу активирање знања о некој другој
речи или изразу“, истичући да увид у њих даје слику која у цели-
ни може бити очекивана, док је у појединостима она вероватно
нова. Вербалне асоцијације се могу користити у истраживању
вербалних етнокултурних стереотипа – „комплекса типичних и
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најчешћих вербалних асоцијација у неком језичком колективу о
народима и културама“, што П. Пипер (2003, стр. 23; 2010, стр. 230)
показује на анализи реакција на стимулус Руси, наводећи да „ег-
зактан увид у етнокултурне стереотипе различитих народа, ис-
казане у њиховим језицима, може, поред осталог, да послужи
као један од индикатора ставова појединих народа и култура
према другима“.

Анализирајући могућности проучавања етнокултурних стере-
отипа путем асоцијативне методе, Р. Драгићевић (2010б, стр. 204)
истиче да ова истраживања не морају увек бити сасвим поузда-
на, али ипак „фиксирају слику реалног стања у одређеном вре-
мену“. Она истиче да постоје стереотипи којих су свесни сви го-
ворници српског језика, као и они којих су несвесни. Обично смо
свесни одређених „националних предрасуда“ и стереотипа о ет-
ницима. Етници, као и све именице, имају способност именова-
ња, али обично немају и способност означавања. Ове се лексеме,
под утицајем јаке афективности изазване ванјезичким околно-
стима, могу испунити семантичким садржајем, што се обично
одвија помоћу сема колективне експресије. Другим речима, сте-
реотипи говорника неког језика, било да су етнокултурни или
неки други, понекад могу бити толико јаки, да то оставља после-
дице и на властите именице, па оне могу попримити одређене
компоненте значења, пре свега конотацију (Драгићевић, 2010a,
стр. 101–102, 113; 2010б, стр. 203). Снага стереотипа, дакле, може
утицати на формирање значења лексема које га иначе немају,
због чега Р. Драгићевић (2010б, стр. 203–204) закључује да је испи-
тивање етнокултурних стереотипа од великог значаја у лексико-
логији, а може бити корисно и у учењу страних језика.

АСОЦИЈАТИВНИ ТЕСТ

Крајем 2015. године спровели смо асоцијативни тест у ком су се у
улози испитаника нашли припадници млађе популације, прете-
жно студенти Универзитета у Београду, које смо, преко група на
популарним друштвеним мрежама, позвали да попуне Гугл
упитник. Тест је садржао укупно 12 стимулуса (етноними, лин-
гвоними и топоними везани за Оријент), a oд испитаника је тра-
жено да на њих одговоре првом речју-реакцијом или групом ре-
акција које им падну на памет. Попунило га је 654 испитаника, а
прикупљени подаци су груписани по фреквентности и темат-
ским групама. Овде ћемо анализирати два стимулуса из датог
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асоцијативног теста: Турци и Турчин – уместо којих ћемо, на ме-
стима где је то економичније и прегледније, користити скраће-
нице ТИ и ТН, респективно. 

Пре тога, важно је напоменути да је стимулус Турци већ био за-
ступљен у другим асоцијативним тестовима на српском језику.
Он је један од стимулуса у поменутом Асоцијативном речнику, где
је изазвао 274 различите реакције, 85 омисија и 182 идиосинкра-
тичка одговора, а међу реакцијама највеће учесталости нашле су
се: јаничари 59/јањичари 20/јаничар 3; ропство 28; Косово 25; море 22;
народ 19 (Пипер, Драгићевић, Стефановић, 2005, стр. 485–486). Што
се тиче Обратног асоцијативног речника, лексема Турци била је ре-
акција на следеће стимулусе: Бошњаци, руци 10; Милош Обилић 8;
Балкан, бошњачки језик, исток, Јевреји, кнез Лазар 2; Београд, без поре-
за, Црногорци, Енглези, гусле, инат, историја, логор, Немачка, отаџби-
на, пре, присила, прошлост, Срби, Турци. Лексема Турчин се није на-
шла у Асоцијативном речнику на месту стимулуса, али се дата лек-
сема јавила као реакција на следеће стимулусе: Милош Обилић,
мудар, непријатељ, нервозан, руци, суров, Турци, зелени (Пипер и др.,
2011, стр. 625).

Лексема Турци се јавља и у нешто новијем асоцијативном тесту
мањег обима, који је спроведен у сарадњи са студентима Универ-
зитета у Приштини и средњошколцима из Косовске Митровице.
Ово се истраживање у потпуности заснива на етнонимима из
Асоцијативног речника на месту стимулуса и покушава да утврди
разлике у асоцијацијама код испитаника који долазе из различи-
тих средина. Подаци су прикупљани 2012. године, а у испитива-
њу је учествовало 206 испитаника (Mикетић и Ратковић Стево-
вић, 2013, стр. 107–110). Стимулус Турци имао је 88 различитих ре-
акција, 66 идиосинкратичких одговора и четири омисије.
Најфреквентније су биле следеће реакције: серије 34/серија 9/тур-
ске серије 2; Сулејман 12/Сулејман величанствени 4; јаничари 6/јањи-
чари 4; народ 9; Османлије 7, које су према закључку аутора „дра-
стично различите у односу на оне у Асоцијативном речнику“. Ра-
злика је нарочито видљива код тематске групе серија – анкета је
рађена у време велике популарности турске серије Сулејман Вели-
чанствени (Mикетић и Ратковић Стевовић, 2013, стр. 107, 113).2

