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Са ња Кри мер-Га бо ро вић
Ива на Ја ко вљев

ОСВРТ НА ЖЕН СКО-МУ ШКЕ РАЗ ЛИ КЕ У ХРО МАТ СКОМ  
ИМЕ НО ВА ЊУ У СТАН ДАРД НОМ СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

У ра ду се го во ри о жен ско-му шким раз ли ка ма у име но ва њу бо ја у стан дард ном 
срп ском је зи ку. Ис тра жи ва ње је уте ме ље но на узор ку од 175 из вор них го во р ни ка срп-
ског је зи ка, раз ли чи те жи вот не до би и про фе си ја. Пре ма те сту из два ја ња, или, из ли ста-
ва ња утвр ђе но је да жен ска по пу ла ци ја: (1) ко ри сти ве ћи број на зи ва за бо је и (2) че шће 
при бе га ва упо тре би струк тур но тј. мор фо син так тич ки ра зно род ни јих хро мат ских на-
зи ва. Оба по ла упа дљи во и ви со ко фре квент но из два ја ју 11 БЦТ на зи ва пре ма Бер ли ну 
и Ке ју (BeRLin–Kay 1969), при че му је до не кле упит на ба зич ност при де ва бра он, и то 
због при су ства си но ни ма смеђ(а). Очи то ва не су, на и ме, жен ско-му шке раз ли ке у фре-
квен ци ји упо тре бе јед ног одн. дру гог на зи ва. 

Кључ не ре чи: хро мат ски на зи ви, род но ди фе рен ци ра но име но ва ње бо ја. 

This pa per ela bo ra tes on gen der-re la ted dif fe ren ces in co lor-na ming in the Ser bian lan gu-
a ge. A to tal of 175 par ti ci pant s of dif fe rent ages and pro fes si ons, all na ti ve spe a kers of Ser bian, 
to ok part in the sur vey. Ba sed on the eli ci ta tion test, it be ca me evi dent that fe ma le sur vey 
re spon dents (1) em ploy a lar ger num ber of co lor-na ming le xe mes, and (2) are mo re in cli ned to 
use a/chro ma tic ex pres si ons which are gram ma ti cally (i.e., morp hosyntac ti cally) mo re va ried. 
Both ma les and fe ma les highly fre qu ently eli cit 11 BCTs, first na med so by Ber lin and Kay in 1969, 
the ba sic ness of the term braon ‘brown’, or, al ter na ti vely, smeđ, ho we ver, be ing so mew hat 
qu e sti o na ble (the gi ven adjec ti ves are used with varying fre qu ency by ma les and fe ma les).

Key words: co lor words, gen der-re la ted co lor-na ming.

1.Увод. Осла ња ју ћи се на ког ни тив ни ме ха ни зам ка те го ри за ци је, чо век 
ми ли о не опа же них ни јан си бо ја раз вр ста ва у огра ни че ни број основ них ка-
те го ри ја бо ја, ко ји ма до де љу је при па да ју ће на зи ве. На кон ви ше де це ниј ске 
рас пра ве и ра зи ла же ња око пи та ња да ли је ка те го ри за ци ја бо ја уни вер зал но 
да та свим љу ди ма или је ипак кул ту ро ло шко-је зич ки уте ме ље на, да нас се 
од нос из ме ђу про сто ра бо ја и је зи ка пре о вла ђу ју ће ту ма чи при ме ном нео вор-
фов ског при сту па (хи по те за сла бе ре ла тив но сти), на те ме љу че га про из ла зи 
да на зна че ни од нос има из ве сну уни вер зал ну осно ву, али и кул ту ро ло шко-
је зич ку тј. ре ла ти ви стич ку над град њу (Big gaM 2012: 107–108; Pa ra Mei et al. 
2018: 359; ja ko vLjev 2018: 34–35; KRiMeR-gaBoRović 2019: 178–181). При то ме 
се уни вер за ли стич ка осно ва за сни ва на Бер лин-Ке јо вој (BeRLin–Kay 1969) 
‒ БК те о ри ји о ево лу ци ји и уни вер зал но сти основ них ка те го ри ја бо ја (енгл. 
ba sic co lor ca te go ri es ‒ BCCs, ћи ри лич но БЦЦ,) и њи хо вих при па да ју ћих 
на зи ва тј. основ них на зи ва за бо ју (енгл. ba sic co lo r terms ‒ BCTs, ћи ри лич-
но БЦТ). Сва ка БЦЦ је ма кро ка те го ри ја ко ја по кри ва ши рок оп сег бо ја. Исто-
вре ме но, сва ки БЦТ је хи пе ро ним ко ји об у хва та ши рок оп сег хи по ни ма или 
нео снов них хро мат ских на зи ва. У скла ду сa БК хи по те зом, по де ла про сто-
ра бо ја од сли ка ва тех но ло шку раз ви је ност кон крет ног дру штва, и кре ће се 
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у ра спо ну 2–11 БЦЦ. У го то во свим са вре ме ним је зи ци ма ин ду стри ја ли зо-
ва них дру шта ва из дво ји ло се 11 БЦЦ,1 уз уо че ну тен ден ци ју мо гу ћег по ве-
ћа ња на зна че ног бро ја у ско ри јој бу дућ но сти (в. Lindsay–BRown 2014: 2; 
Pa ra Mei et al. 2018: 359).2 То је у скла ду са БК мо де лом, ко ји је отво рен за 
раз вој но вих БЦЦ.3 О тен ден ци ји по ве ћа ња укуп ног бро ја БЦТ у срп ском 
је зи ку го во ре Ја ко вљев и Здрав ко вић (jaKovLjev–zdRavKović 2018: 208–210) 
и Кри мер-Га бо ро вић (2019: 138–139). Kao кан ди да ти за но ве БЦТ у срп ском 
је зи ку из два ја ју се бор до и тир ки зна (KRiMeR-gaBoRović–jaKovLjev 2021: 148).