За разлику од претходна два, у нашем је тесту испитаницима
омогућено да дају континуиране реакције – што значи да је испи-
таник могао навести већи број реакција које му падну на памет
(Драгићевић, 2010a, стр. 45–46). Оно што нашу методологију до-
датно разликује од методологије која је примењивана у претход-
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на два теста, јесте то што је наш тест био у електронској форми.
На овај начин, распоред стимулуса се мењао аутоматски код сва-
ког испитаника, па не можемо говорити о томе да су стимулуси
при врху листе имали више реакција од оних при дну. Претход-
ни тестови били су и већег обима од нашег, што нарочито важи за
Асоцијативни речник, где су, уз велики број стимулуса, прикупља-
ни и подаци о полу и образовању испитаника. Већи обим самог
теста значи да је и замор испитаника био већи, што се може виде-
ти и по већем уделу омисија код стимулуса Турци у Асоцијатив-
ном речнику, у односу на наше истраживање, чије ћемо резултате
сада изложити.

СТИМУЛУС ТУРЦИ

Лексема Турци је нераскидиво повезана са српском историјом и
културом, па је анализа њеног слојевитог садржаја важна за до-
бро разумевање српске представе о овом народу. Испитивање
стимулуса Турци показало је дисперзију асоцијативног поља на
742 реакције, од којих су 272 различите. Омисија није било, али је
један испитаник навео реакцију ништа, коју можемо схватити
као одсуство асоцијације. Број идиосинкратичких одговора из-
носи 190. Реакције ћемо набројати, поређане по опадајућој фре-
квентности. Уколико више реакција има исти број понављања,
тај број ћемо наводити само на крају низа. Иза реакција које се ја-
вљају само једном нећемо наводити број.

Османлије 70; баклава; кафа 27; Истанбул 23; освајачи 22; серије
20; Османско царство 17; бркови 15; рат; ропство; Селџуци; Сулеј-
ман 14; море 12; Истамбул 11; јањичари 10; ислам; јаничари; ке-
баб; муслимани 9; 500 година; ратлук 8; баклаве 7; колац; народ; са-

2 До сада је на српском језику објављено више радова о етнокултурним стере-
отипима до којих се дошло методом асоцијативног теста – проучавани су на-
ши стереотипи о Русима (Пипер, 2010), Кинезима (Благојевић, 2009), Арапи-
ма (Глигоријевић, 2017), Немцима и Јапанцима (Драгићевић, 2010б), стерео-
типи Грка (Благојевић, 2008) и Немаца (Драгићевић, 2010б) о нама. Анализи-
рани су наши стереотипи о другим језицима и земљама, који су уједно и по-
казатељ ставова које имамо о њиховим народима: стимулуси српски, руски, 

енглески, хрватски, бошњачки (Пипер, 2010), арапски језик, турски језик и персиј-
ски језик (Глигоријевић, 2018); Америка (Драгићевић, 2010б), арапске земље,
Иран и Турска (Gligorijević, 2018). Поред тога, Асоцијативни речник српскога јези-
ка има укупно 27 стимулуса који су етноними, лингвоними и топоними (са-
мо називи држава). 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА L (1)