У овом ра ду при ка за ни су ре зул та ти ис тра жи ва ња о слич но сти ма и раз-
ли ка ма у име но ва њу бо ја у стан да рд ном срп ском је зи ку, кон крет но жен ско-
-му шком, или, кра ће ж-м хро мат ском во ка бу ла ру. Иде ја за то по те кла је од 
слич них ис тра жи ва ња у дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма, ко ја су по ка за ла да 
је жен ској по пу ла ци ји свој стве ни ји бо га ти ји хро мат ски во ка бу лар (в. rich 
1977: 404; siMPson–taRRant 1991: 61; he at her et al. 2007: 831; rätSeP 2013: 226; 
Lindsay–BRown 2014: 17; Pa ra Mei et al. 2018: 14; esPinosa-zaRagoza 2021: 143). 
У пи лот-сту ди ји Кри мер-Га бо ро вић и Ја ко вљев (KRiMeR-gaBoRović–jaKo-
vLjev 2021), прем да на ре ла тив но ма лом узор ку ис пи та ни ка-из вор них го вор-
ни ка срп ског је зи ка, та ко ђе се по твр ди ло при су ство раз ли ка у ж-м реч ни ку 
бо ја. Ка ко је то у кон сул то ва ној ли те ра ту ри на ве де но, кључ не ж-м раз ли ке 
код про сеч них ис пи та ни ка ти чу се сле де ћег: (1) же не ко ри сте ве ћи број раз-
ли чи тих на зи ва за бо је од му шка ра ца и (2) же не бр же и пре ци зни је име ну ју 
бо је. Но, уну тар је зич ке слич но сти и раз ли ке у име но ва њу бо ја, а он да и у 
реч ни ци ма бо ја, ре зул тат су про це са ко ји се од и гра ва под ути ца јем ве ћег 
бро ја ме ђу соб но по ве за них чи ни ла ца.

1 Ка ко то БК на во де, БЦТ у ен гле ском је зи ку су: whi te ‘бе ла’, black ‘цр на’, red ‘цр ве на’, 
yel low, ‘жу та’, green ‘зе ле на’, blue ‘пла ва’, brown ‘сме ђа’, pur ple ‘љу би ча ста’, oran ge ‘на ран џа-
ста’, pink ‘ро зе/a’ и grey ‘си ва’. 

2 У ци љу по ве зи ва ња за кљу ча ка ре ла ти ви ста (ro Ber Son et al. 2004: 568–569) о раз ли чи-
тим на чи ни ма мен тал ног пред ста вља ња про сто ра бо ја код го вор ни ка раз ли чи тих је зи ка с 
јед не стра не, с иде јом уни вер зал но сти с дру ге стра не, Ре џи јер и др. (re gi er et al. 2007: 1436, 
1441; 2015: 237) из ла зе с но вом хи по те зом по ла зе ћи од иде је о уни вер зал но сти је зич ке ка те-
го ри за ци је про сто ра бо ја, ка ко су је то де фи ни са ли Џеј мсон и Дан дра де (ja Me Son d’an dra de 
1997: 312). Сход но то ме, уни вер зал ност је зич ке ка те го ри за ци је про сто ра бо ја огле да се у скло-
но сти ка ње го вој оп ти мал ној по де ли, ра ди по сти за ња што ефи ка сни је ко му ни ка тив но сти уз што 
ма ње ког ни тив но оп те ре ће ње. У том све тлу, про стор бо ја се, у за ви сно сти од сте пе на тех но-
ло шког раз во ја кон крет не дру штве не за јед ни це, де ли у ра спо ну 2–11 БЦЦ. 

3 У не ким је зи ци ма по твр ђе но је при су ство два на е стог БЦТ. При ме ра ра ди, то су два ру-
ска основ на на зи ва за под руч је ‘пла ве’ бо је (го лу бóй ‘све тло пла ва’ и си ний ‘там но пла ва’) (cor Bett 
–davies 1997: 219; Pa ra Mei et al. 2018: 359). Скло ност ка уво ђе њу два БЦТ ко ји ма се име ну је 
про стор ‘пла ве’ бо је при ме ћу је се и у дру гим је зи ци ма (источнослoвенским, ме ди те ран ским 
итд.) (Pa ra Mei 2005: 32–33). У ен гле ском је зи ку та ко ђе је уо че но да се не ки од нео снов них хро-
мат ских на зи ва при бли жа ва ју пре ра ста њу у БЦТ, и то пре вас ход но tur qo i se ‘тир ки зна’, и li lac 
‘ли ла, јор го ван-бо ја’ (Lindsay–BRown 2014: 2). И док tur qo i se име ну је про стор на пре ла зу из ме-
ђу ‘пла ве’ и ‘зе ле не’, li lac је на зив за део про сто ра ко ји по кри ва ‘пур пур но љу би ча ста’ (енгл. 
pur ple) (Pa ra Mei et al. 2018: 359; MyLonaset al. 2022: 2). Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи да хро мат ски 
на зив по ста је БЦТ са мо ако ис пу ни кри те ри ју ме ба зич но сти ко је су пр ви де фи ни са ли БК 
(1969: 6–7), а ко ји су на кнад но ви ше пу та ре ви ди ра ни (Big gaM 2012: 21–43). Ме ђу нај зна чај-
ни јим кри те ри ју ми ма сва ка ко је пси хо ло шка ис так ну тост кон крет ног на зи ва за бо ју, о че му 
ће мо де таљ ни је го во ри ти да ље у ра ду. 

СА ЊА КРИ МЕР-ГА БО РО ВИЋ, ИВА НА ЈА КО ВЉЕВ



1.1. интРа-иинтеРКУлтУРнеРазлиКеУсКлоностиКаБоЈамаињиховом
именовањУ. Раз ли ке у хро мат ском име но ва њу про сти чу из раз ли ка у пер цеп-
ци ји бо ја, те скло но сти ма ка од ре ђе ним бо ја ма. Те раз ли ке мо гу би ти ин-
тра- и ин тер кул ту рал не. Пр ве за хва та ју од ре ђе не гру пе у по пу ла ци ји кон-
крет не кул тур но-је зич ке за јед ни це, нпр. му шкар ци и же не, мла ди и ста ри, 
обра зо ва ни и нео бра зо ва ни, про фе си о нал ци и ама те ри, љу ди ко ји се ба ве 
раз ли чи тим хо би ји ма итд. (в. ByRne 2003: 5–8; Sa i to 2015: 2; HuRLBeRt–Ling 
2017: 7–14). Прем да се на пр ви по глед мо же чи ни ти да скло ност ка од ре ђе ним 
ко ло ри ти ма за ви си од лич не и спе ци фич не дру штве но-кул тур не осе тљи во-
сти, то је за пра во та ко ђе ре зул тат де ло ва ња чи ни ла ца за јед нич ких свим љу-
ди ма и кул ту ра ма. Украт ко, ко ло рит на пре фе рен ци ја ви ше је од пу ке произ-
вољ не ког ни тив не про це не (witzeL2015: 1). 

Ин тра- и ин тер лин гвал но узев, зна че ња и пси хо ло шка ис так ну тост бо ја 
мо гу се по ду да ра ти одн. раз ли ко ва ти. Ај зенк је (eysencK 1941: 385–394) родо-
на чел ник хи по те зе о уни вер зал ном обра сцу утвр ђе ним ре до сле дом де фини са-
них скло но сти ка чи стим тј. пот пу но за си ће ним бо ја ма, и то: ‘пла ва’, ‘цр ве на’, 
‘зе ле на’, ‘љу би ча ста’, ‘на ран џа ста’ и ‘жу та’. Но ви ја, оп се жни ја ис тра жи ва ња, 
ко ја се ни су огра ни чи ла ис кљу чи во на ан гло фо на ни ти ин ду стри ја ли зо ва на 
дру штва, по твр ди ла су да је ‘пла ва’ за и ста уни вер зал но оми ље ни ко ло рит, 
док ‘зе лен ка сто жу та’ спа да у нео ми ље не бо је (HuRLBeRt–Ling 2017: 8). С 
об зи ром на уо че не из у зет ке, не мо же се го во ри ти о уни вер зал ној да то сти 
ко ло рит них пре фе рен ци ја, већ ис кљу чи во о уни вер зал ним тен ден ци ја ма 
(tayLoRet al. 2013: 1015). Не ма уни вер зал ног об ја шње ња ни за ра зно род не и 
про ме њи ве скло но сти ка од ре ђе ним ко ло ри ти ма (стр. 1026). То се по твр ди ло 
и у упо ред ним ис тра жи ва њи ма у раз ли чи тим дру штви ма и кул ту ра ма. Ов де 
ће мо се освр ну ти са мо на не ке од за кљу ча ка. 

‘Јар ко пла ва’ (енгл. vi vid blue) јед на ко је из ра зи то оми ље ни ко ло рит за 
Аме ри кан це, Нем це, Дан це, Ау стра ли јан це, Па пу ан це (ста ро се де о це с остр-
ва Но ва Гви не ја), Ју жно а фри кан це, Ја пан це из Ја па на, Ја пан це ко ји жи ве и 
ра де у САД, и стра не др жа вља не у Ја па ну, прем да се по ка за ло да је Ја пан-
ци ма, као уо ста лом и Ко ре ан ци ма, Ки не зи ма и Ин до не жа ни ма нај о ми ље-
ни ја ипак ‘бе ла’ бо ја, што од ра жа ва кул ту ро ло шку спе ци фич ност на ве де них 
да ле ко и сточ них дру шта ва (Sa i to 2015: 2–3).

Да би се у нај ве ћој мо гу ћој ме ри ис кљу чио ути цај гло ба ли за ци је, на по-
ре до су те сти ра ни при пад ни ци пле ме на Ја ли (Но ва Гви не ја) и гра ђа ни висо-
ко ин ду стри ја ли зо ва не Пољ ске. Уо че не су вр ло раз ли чи те ко ло рит не склоно-
сти: По ља ци ма оба по ла нај о ми ље ни ја је ‘пла ва’, а при пад ни ци ма пле ме на 
Ја ли ‘цр ве на’ и ‘жу та’, и тек он да ‘пла ва’ бо ја. Но, упр кос из ра зи то раз личи-
тим ко ло рит ним пре фе рен ци ја ма, као и зна чај ним кул ту ро ло шким раз ли-
ка ма, кон ста то ва не ж-м раз ли ке пре ва зи ла зе кул ту ро ло шке огра де и мо гу 
се под ве сти под сли чан обра зац ко ло рит них пре фе рен ци ја (soRoKowsKi et al. 
2014: 1197–1200). У оде ли тој сту ди ји с Ен гле зи ма у Лон до ну и при пад ни ци ма 
по лу но мад ског, на ми биј ског на ро да Хим ба, та ко ђе су утвр ђе не раз ли ке у 
скло но сти ма ка од ре ђе ним бо ја ма, док слич но сти у ж-м обра сцу ко ло рит них 
пре фе рен ци ја ту ни је би ло (tayLoRet al. 2013: 1015–1027).

Упо ред но ис тра жи ва ње хро мат ских скло но сти код сту де на та у Ве ли кој 
Бри та ни ји и Са у диј ској Ара би ји та ко ђе је ука за ло на ве ли ке ме ђу кул тур не 
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раз ли ке (aL-RasHeed 2015: 1–5). То се пре све га од но си на чи ње ни цу да су 
Ен гле ски ња ма оми ље ни ‘пур пур но љу би ча сти’ и ‘пла во зе ле ни/зе ле но пла ви’ 
то но ви, а Арап ки ња ма ‘цр вен(каст)ору жи ча сти’ то но ви. С дру ге стра не, пак, 
у ко ло рит ним пре фе рен ци ја ма му шких при пад ни ка оба на ро да скло них 
‘пла во зе ле ним/зе ле но пла вим’ одн. не скло них ‘цр ве но ру жи ча стим/пур пур-
но љу би ча стим’ то но ви ма уо ча ва се при ли чи но ве ли ко по ду да ра ње.4 У дру-
гом ис тра жи ва њу с бри тан ским и ин диј ским сту ден ти ма показало се да сви 
преферирају ‘плаве’ и ‘зелене’ тонове, при чему су Индијке и Британке склоне 
још ‘ружичастим’ и ‘љубичастим’ колоритима, и то Британке у тамнијим, а 
Индијке у светлијим нијансама (BonnardeL et al. 2012: 306, 309; 2018: 209, 220– 
221). Ге не рал но сви ис пи та ни ци оба на ро да и оба по ла скло ни ји су хлад ним 
бо ја ма. Упр кос од ре ђе ној уни вер зал но сти, и ов де се уо ча ва спе ци фи чан кул-
ту ро ло шки ути цај ко ји је на гла ше ни ји код жен ске по пу ла ци је. 