134 ИВАНА Р. ГЛИГОРИЈЕВИЋ

бља; чај 6; Аја Софија; Ататурк; полумесец; серија; Сулејман Вели-
чанствени 5; историја; Косовски бој; прљави; султан; турбан;
Турска; ценкање; џамија 4; Бој на Косову; језик; курци; Мурат; на-
језда; окупација; Османлијско царство; сабље; Срби; средњи век;
турске серије; устанак; харем; Хурем; Цариград; црни 3; бег; брка-
ти; бурек; владавина; гласни; данак у крви; дуван; Ефес; застава;
зулум; зулумћари; империја; Калемегдан; Кемал Ататурк; Косово;
Курди; летовање; наргила; Немачка; окупатори; освајања; осваја-
ње; Отомани; ратови; султани; тепих; шалваре 2; 5 векова под
њима; 5 векова под њиховом владавином; аверзија – због серија; ага;
аге; Аја Софиа; Алах; Албанци; алва; Алија; Арнаути; баклава и ка-
даиф са пистаћима; Балкан; безобразни људи; Бејза; блискост; Бо-
сна; Босфор; брадати; браћа; брк; велике групе људи; вера; весели
људи; вешти трговци; Влах Алија; гастарбајтери који путују кроз
Србију; гол Хрватима у 119. минуту на еуру 2008; гостољубиви; го-
стопримство; гробље; група; Грци; Давутоглу; дебели; добри тр-
говци; доброћудни; дркаџије; душмани; егзотика; енергични; Ердо-
ган; етнички разноврсни; жене без права; завојевачи; занимљиви;
зулум (историјски контекст); и Европа и Азија; Ивковић Марко;
Ислам; ислам или мач; јака црна брада и коса; јако; јатаган; Јевља-
ни; Кемалпаша Ататурк; клањање; клање; кожа; колеге; Констан-
тинопољ; копље; Косово Поље; Косовска битка; кошарка; култура;
културна баштина Османлија; Кушадаси; лицемерије; лопови; ло-
ши људи; лубеница; љигаво; љубазност; људи; Мала Азија; мали;
Марко Краљевић; Мехмед II Освајач; Мехмед-паша Соколовић; ми-
нарети; мјесец и звијезда; млад месец; модерни; Монголи; моћан
противник; мрштави; мрштење; мужевност; музика; Мујо; Му-
рати; мусака; мучитељи српског народа; напорни; народ исламске
вероисповести; народ који живи у Турској; народ турске нацио-
налности; не воле нас; не газите орање; невоља; неинтелигентни;
некултура; нетрпељивост; ништа; нож; нос; обала; обимне поро-
дице; обичаји; огаван народ; окупација 500 година; Омер Ашик; опа-
сни; Оријент; Орхан Памук; Отоманска империја; пад Констан-
тинопоља; патлиџан; пенџер; Плава џамија; поробљивачи; превр-
тљив народ; пријатељи; примитивни; производња; промућурни
ратници; прости; пушење; ратовања; рахатлук; ропство под
Турцима; сабље и турбани на слици; савезници Шиптара; Санџак;
свакакви; секси; сличност; сналажљив народ; срдачни; српска
историја; српска прошлост; сточић; строги; сунет; Таксим; там-
ни; танан алва; темпераментни; тлачитељи; трговац; трговци;
ту и мали Мујо; тулумбе; турман; турски; Турчин; у прошлости
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су били овде; убице; угоститељи; угоститељство; узурпатори; фе-
реџа; фес; филџан; фудбал; хајдуци; хамам; Хидо Туркоглу; хипо-
крити; царство; цивилизација; Цигани; цигаре; цигарете; црвена
боја; црвена застава са звездом и месецом; црвена капица; црвено;
црна брада; црни бркови; чалма; чистоћа; човек обучен као султан
или везир; џамије; џезва; шарене боје; шверц; Ayasofya; iyi insanlar.

СТИМУЛУС ТУРЧИН

Испитивање стимулуса Турчин показује дисперзију асоцијатив-
ног поља на укупно 734 реакције, од чега има 357 различитих.
Код три испитаника је изостала асоцијација, а јављају се и реак-
ције: не, не знам, немам коментар и ништа, које такође можемо
схватити као одсуство асоцијације. Број идиосинкратичких од-
говора износи 269, знатно више неко код првог стимулуса, што
показује да је лексема Турци, као битан елемент наше историје и
културе, у асоцијативном систему испитаника знатно стабилни-
ја од лексеме Турчин.

бркови 100; турбан 20; трговац 18; Сулејман 16; црн 13; муслиман
12; Ататурк; Мурат 11; ага; султан 9; бркат; Турска 7; пушење;
чај 6; брада; кафа; мали; наргила; паша; продавац; фес; чалма 5; Ба-
јазит; баклава; бркати; дуван; камионџија; колац; Османлија; пр-
љав; пуши; сабља; трговина; ценкање; човек 4; данак у крви; Ис-
танбул; јаничар; леп; Мехмед Освајач; море; Муса Кесеџија; напа-
дан; непријатељ; окупатор; освајач; Османлије; пушач; ратник;
ружан; серије; харем; цигара; цигарете; црна коса; црни; човек са
брковима 3; Бали бег; бег; Босфор; брка; висок; гостољубив; дебели;
дебео; досадан; Ердоган; зулум; историја; јањичар; јатаган; ками-
он; Кемал Ататурк; љубазност; маљав; Мустафа; Мустафа Кемал
Ататурк; Мухамед; низак; освајачи; продаја; пуши као; пушити;
Таркан; Туркиња; црн човек; човек из Турске; џамија 2; агресор;
Азија; Азијат; Алах; Ата Турк; аутопут; Бали Бег (Burak Ozcivit);
балија; Балканац; бахат; бахатост на друму; Босанац; брадат; бр-
кајлија; бркати мушкарци; бркати човек; брчићи; була; бурегџија;
бурка; варварин; велики везир; вео; весели али мало нападни; весе-
ли трговац; висок човек; возач камиона; галамџија; гастарбајтер;
геноцидни народ; глава породице; Гокхан Саки; гостољубиво; госто-
љубивост; гостопримство; груб; дахија; дахије; дебели мушкарци;
диван; дивни људи; директор фирме у којој радим; добар домаћин;
добар трговац; доминација; душманин; Енис; епска поетика; Еро;
зајебан лик; зао; згодан; златар; злато; злостављач; злочинац; зу-
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лумћар; и даље ми је у глави гол Хрватима 2008' године; Ибрахим
Паша; изјелица; изражен нос; ислам; исламиста; Истамбул; јеба-
ли нам мајку; кадија; како ћемо – лако ћемо; камиказа; као Турци;
катиљ; кебаб; клети; ковани новац; комшија; конзерватизам; ко-
ре за питу; кошуља на кратке рукаве; Краљевић Марко; крупан;
„кул“ лик; курчина; Кушадаси; лажов; лењост; леп човек из серија;
лепе жене; лопов; лопови; лоше; лукав; Мала Азија; мали Радојица;
мали човек; маркантан изглед; маркантан мушкарац; Марко; ма-
сни; мач; мачка; Мехмед; Мехмед Фатих; Мирослав; мисли да је
султан; мој пријатељ Фатих; мржња; мршави; мудрост; Муса;
Муса Кесаџија; муслимани; Мустафа Сандал; муџахедин; мушкар-
чина; мушки турски соло народни плес; на привременом раду у Не-
мачкој; навалентан; навалентност; надмен; нападач; напоран;
наргиле; насилник; насилници; не; не знам; не познајем их; негује
породичне вредности; немам коментар; непријатан; непристој-
ност; неуредан; није леп; ништа; нож; носина; обрезан маса лик;
одвратан; окупатори; онижи човек; Онур; Онур – 1001 ноћ; опасан;
опортуниста; Орхан Памук; осветник; Осман; особа тамне пути;
Памук Орхан; патриота; певање; перверзан; перверзни; пере зубе у
НИС-овом wc-у; перчин; пешкир око главе; пипкање; подмукао; по-
рекло; посластичар; поштен посао; прапрапрадеда; превара; пре-
варант; превртљивац; пријатељ; прикривени представник свих
екстрема у исламском свету; припадник турског народа; прљаво;
продавац источњачке робе у западној Европи; проклетство; пун
себе; пушење цигаре; пуши као Турчин; пуши ко Турчин; пуши ко....;
пуши много; пуши цигару; пушке; ратлук; ратници; роба; рођак;
ружан човек; ружњикав; са брковима; Самет; саобраћајни удес;
сваки турчин зна свака була зна.....; село у Хрватској; серија; сиро-
вина; сладолед; смрди; сноб; Србија; срдачан; стамен; становник
Турске; старац; стари; стока; строг према жени; строго; Сулеи-
ман; Сулејман Величанствени; Сулејман Законодавац; султан Су-
лејман; сунећени; таман тен; тамна пут; тамноок; тамнопут;
тамнопут човек; тамнопути; тачке повезивања кроз историју и
језик; тежак; тежи ка Европи; терориста; тесна кожа; Тојгар
Ишикли; топ; традиција; традиционалан; туриста; Турк; тур-
ске серије; турски језик; турски сед; Турци; Турчин; ћелави; Ћеле
кула; убица; убица цара Лазара; фез; Хакан); Хакан Шукур; Хамза;
цар; цар Мурат; Циган; црна брада; црне очи; црнокос; црнокоси;
црномањаст; црномањаст човек; црнпурасти угоститељ; чибук;
човек као и сви; човек с брковима; човек са брковима и брадом; чо-
век са зеленим очима; човек са изразито црним дугим брковима;
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човек са крупним очима; човек тамније косе и тена; човек турске
националности; човек у шареном; џамије; џезва; шалваре; швер-
цер; шербет; шеф; шофер; in charge'; ”my friend“; Recep Tayyip
Erdogan; yakışıklı adam).

АНАЛИЗА РЕАКЦИЈА ПО ТЕМАТСКИМ ГРУПАМА

ИСТОРИЈА 
ТУРАКА.

Код стимулуса Турци, најфреквентнија је реакција Османлије, ко-
ја, са 70 понављања, чини сам центар асоцијативног поља. Ова
лексема је уско повезана са турском прошлошћу и чини чврст ко-
локацијски спој Турци Османлије који многим испитаницима
представља прву асоцијацију на задати стимулус. Заједно са си-
нонимом Отомани 2 и са реакцијама из истог семантичког језгра
(Османско царство 17; Османлијско царство 3; културна баштина
Османлија; Отоманска империја), асоцијације на овај сегмент тур-
ске историје чине скоро 13% од укупног броја прикупљених реак-
ција. Код стимулуса Турчин, сличне асоцијације су знатно мање
заступљене (Османлија 4; Османлије 3), што нас наводи на закљу-
чак да именице у једнини изазивају мање асоцијација на опште и
колективне појмове. У исту тематску групу можемо сврстати и
антропониме који се односе на османске султане (ТИ: Сулејман
14; Сулејман Величанствени 5; Мурат 3; Мехмед II Освајач. ТН: Сулеј-
ман 16; Мурат 11; Бајазит 4; Мехмед Освајач 3; Мустафа 2; Сулеиман;
Сулејман Величанствени; Сулејман Законодавац; султан Сулејман;
цар Мурат; Мехмед; Мехмед Фатих; Осман), титуле (ТИ: султан 4; бег;
султани 2; ага; аге. ТН: ага; султан 9; паша 5; бег 2; цар; мисли да је сул-
тан; велики везир), као и реакције везане за заједничку историју
Срба и Турака, које ћемо обрадити у наредном поглављу.

ИСТОРИЈА СРБА 
И ТУРАКА.