Пре ла зе ћи са да с рас пра ве о оп штим раз ли ка ма у ко ло рит ним пре фе рен-
ци ја ма раз ли чи тих дру шта ва и кул ту ра на раз ли ке ко је су по сле ди ца де ло-
ва ња спе ци фич них ути ца ја, нај пре ће мо се освр ну ти на уз ра сне и ме ђу ге не-
ра циј ске чи ни о це. Не ма јед но знач них ре зул та та ис тра жи ва ња о уз ра сно 
уте ме ље ним раз ли ка ма, бу ду ћи да то за ви си од вре ме на и ме ста истражи-
вањa и др. Не где се кон ста ту је да мла ђи му шкар ци рас по ла жу бо га ти јим хро-
мат ским реч ни ком од ста ри јих му шка ра ца (rich 1977: 406–408), док се дру где 
твр ди су прот но (siMPson–taRRant1991: 61). По је ди ни ис тра жи ва чи на во де 
да ста ти стич ки узев жи вот на доб за раз ли ку од по ла не ути че зна чај ни је на 
струк ту ру хро мат ског реч ни ка (Lindsay–BRown 2014: 17), док дру ги сма тра-
ју да се скло ност ка од ре ђе ним бо ја ма у свим кул ту ра ма ме ња са ста ре њем, 
на шта да нас из ра зи то дра стич но ути че гло ба ли за ци ја (ByRne 2003: 6–7; 
Bi MLer et al. 2014: 242). У ис тра жи ва њу спро ве де ном с из вор ним го вор ни ци-
ма ру ског је зи ка, уз ра ста 16–98 го ди на, по ка за ло се да је хро мат ски реч ник 
те сти ра них ис пи та ни ка у по след њих не ко ли ко де це ни ја пре тр пео зна чај не 
про ме не. И док сред ња и ста ри ја ге не ра ци ја бо је опи су је и ту ма чи по зи ва ју ћи 
се пре вас ход но на при род не ван је зич ке ко ре ла те, мла ђи ис пи та ни ци, ко ји и 
пред ња че у уво ђе њу но вих на зи ва, у ту свр ху све ви ше се осла ња ју на уво зне 
ве штач ке ар ти кле (бо је и пиг мен ти, гра ђе вин ски ма те ри ја ли, пре храм бе ни 
и ко зме тич ки про из во ди и сл.). На зи ви ма ген та, ин ди го, ка ри и др. убр за но 
ула зе у ру ски је зик, упра во под ути ца јем гло ба ли за ци је (gri Ber et al. 2021: 
14–16).

На раз ли ке у скло но сти ка бо ја ма и њи хо вом име но ва њу сва ка ко ути чу 
ни во обра зо ва ња, и на ро чи то про фе си ја и/или хо би(ји ). Те сти ра ње спро веде-
но с ру ским ис пи та ни ци ма оба по ла, раз ли чи те ста ро сне до би и раз ли чи тих 

4 У по но вље ном ис тра жи ва њу под бо ље кон тро ли са ним усло ви ма, Ви цел (witzeL 2015) 
за па жа да се, упр кос ве ли ким кул ту ро ло шким ра зи ла же њи ма из ме ђу Бри та на ца и Ара па, ж-м 
раз ли ке и ов де ипак укла па ју у сли чан обра зац као и у ис тра жи ва њу Со ро ков ског и др. (SoRo-
KowsKiet al. 2014: 1197–1200). Бу ду ћи да се то на слу ћу је још из Хeрлберт-Лин го вог ис тра жи ва ња 
(HuRLBeRt–Ling 2007) са Хан Ки не зи ма и Бри тан ци ма бе ле ра се, што је ка сни је по твр ди ло 
ис тра жи ва ње са Аме ри кан ци ма и Ја пан ци ма (yoKosawaet al. 2010), оправ да но ће би ти прет-
по ста ви ти да обра зац раз ли ка у ж-м скло но сти ма ка од ре ђе ним ко ло ри ти ма има уни вер зал но 
тј. би о ло шко упо ри ште. Но, ка ко то Ви цел на во ди, по треб но је про ве ри ти да ли то за и ста 
ва жи за све или са мо за по је ди не кул ту ре.

СА ЊА КРИ МЕР-ГА БО РО ВИЋ, ИВА НА ЈА КО ВЉЕВ



про фе си ја по ка за ло је да што су ис пи та ница или ис пи та ник бо ље обра зо ва-
ни ји и струч ни ји, ма ње су скло ни да упо тре бља ва ју БЦТ на зи ве и њи хо ве 
из ве де ни це (нпр. плав каст), а ви ше се слу же (по лу)сло же ни ца ма с на зи ви ма 
за ра зно род не ван је зич ке ко ре ла те, нпр. бо ја ли му на, или, ли мун-бо ја, као и 
на зи ви ма за спе ци фич не ен ти те те. Та ко се, ре ци мо, хе ми ча ри у име но ва њу 
бо ја по зи ва ју на хе миј ске еле мен те и је ди ње ња, нпр. ко балт на, би о ло зи и 
ме ди ци на ри у ту свр ху ко ри сте те ле сне теч но сти и из лу че ви не, нпр. бо ја 
хе мо гло би на, бо ја жу чи (gri Ber et al. 2019: 660–661), док се сли ка ри осла ња-
ју на на зи ве за пиг мент не бо је, нпр. азу рит, ци но бер (станић 2011: 47–48). У 
хро мат ском реч ни ку осо ба чи ја су за ни ма ња или хо би(ји ) по ве за ни с бо ја ма, 
обра сци име но ва ња су дру га чи ји (yang 1996: 215). При то ме, хо би(ји ) по пут 
сли ка ња, пле те ња и сл. зна чај ни је ути чу на хро мат ски реч ник му шка ра ца, 
не го што је то слу чај код же на (siMPson–taRRant 1991: 61–62). Же не се, на и ме, 
од де тињ ства, да кле још пре не го што се од лу че за од ре ђе но за ни ма ње и/или 
хо би(је ) усме ра ва ју да обра те ви ше па жње на бо је (rich 1977: 407). При ме ра 
ра ди, ме ђу пред став ни ци ма Уд мур та, угро фин ског на ро да ко ји жи ви на те-
ри то ри ји да на шње Ру си је, не ма ве ћих раз ли ка у хро мат ском во ка бу ла ру код 
де во ја ка и ста ри јих же на ко је се ба ве за ни ма њи ма у ве зи с бо ја ма. С дру ге 
стра не, му шки хро мат ски реч ник, нпр. сли ка ра, струч ња ка за уд мурт ски 
је зик, знат но се обо га ћу је на кон сте че не про фе си о нал не обу ке и усво је ног 
струч ног зна ња (RyaBina 2009: 10–11). 