Због заједничке историје Срба и Турака, претходна тематска гру-
па се не може прецизно одвојити од ове. Наша историја чини нај-
заступљенију тематску групу међу реакцијама на стимулус Тур-
ци, док је код стимулуса Турчин ова група знатно мања.
Најфреквентније су асоцијације на јањичаре/јаничаре (ТИ: јањи-
чари 10; јаничари 9. ТН: јаничар 3; јањичар 2) и на ропство (ТИ: роп-
ство 14; ропство под Турцима). Значајан број реакција односи се на
период трајања ропства (ТИ: 500 година 8; 5 векова под њима; 5 векова
под њиховом владавином; окупација 500 година), Косовски бој (ТИ: Ко-
совски бој 4; Бој на Косову 3; Косово 2; Косовска битка), данак у крви
(ТИ: данак у крви 2. ТН: данак у крви 3), као и многе друге реакције
мање учесталости (ТИ: историја 4; средњи век; устанак 3; зулум; Ка-
лемегдан 2; зулум (историјски контекст); српска историја; српска
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прошлост; у прошлости су били овде; хајдуци. ТН: зулум 2; дахија; да-
хије; епска поетика; прапрапрадеда; тачке повезивања кроз историју и
језик; Ћеле кула; убица цара Лазара).

Један слој реакција у овој тематској групи односи се на нашу
народну књижевност, у којој велики број заплета израста око ко-
лизије са Турцима. Присутне су реакције које са задатим стиму-
лусима граде колокацијске спојеве, типичне за нашу народну по-
езију (поред већ поменутих јањичара, ТИ: зулумћари 2; Јевљани
/Лијевљани/. ТН: изјелица; клети), асоцијације на поједине стихо-
ве (ТИ: не газите орање), на наше јунаке и њихове архинепријате-
ље, Турке (ТИ: Влах Алија; Марко Краљевић. ТН: Муса Кесеџија; Еро;
Краљевић Марко; мали Радојица; Муса; Муса Кесаџија), уз фразеоло-
гизме српског језика који су у вези са Турцима (ТИ: гробље /Проћи
као поред турског гробља/; ту и мали Мујо /Куд’ сви Турци, ту и
мали Мујо/).

ФИЗИЧКИ 
ИЗГЛЕД.

Код стимулуса Турчин, фреквенцијски врх асоцијативног поља
чини реакција бркови, са чак 100 понављања, што чини 14% од
укупног броја прикупљених реакција. Иста лексема се јавља само
15 пута као реакција на стимулус Турци. Код оба стимулуса наи-
лазимо и на друге асоцијације везане за косматост турског наро-
да (ТИ: бркати 2; брадати; брк; црна брада; црни бркови; јака црна бра-
да и коса. ТН: бркат 7; брада 5; бркати 4; човек са брковима 3; брка;
маљав 2; брадат; брчићи; бркајлија; бркати човек; бркати мушкарци;
перчин; са брковима; ћелави; човек с брковима; човек са брковима и бра-
дом; човек са изразито црним дугим брковима). Боја коже, косе и очи-
ју такође је била честа асоцијација испитаника (ТИ: црни 3; јака
црна брада и коса; тамни. ТН: црн 13; црна коса; црни 3; црн човек 2; чо-
век тамније косе и тена; црна брада; црне очи; црнокос; црнокоси; цр-
номањаст; црномањаст човек; особа тамне пути; таман тен; тамна
пут; тамноок; тамнопут; тамнопут човек; тамнопути). Један број
асоцијација односи се на стас, где је Турчин најчешће окаракте-
рисан као дебео човек, нижег раста (ТИ: дебели; мали. ТН: мали 5;
висок; дебели; дебео; низак 2; висок човек; дебели мушкарци; крупан;
мали човек; мршави; онижи човек). Турчин привлачи пажњу и сво-
јим носoм (ТИ: нос. ТН: изражен нос; носина), а остали ставови и су-
дови који се тичу физичког изгледа подељени су на позитивне
(ТИ: мужевност; секси. ТН: леп 3; згодан; леп човек из серија; маркан-
тан изглед; маркантан мушкарац; мушкарчина; yakışıklı adam) и оне
изразито негативне (ТН: ружан 3; масни; неуредан; није леп; ружан
човек; ружњикав). 



ИСТРАЖИВАЊE ЕТНОКУЛТУРНИХ СТЕРЕОТИПА НА ПРИМЕРУ СТИМУЛУСА ТУРЦИ И ТУРЧИН…

ИВАНА Р. ГЛИГОРИЈЕВИЋ 139

ОДЕВАЊЕ. Што се тиче одевања, стереотипни Турчин носи турбан, а присут-
не су и многе друге асоцијације на традиционално турско одело
(ТИ: турбан 4; шалваре 2; турман; фереџа; фес; црвена капица; чалма;
човек обучен као султан или везир. ТН: турбан 20; фес; чалма 5; бурка;
вео; кошуља на кратке рукаве; пешкир око главе; фез; човек у шареном;
шалваре).