Ж-М слич но сти и раз ли ке у име но ва њу бо ја нај ви ше су ис тра жи ва не у 
ен гле ском је зи ку, јед ног од мно гих је зи ка са за вр ше ном нај ви шом ево лу ци-
о ном фа зом ка те го ри за ци је на зи ва за бо је (Ber Lin – Kay 1969: 7). По ка за ло 
се да из вор не го вор ни це ен гле ског је зи ка бо је име ну ју пре ци зни је, у сми слу 
да ко ри сте на зи ве ко јих у је зи ку ве ћи не му шка ра ца не ма, нпр. be i ge ‘беж’, 
aqu a ma ri ne ‘аква ма рин, пла ви ча сто зе ле на, зе лен ка сто пла ва’, la ven der ‘бо ја 
ла ван де, све то љу би ча ста’ (La koff 1973: 49–50). Тре ба ре ћи да је Леј коф сво-
је ис тра жи ва ње спро ве ла пре не пу них пе де сет го ди на, ка да су же не би ле 
мно го не рав но прав ни је с му шкар ци ма не го што је то да нас слу чај. У сво је 
вре ме Леј коф на во ди да се као ти пич но жен ска ве шти на фи ни је раз ли ко ва-
ње и име но ва ње бо ја сма тра не бит ним (ве ро ва ло се да је же на ма свој стве но 
пре ци зни је је зич ко ко ло рит но ни јан си ра ње због по тре бе за опи си ва њем 
ко зме тич ких про из во да, на ки та, одев них пред ме та, еле ме на та уну тра шњег 
де ко ра). Исто вре ме но, му шкар ци су из бе га ва ли да за опи си ва ње ко ри сте 
„жен ске” ре чи ка ко не би би ли исме ја ни. О ве ћој раз у ђе но сти жен ског хро-
мат ског реч ни ка го во ре и дру ги (в. rich 1977: 408; siMPson–taRRant 1991: 
61; he at her et al. 2007: 831; MyLonaset al. 2014: 235–236; Lindsay–BRown 
2014: 17). Бо га ти ји жен ски во ка бу лар у ен гле ском је зи ку ис ка зан је, на да ље, 
у екс пе ри мен ту име но ва ња бо ја пу тем ин тер не та, где се по ка за ло да же не 
знат но ви ше ко ри сте БЦТ хи по ни ме, нпр. pa stel ro se ‘па стел но ро зе/а’, va nil la 
‘бо ја ва ни ле, бле до жу та’, као и раз ли чи те ме та фо рич ке на зи ве, нпр. fuc hsia 
‘ци кла ма’. Же не гу шће деле део про стора бо ја, осла ња ју ћи се на укуп но шест 
хро мат ских на зи ва: oran ge ‘на ран џа ста, sal mon ‘ло сос-бо ја, ру жи ча сто на ран-
џа ста, жућ ка сто ро зе’, pe ach ‘бо ја бре скве, жућ ка сто на ран џа ста, на ран џа сто-
ро зе’, sal mon pink ‘ло сос-ро зе/а’, be i ge ‘беж’ и tan ‘жу то сме ђа’. Тај исти про стор 
му шкар ци опи су ју са све га два на зи ва: oran ge и brown ‘бра он’. Му шкар ци, 
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ме ђу тим, ‘пла во зе ле ни тј. зе ле но пла ви’ сег мент спек тра опи су ју по мо ћу три 
на зи ва, и то tur qo i se ‘тир ки зна’, cyan ‘зе лен ка сто пла ва’ и light blue ‘све тло пла-
ва’, док же не ов де ко ри сте са мо при дев tur qo i se. То та ко ђе го во ри у при лог 
тврд ње да су же не скло ни је „то плом” де лу спек тра, ко ји он да гу шће и раш-
чла њу ју, док му шкар ци по ка зу ју пре фе рен ци ју ка „хлад ном” де лу спек тра. 
На зив ma gen ta ‘ма ген та, там но љу би ча сто цр ве на, цр вен ка сто љу би ча ста’, 
спа да ме ђу нај фре квент ни је нео снов не на зи ве за бо ју у му шком хро мат ском 
во ка бу ла ру. Же не, пак, на овај ко ло рит упу ћу ју на зи ви ма fuc hsia ‘ци кла ма’ 
и hot pink ‘јар ко ро зе’ (MyLonaset al. 2014: 225, 236). 

Жен ски хро мат ски реч ник бо га ти ји је не са мо у ен гле ском већ и у дру-
гим је зи ци ма све та, ко ји су та ко ђе до сти гли нај ви шу, сед му ево лу ци о ну фа зу 
ка те го ри за ци је на зи ва за бо је пре ма БК. При ме ра ра ди, ис тра жи ва ња у ру ском 
је зи ку спро ве де на по мо ћу ин тер не та ука за ла су на знат но ши ри ин вен тар 
по себ них на зи ва за бо је код осо ба жен ског по ла. То се на ро чи то од но си на 
мо но лек сем ске, нео снов не на зи ве, ме та фо рич ке и по мод не на зи ве. За разли-
ку од то га, му шки реч ник је све де ни ји и ви ше је огра ни чен на БЦТ на зи ве 
и сло же ни це из ве де не по мо ћу БЦТ на зи ва (gri Ber et al. 2017: 4). У ки не ском 
је зи ку, жен ски хро мат ски реч ник та ко ђе је бо га ти ји, при че му су ж-м разли-
ке у име но ва њу бо ја још из ра же ни је не го у ен гле ском је зи ку. У те сту имено-
ва ња са 120 узо ра ка раз ли чи тих ни јан си бо ја, же не су има ле ма ње не и мено-
ва них узо ра ка (yang 1996: 207). У те сту име но ва ња обо је них по вр ши на са 
шпан ским сту ден ти ма ен гле ског је зи ка, сту дент ки ње су та ко ђе до ми ни ра ле, 
што се на ро чи то од но си на ме та фо рич ке ко ло рит не на зи ве, нпр. brick red 
‘ци гла-цр ве на’, sky blue ‘не бо-пла ва’, но те раз ли ке ни су то ли ко из ра же не 
као у про шло сти, нај ве ро ват ни је због тех но ло шког раз во ја тј. ве ће из ло же-
но сти раз ли чи тим ко ло ри ти ма у окру же њу и на ин тер не ту. Ме ђу ге не ра циј-
ски ути цај та ко ђе има ефек та на сма њи ва ње ж-м раз ли ка у раш чла њи ва њу 
про сто ра бо ја и ве ћу из ба лан си ра ност хро мат ске тер ми но ло ги је, нпр. ути цај 
ба ке ко ја је гра фич ки ди зај нер на уну ка (esPinosa-zaRagoza 2021: 120, 143). 
Жен ски хро мат ски реч ник обим ни ји је и код Тур ки ња, ко је ви ше ко ри сте 
опи сне и спе ци фич не хро мат ске на зи ве (rätSeP 2013: 219–229). Ова квих разли-
ка има и у не ким сред ње а зиј ским је зи ци ма као и на Кав ка зу, те у не мач ком, 
естон ском и ита ли јан ском је зи ку (Pa ra Mei et al. 2018: 3). 

У скло пу про јек та WCS (енгл. скраћ. World Co lor Sur vey) (co ok et al. 2005), 
оба вље на су ис тра жи ва ња са 110 је зи ка ма лих и ин ду стриј ски не раз ви је них 
за јед ни ца ко је се, у скла ду с БК те о ри јом, на ла зе на ни жем сте пе ну ево лу ци-
о ног раз во ја ка те го ри ја бо ја (има ју ма њи број БЦТ на зи ва). До би је ни ре зул-
та ти ко ри сни су за раз у ме ва ње раз во ја ко ло рит них пре фе рен ци ја, али и струк-
ту ре реч ни ка бо ја (FideR–KoMaRova2019). Прем да ве ћи ном ни су уо че на дра-
стич ни ја ж-м ра зи ла же ња, код од ре ђе ног бро ја је зи ка те раз ли ке ипак је су 
из ра же не, и то нај ви ше у до ме ну ‘пла во зе ле ног/зе ле но пла вог’ де ла спек тра, 
ко ји има за јед нич ко име (енгл. grue). И ов де же не пред ња че у оде љи ва њу БЦЦ 
и БЦТ по мо ћу два на зи ва (за ‘пла ву’ и ‘зе ле ну’ бо ју). У нај кра ћем, као по-
сле ди ца је зич ког раз во ја на ста је но ва ка те го ри за ци ја про сто ра бо ја уво ђе њем 
но вих хро мат ских на зи ва – би ло ау тох то них или по зајм ље них из дру гих 
је зи ка. Све то за циљ има да се за јед ни ци олак ша ко му ни ци ра ње о бо ја ма, као 
и да се до стиг не по треб на ста бил ност хро мат ског реч ни ка (стр. 8–9). 

СА ЊА КРИ МЕР-ГА БО РО ВИЋ, ИВА НА ЈА КО ВЉЕВ



У освр ту на ре ле вант ну ли те ра ту ру о ж-м раз ли ка ма у име но ва њу бо ја, 
Еспи но за-За ра го за (esPinosa-zaRagoza 2021: 124) за кљу чу је да же не ве ћи ном 
ве шти је име ну ју бо је, без об зи ра на уз раст, за ни ма ње, на ци о нал ност и дру-
штве но-еко ном ско окру же ње. 

С об зи ром на прет ход но из ло же но, не мо же се го во ри ти о ап со лут ним 
ни ти трај но да тим ко ло рит ним пре фе рен ци ја ма (HuRLBeRt–Ling 2017: 14). 
То се он да не из бе жно од сли ка ва у хро мат ском име но ва њу и у реч ни ци ма 
бо ја.

1.2. ПоРеКлоРазлиКаУженсКо-мУшКомхРоматсКомвоКаБУлаРУ. Ис тра-
жи ва ња на те му ко ло рит них пре фе рен ци ја ве ћи ном се ба ве оми ље ним одн. 
нео ми ље ним бо ја ма, док се знат но ма ње рас пра вља о узро ци ма због че га је 
то та ко. По ре кло ж-м раз ли ка у хро мат ским реч ни ци ма че сто се об ја шња ва 
дру штве но-кул тур ним чи ни о ци ма, пре вас ход но вас пи та њем. Же не се, на-
и ме, од нај ра ни јег уз ра ста под сти чу да обра ћа ју па жњу на ко ло рит не раз ли-
ке, због че га ра но по чи њу да усва ја ју и раз ви ја ју бо га ти ји хро мат ски реч ник 
(rich 1977: 407). Де вој чи це су та ко ђе па жљи ви је пре ма раз ли ка ма у обо је ним 
де та љи ма, док су де ча ци ма за ни мљи ви је њи хо ве слич но сти (geKousidou–
iLi a dou 1997: 96–97). Дру га ис тра жи ва ња от кри ла су фи зи о ло шку уте ме ље-
ност ж-м раз ли ка (RodRíguez-caRMonaet al. 2008). Очи глед но је да ж-м раз-
ли ке у ко ло рит ним пре фе рен ци ја ма тре ба ту ма чи ти ка ко со ци о кул тур ним 
мо ти ви ма, та ко и фи зи о ло шким узро ци ма. У на став ку ће мо се крат ко освр-
ну ти на не ке од те о ри ја о раз ли ка ма у име но ва њу бо ја и усво је ним ко ло рит-
ним пре фе рен ци ја ма. 