ПРОФЕСИЈЕ. У структуру стереотипа о Турцима уткане су и бројне реакције
везане за професије. Најфреквентнија је представа о Турчину тр-
говцу/продавцу, који је вешт у ценкању (ТИ: ценкање 4; вешти тр-
говци; добри трговци; кожа; трговац; трговци. ТН: трговац 18; прода-
вац 5; трговина; ценкање 4; продаја 2; весели трговац; добар трговац;
продавац источњачке робе у западној Европи; роба). Турци се повезују
и са пословима везаним за угоститељство (ТИ: угоститељи; уго-
ститељство. ТН: црнпурасти угоститељ), радом у иностранству
(ТИ: гастарбајтери (који путују кроз Србију). ТН: гастарбајтер; на
привременом раду у Немачкој), шверцом (ТИ: шверц. ТН: шверцер),
занатима (ТН: бурегџија; златар; посластичар), водећим позиција-
ма (ТН: директор фирме у којој радим; шеф) и са професијом возача
камиона, какве често виђамо на друмовима и бензинским пум-
пама код нас (ТН: камионџија 4; камион 2; аутопут; бахатост на
друму; возач камиона; пере зубе у НИС-овом wc-у; саобраћајни удес; шо-
фер). Један испитаник је оценио да Турчин води поштен посао.

ХРАНА И ПИЋЕ. Турци су код нас познати као мајстори гастрономије и народ који
је оставио велики утицај на нашу кухињу и навике у исхрани.
Стога не изненађује то што храни и пићу припада велики удео у
укупном броју прикупљених реакција (ТИ: баклава 27; кафа 27; ке-
баб 9; ратлук 8; баклаве 7; чај 6; бурек 2; алва; баклава и кадаиф са пи-
стаћима; мусака; рахатлук; танан алва; тулумбе. ТН: чај 6; кафа 5;
баклава 4; кебаб; коре за питу; ратлук; сладолед; шербет). 

ПУШЕЊЕ. У нашем стереотипу лежи чврсто усађена идеја да је Турчин пу-
шач, па отуда није зачуђујуће што се код нас користи изрека пуши
као Турчин, која се такође нашла међу реакцијама (ТИ: дуван; нар-
гила 2; пушење; цигаре; цигарете. ТН: пушење 6; наргила 5; дуван; пуши
4; пушач; цигара; цигарете 3; пуши као; пушити 2; наргиле; пушење ци-
гаре; пуши као Турчин; пуши ко Турчин; пуши ко....; пуши много; пуши
цигару; чибук).

РАТОВАЊЕ. Турски народ се доживљава као ратоборан, судећи по разновр-
сним реакцијама које се односе на ратна дејства и учеснике, по-
следице и оружје (ТИ: освајачи 22; рат 14; колац; сабља 6; најезда;
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окупација; сабље 3; окупатори; освајања; освајање; ратови 2; душмани;
завојевачи; јатаган; клање; копље; моћан противник; нож; опасни; по-
робљивачи; промућурни ратници; ратовања; сабље и турбани на сли-
ци; тлачитељи; убице; узурпатори. ТН: колац; сабља 4; непријатељ;
окупатор; освајач; ратник 3; јатаган; освајачи 2; агресор; геноцидни на-
род; доминација; душманин; злостављач; злочинац; катиљ; мач; напа-
дач; насилник; насилници; нож; окупатори; опасан: осветник; пушке;
ратници; терориста; топ; убица). Поред наведених, области рато-
вања можемо приписати и многе реакције које се односе на нашу
историју са Турцима, због које их неки испитаници оцењују као
мучитеље српског народа, савезнике Шиптара и људе који нас не воле.
Тематској групи ратовања можемо приписати и најфреквентни-
је етнониме међу реакцијама на стимулус ТИ, а то су Срби 3 и Кур-
ди 2, будући да су ова два народа била у конфликтним односима
са Турцима. 

РЕЛИГИЈА. Јавља се и низ очекиваних асоцијација везаних за исламску ре-
лигију (ТИ: ислам; муслимани 9; полумесец 5; џамија 4; Алах; вера;
Ислам; ислам или мач; клањање; минарети; мјесец и звијезда; млад ме-
сец; народ исламске вероисповести; сунет; џамије. ТН: муслиман 12;
џамија 2; Алах; ислам; исламиста; муслимани; муџахедин; обрезан
маса лик; сунећени; џамије), уз оцену једног испитаника, да је Тур-
чин прикривени представник свих екстрема у исламском свету.

СЕРИЈЕ. Осврнућемо се и на тематску групу серија, које су већ дуго попу-
ларне код нас, па снажно утичу на промену стереотипа који има-
мо о Турцима (ТИ: серије 20; серија 5; турске серије 3; Хурем 3; авер-
зија – због серија. ТН: серије 3; Бали бег 2; Бали Бег (Burak Ozcivit);
Ибрахим Паша; Онур; Онур – 1001 ноћ; серија; турске серије). У ову гру-
пу можемо сврстати и све асоцијације на Сулејмана Величан-
ственог, које смо већ поменули у одељку о турској историји. Не
можемо са сигурношћу знати да ли су испитаници, наводећи
овакве реакције, мислили на историјску личност или пак на лик
из серије, али смо више склони претпоставци да је ипак у питању
ова друга могућност, због актуелности датe серије у време када је
анкета рађена.