Фи зи о ло шке тј. би о ло шки уте ме ље не раз ли ке у пер цеп ци ји бо ја мо гу 
се обра зло жи ти му та ци јом ге на фо то сен зи тив них ће ли ја у мре жња чи ока. 
Ту му та ци ју, ко ја за по сле ди цу има по те шко ће у раз ли ко ва њу од ре ђе них 
бо ја, или чак не мо гућ ност њи хо вог раз ли ко ва ња, но си от при ли ке 8% европ-
ских му шка ра ца, и са мо 0.4% Евро пљан ки (Birch 2012: 313). Исто вре ме но, 
по ја ва ко ја је за бе ле же на ис кљу чи во код же на (≈12%) очи то ва на је у ге нет ској 
пред о дре ђе но сти за че ти ри, уме сто уо би ча је не три вр сте фо то сен зи тив них 
ће ли ја (jor dan et al. 2010: 1). Ни је, ме ђу тим, нај ја сни је ко ли ко та ге нет ска 
пре ди спо зи ци ја ути че на пер фор ман су у би хе ви јо рал ним за да ци ма с обо је-
ним сти му лу си ма. Не ка ис тра жи ва ња по ка за ла су да же не с овом ге нет ском 
мо ди фи ка ци јом раз ли ку ју ве ћи број бо ја (ja Me Son et al. 2001: 253), док се 
дру где то ни је до вољ но ја сно по твр ди ло (jor dan et al. 2010: 5). Те сти ра ју ћи 
Хан Ки не зе и Бри тан це бе ле ра се утвр ђе но је да су же не скло ни је ‘цр ве ном’, 
а му шкар ци ‘зе ле ном’ кон тра сту у од но су на по за ди ну. Оба по ла у оба на-
ро да ре ла тив но су скло ни ја ‘плав(ичаст)ој’ (енгл. (blu)ish)) не го ‘зе ле но жу тој/
жу то зе ле ној’ бо ји (енгл. green-yel low), што иде у при лог за кључ ку о уни вер-
зал ној скло но сти ка ‘пла вој’ бо ји (HuRLBeRt–Ling 2007: 624).

У скла ду с по став ка ма еко ло шко-ва лент не теoрије (енгл. eco lo gi cal va-
len ce the ory ‒ EVT, ћир. ЕВТ) (PaLMeR–scHLoss 2010: 8877–8882), скло ност 
ка од ре ђе ној бо ји ре зул тат је афек тив ног од го во ра на ен ти те те ко ји на ту 
бо ју асо ци ра ју. Љу ди су скло ни одн. ни су скло ни од ре ђе ним бо ја ма у ме ри 
у ко јој су скло ни одн. ни су скло ни ен ти те ти ма обо је ним у те бо је. При ме ра 
ра ди, скло ност ка ‘пла вој’ по сле ди ца је при влач но сти жи вот но бит них ‘пла во’ 
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обо је них ван је зич ких ен ти те та – ве дро не бо, чи ста во да, док од бој ност пре-
ма ‘(зе ле но)жу тој’ од ра жа ва чо ве ко во га ђе ње ко је иза зи ва ју не при јат не сли-
ке ен ти те та у тој бо ји – из мет, тру ла хра на. Уз по моћ ЕВТ на сто је се об ја-
сни ти још ка ко спе ци фич ни, та ко и иди о син кра тич ни аспек ти ко ло рит них 
пре фе рен ци ја, укљу чу ју ћи ту ме ђу кул тур не раз ли ке, бу ду ћи да се скло ност 
ка од ре ђе ној бо ји мо же то ком жи во та про ме ни ти услед афек тив ног ис ку ства 
с кон крет но обо је ним ен ти те ти ма (tayLoRet al. 2013: 1016). 

Сход но фи зи о ло шкој хи по те зи Абра мо ва и др. (aBra Mov et al. 2012: 
1–14), ж-м раз ли ке у пер цеп ци ји бо ја ти чу се уло ге ко ју мо жда ни ре цеп то ри 
има ју у пре но су ин фор ма ци ја о бо ји из ме ђу та ла му са и мо жда не ко ре. Уоче не 
су раз ли ке у опа жа њу мо но хро мат ске све тло сти, при че му му шкар ци не што 
ло ши је ра за зна ју та ла сне ду жи не на сре ди ни ви дљи вог спек тра. За кљу чак 
је да су опа же не ж-м раз ли ке је зич ки не за ви сне тј. ве ро ват но су би о ло шки 
усло вље не. И док му шкар ци бо ље ра за зна ју ен ти те те у по кре ту, јер бо ље 
за па жа ју кон траст не про ме не ко је на ста ју због про ме на у осве тље њу или 
ме ђу соб ног ра сто ја ња на ви зу ел ној сце ни, и то је уто ли ко бо ље што се та кве 
про ме не бр же од и гра ва ју, же не успе шни је ра за зна ју спо ро про ме њи ве тј. 
ста тич не сли ке и њи хо ве бо је. За са да мо же мо са мо на га ђа ти због че га је то 
та ко. Мо гу ће је да се ова ква по де ла у спо соб но сти опа жа ња од и гра ла још у 
ка ме ном до бу, у нај ра ни јим ло вач ко-са ку пљач ким дру штви ма. Му шким 
лов ци ма би ло је, на и ме, бит но да бр зо и са ве ће уда ље но сти мо гу пре по зна-
ти плен или не при ја те ља ко ји се при бли жа ва, док је за же не-са ку пља чи це 
да ле ко зна чај ни је би ло фи ни је рас по зна ва ње бо ја, ко је им је по ма га ло у 
раз ли ко ва њу зре лих и је сти вих од не зре лих и отров них пло до ва (far BiM PuL Se 
2012).5 

И о со ци о кул тур ним фак то ри ма ко ји би мо гли ути ца ти на бо гат ство 
хро мат ског во ка бу ла ра у ли те ра ту ри се по ја вљу ју раз ли чи те хи по те зе, нпр. 
о тра ди ци о нал но раз ли чи тим ж-м уло га ма у до ма ћин ству и дру штву (sa-
Ma ri na 2007: 458–459; yang 1996: 217–218). Же не се, на и ме, тра ди ци о нал но 
ви ше ба ве бо ја ма у кон тек сту уре ђе ња до ма или из ра де укра са, као и то ком 
при пре ме на мир ни ца за ис хра ну. Бо га ти ји жен ски хро мат ски реч ник об ја-
шња ва се још кул тур но усло вље ним од но сом же на пре ма обо је ним одев ним 
пред ме ти ма (rich 1997: 407; Sa Ma ri na 2007: 459), као и то да се же не у сло бод-
но вре ме ви ше ба ве ак тив но сти ма и хо би ји ма по ве за ним с бо ја ма (SiMP Son 
–tar rant 1991: 61; yang 1996: 215). 