ВРЕДНОСНИ 
СТАВОВИ И 
СУДОВИ. 

Турци се као етничка група најчешће одређују придевима са нега-
тивном конотацијом. Најфреквентније негативне реакције одно-
се се на хигијену (ТИ: прљави 4. ТН: прљав 4; прљаво; смрди). Један
број реакција тиче се односа Турака према другима, који неки ис-
питаници доживљавају негативно, имајући у виду њихову непо-
средност у комуникацији, (ТИ: напорни. ТН: досадан 2; навалентан;
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навалентност; нападан; напоран; непријатан; непристојност), док
други ту карактеристику виде као позитивну (ТИ: доброћудни; го-
стољубиви; гостопримство; љубазност; срдачни; пријатељи. ТН: го-
стољубив; љубазност 2; гостољубиво; гостољубивост; гостоприм-
ство; добар домаћин; као Турци;3 срдачан; пријатељ). Заступљене су
и асоцијације на низак степен развијености (ТИ: неинтелигентни;
некултура; примитивни; прости. ТН: варварин; конзерватизам) и на
начин испољавања емоција (ТИ: гласни 2; весели људи; енергични;
темпераментни. ТН: весели али мало нападни; галамџија), а турски
менталитет је описан реакцијом како ћемо – лако ћемо. Присутан
је и читав низ негативних асоцијација које се претежно односе на
карактерне црте турског народа (ТИ: безобразни људи; лицемерије;4
лопови; лоши људи; љигаво; напорни; превртљив народ; строги; хипо-
крити. ТН: бахат; зајебан лик; зао; лажов; лењост; лопов; лопови; лу-
кав; надмен; первезан; перверзни; подмукао; превара; преварант; пре-
вртљивац; пун себе; сировина; сноб; стока; строг према жени; строго;
тежак). Поред тога, заступљене су бројне друге реакције које
приказују Турке као сличне нама (ТИ: блискост; браћа; сличност),
представљају их у позитивном светлу (ТИ: занимљиви; модерни;
сналажљив народ; iyi insanlar. ТН: диван; дивни људи; „кул“ лик), неу-
тралном (ТИ: свакакви; мрштави; мрштење; ТН: традиција; тради-
ционалан; стамен; стари) или изразито негативном (ТИ: огаван на-
род; ТН: груб; лоше; мржња; одвратан; опортуниста).

ОСТАЛО. Од мањих тематских група јављају се следеће: спорт (ТИ: гол Хрва-
тима у 119. минуту на еуру 2008; Ивковић Марко; кошарка; Омер Ашик;
фудбал; Хидо Туркоглу. ТН: Гокхан Саки; и даље ми је у глави гол Хрва-
тима 2008. године; сваки турчин зна свака була зна.....; Хакан Шукур),
турске жене (ТИ: харем 3; жене без права. ТН: харем 3; була; лепе же-
не), вулгаризми (ТИ: курци 3; дркаџије. ТН: јебали нам мајку; курчи-
на), музика (ТИ: музика; ТН: Таркан 2; Мустафа Сандал; Тојгар Иши-
кли; певање), симболи државе (ТИ: застава 2; црвена боја; црвено;
црвена застава са звездом и месецом), породица (ТИ: обимне породи-
це. ТН: глава породице; негује породичне вредности), као и бројни ет-
ноними, топоними, антропоними и друге реакције које нису од
пресудног значаја за нашу анализу.

3 Исти испитаник је код стимулуса Турци навео реакцију срдачни.
4 Тако написано.
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ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА

Као што смо навели на почетку рада, у Асоцијативном речнику срп-
скога језика П. Пипера, Р. Драгићевић и М. Стефановић (2005) нај-
фреквентније реакције на лексему Турци биле су следеће: јанича-
ри 59/јањичари 20/јаничар 3; ропство 28; Косово 25; море 22; народ 19.
Од укупно 800 испитаника, њих 274 је имало различите реакције
на ову лексему, уз 85 омисија и 182 идиосинкратичка одговора. У
истраживању које су спровеле Mикетић и Ратковић Стевовић
(2013) лексема Турци изазвала је знатно другачије најфреквент-
није реакције: серије 34/серија 9/турске серије 2; Сулејман 12/Сулеј-
ман величанствени 4; јаничари 6/јањичари 4; народ 9; Османлије 7. Од
укупно 206 испитаника, њих 88 имало је различите реакције, уз
четири омисије и 66 идиосинкратичких одговора. У нашем ис-
траживању лексема Турци изазвала је следеће најфреквентније
реакције: Османлије 70; Истанбул 23/Истамбул 11; баклава 27/ба-
клаве 7; серије 20/серија 5/турске серије 3; кафа 27. Код укупно 654
испитаника, прикупљене су 272 различите реакције, уз 190 идио-
синкратичких одговора и ниједну омисију. 

Ако најфреквентније реакције на стимулус Турци из нашег ис-
траживања упоредимо са најфреквентнијим реакцијама из дру-
га два споменута истраживања, приметићемо да се међусобно
значајно разликују. Очигледно је време донело извесне промене
у структури стереотипа о Турцима који важе на српском говор-
ном подручју. Међутим, не можемо занемарити ни фактор про-
стора, будући да су тестови вршени у различитим градовима –
први у Београду, Зрењанину, Новом Саду и Нишу, други у При-
штини и Косовској Митровици, а трећи само у Београду.

Као резултат утицаја ових фактора, лексема Турци код нас
више не изазива тако снажне асоцијације на заједничке историј-
ске везе, него, пре свега, на разоноду и гурманлук. Верујемо да су
турске серије, које су код нас постале врло популарне, утицале на
то да се у последња два истраживања повећа удео асоцијација на
серије, Османлије и османског султана Сулејмана.5 Некадашње
асоцијације на јаничаре, ропство и Косово замењене су онима на
Истанбул, баклаву и кафу, а разлог за то налазимо у интензив-
ним туристичким контактима турског и српског народа, као и
5 У прилог томе иде и следећа чињеница. У Асоцијативном речнику нису биле

фреквентне асоцијације на владарске династије, па се Османлије, као и Сел-
џуци, јављају по 9 пута. У нашем истраживању лексема Селџуци се јавља само
14 пута, што је мало у односу на Османлије са фреквенцијом 70.
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ницању многих турских ресторана у Београду током последње
деценије. 

Данас смо сведоци тога да су стереотипи који су стварани ве-
ковима потиснути са првог места (али не и замењени у потпуно-
сти), а да су на њихово место дошли други стереотипи, који су
условљени медијским контекстом у ком се налазимо (Mикетић и
Ратковић Стевовић, 2013, стр. 115–116). Ова појава је, према П. Пи-
перу (2010, стр. 231), карактеристична за савремени свет, у ком се
стереотипи брже мењају, условљени убрзаном динамиком дру-
штвених промена и утицајем медија који су „одавно постали
основни извор информација свуда где допиру“.

ЗАКЉУЧАК Говорећи о популарним веровањима, судовима и ставовима ве-
заним за људске групе, Р. Бугарски (Bugarski, 2005, стр. 47) забеле-
жио је да се негативни етнички стереотипи који су уврежени на
овом подручју, између осталог, везују за Турке. Наше истражива-
ње је потврдило постојање оваквих стереотипа, доносећи при-
том и неке нове појединости у њиховој структури. Будући да нас
са Турцима вежу чврсте историјске и културолошке везе и да смо
са овим народом кроз историју константно били у некој врсти
конфликтних односа, није изненађујуће то што је лексема Турци
попримила одређене негативне конотације. За нас Турци нису
само група, људи и народ који живи у Турској, него и освајачи, ратни-
ци, они под чијим смо ропством били пет векова и носиоци мно-
гих негативних особина. Лексема Турчин изазвала је реакције ма-
њег афективног интензитета, па уместо асоцијација везаних за
нашу заједничку историју, доминирају оне које се односе на фи-
зички изглед. Савремени српски стереотип осликава Турчина
као бркатог, црног трговца, који носи турбан, пуши и пије чај. 

Анализа прикупљених вербалних асоцијација показала је да је
слика турског етноса у очима Срба слојевита, изразито хетероге-
на и заснована на разноврсним друштвено-историјским, вредно-
сно-етичким и културним темељима. Турски народ је у асоција-
тивном систему испитаника описан читавим низом пиктореск-
них речи и израза, које су разврстане у следеће тематске групе:
историја Турака, заједничка историја Срба и Турака, физички из-
глед, одевање, професије, храна и пиће, пушење, ратовање, рели-
гија, серије, уз друге мање групе које нису од пресудног значаја
за нашу анализу. У стереотип о турском народу код нас су уткани
и различити вредносни ставови и судови – пре свега они који се
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односе на хигијену, однос према другима, степен развијености,
начин испољавања емоција и карактерне црте.
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SUMMARY AN ANALYSIS OF ETHNOCULTURAL STEREOTYPES: 
THE STIMULI TURKS AND TURK IN AN ASSOCIATION TEST

This paper explores Serbian ethnocultural stereotypes about
Turkish people. We have analyzed Serbian language speakers’ verbal
associations to the lexemes Turks and Turk. Verbal associations were
collected in an association test, which was taken by 654 respondents,
in an online survey. The participants were required to respond to
each of the stimuli, with one or more words that first come to their
mind. The two stimuli have evoked a total of 1,476 reactions (Turks:
742; Turk 734), which were sorted by frequency and analyzed by vari-
ous criteria. The results have shown that the collected reactions can
be classified into the following thematic groups, whose segments
may overlap partially: history of Turks, common history of Serbs and
Turks, physical appearance, clothing, professions, food and drink,
smoking, warfare, religion, TV series, as well as other smaller groups.
Various positive and negative adjectives and picturesque expres-
sions about the Turks have been analyzed. The most frequent of
them can be classified into the following categories: hygiene, atti-
tude towards others, degree of development, the way of expressing
emotions and character traits. The paper also looks at the results of
previous research, while analyzing how etnocultural stereotypes
changed over time.

KEYWORDS: Verbal associations; Association Test; Turks; Turk; ethnocultural
stereotypes; Serbian language.
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