У за кључ ку тре ба ре ћи да су ж-м раз ли ке нај ве ро ват ни је по сле ди ца ком-
би на ци је суп тил них би о ло шких раз ли чи то сти тј. ге не ти ке (енгл. na tu re) с 
јед не стра не, и ути ца ја фак то ра сре ди не, да кле дру штве но-обра зов ног ста ту-
са (енгл. nur tu re) с дру ге стра не. Ипак, још увек не ма це ло ви тог мо де ла ко ји 
би по ми рио и осве тлио ин тер ак ци ју уни вер зал них слич но сти и ин ди ви ду-

5 Же не по ка зу ју ве ћу скло ност ка ‘цр ве ним’ то но ви ма због бо ље при ла го ђе но сти ви зу-
ел ног си сте ма пре по зна ва њу зре лог, цр ве ног бо би ча стог и дру гог во ћа у кон тра сту са зе ле ним 
ли шћем као по за ди ном (HuRLBeRt–Ling 2017: 12). Ни је ме ђу тим по ну ђе но об ја шње ње због че га 
му шкар ци пре фе ри ра ју ‘пла ви ча сто љу би ча сте’ (енгл. vi o let) то но ве, а не во ле то но ве на пре-
ла зу из ме ђу ‘жу те’ и ‘зе ле не’ (енгл. yel low-green) (PaLMeR–scHLoss 2010: 8877).
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ал них раз ли ка у пре фе рен ци ји бо ја (Lindsay–BRown 2014: 17–19; hurL Bert 
–Ling 2017: 9; FideR–KoMaRova 2019: 2, 7).

2. ПостУПциПомоћУКоЈихсеистРажУЈУженсКо-мУшКеРазлиКеУимено-
вањУБоЈа. У ис тра жи ва њу ж-м раз ли ка у име но ва њу бо ја при ме њу ју се раз-
ли чи те лин гви стич ке и пси хо ло шке ме то де. Осми шље не су да би се утвр дио 
ин вен тар основ них и дру гих на зи ва за бо је и сте као увид у њи хо ве хи пе ро-
ним ско-хи по ним ске од но се. Ме ђу пр ви ма те ме то де опи са ли су Мор ган, Кор-
бет и Деј вис (в. MoRgan–coRBett1989: 125–127; coRBett–davies 1997: 197–
223). Циљ је био омо гу ћи ти: (1) оде љи ва ње БЦТ од нео снов них на зи ва за бо је, 
(2) оде љи ва ње при мар но-основ них на зи ва за бо је од се кун дар но-основ них 
на зи ва за бо је (у ен гле ском је зи ку пр ви су whi te, black, red, green, yel low и 
blue, а дру ги су brown, pur ple, pink, oran ge и grey) и (3) утвр ђи ва ње ре до сле-
да БЦТ у кон крет ном је зи ку. Уз по моћ не ко ли ко раз ли чи тих би хе ви јо рал них 
и лин гви стич ких ис тра жи вач ких по сту па ка, Кор бет и Деј вис су ис тра жи ли 
БЦТ у ру ском је зи ку, на кон че га су до би је не ре зу ла те упо ре ди ли с по да ци ма 
о БЦТ у ен гле ском је зи ку, и де лом фран цу ском и ја пан ском је зи ку. 

Би хе ви јо рал ни те сто ви про ис ти чу из че твр тог БК кри те ри ју ма ба зич-
но сти на зи ва за бо је – реч ју кри те ри ју ма пси хо ло шке ис так ну то сти кон крет-
ног хро мат ског на зи ва, на те ме љу че га про из ла зи да се БЦТ на зи ви из ли ста-
ва ју нај бр же, да кле при са мом вр ху ли сте на ве де них на зи ва за бо је (стр. 203). 
То зна чи да је тест из два ја ња или тест из ли ста ва ња (енгл. eli ci ta tion test, list 
test) (стр. 218) нај зна чај ни ји би хе ви јо рал ни по сту пак.6 При ме ном те ста из-
два ја ња или из ли ста ва ња до би ја ју се по да ци о уче ста ло сти по ја вљи ва ња тј. 
фре квен ци ји (Ф) сва ког из дво је ног на зи ва за бо ју, што да ље омо гу ћа ва раз-
два ја ње БЦТ од пре о ста лих на зи ва за бо је (стр. 197). Те сти ра ни ис пи та ни ци 
има ли су за да так да у вре мен ском тра ја њу од 5 ми ну та,7 ис пи шу што ви ше 
раз ли чи тих на зи ва за бо је (стр. 204). При ли ком об ра де ре зул та та, сви на зи-
ви из по је ди нач них тест-ли ста раз вр ста ва ју се утвр ђе ним ре до сле дом пре ма 
ви си ни фре квен ци је на во ђе ња (Ф). 

Ов де тре ба спо ме ну ти и тест име но ва ња (енгл. na ming test) ко ји по ма же 
да се до ђе до по да та ка о на чи ни ма хро мат ског име но ва ња у це ло куп ном 
про сто ру бо ја, као и да се про ве ри вре ме од зи ва (engl. re ac tion ti me), да кле 
бр зи на до де љи ва ња на зи ва кон крет ним бо ја ма при ка за ним по мо ћу обо је них 
кар ти ца или друк чи је, нпр. на екра ну ра чу на ра. Тест име но ва ња слу жи још 
за про ве ру кон зи стент но сти пре по зна ва ња и упо тре бе кон крет ног хро мат-
ског на зи ва. 

6 Овај пси хо ло шки тест ко ри шћен је и ра ни је (Battig–Montague 1969, у MoRgan–coRBett 
1989: 126).

7 Тест је из ве ден та ко што су ис пи та ни ци на ли сту хар ти је про из вољ но на во ди ли на зиве 
за бо је до ис те ка пр вог ми ну та, на кон че га су под ву кли цр ту. Од мах за тим, до ис те ка дру гог 
ми ну та на ста вља ли су да на во де хро мат ске на зи ве ко јих су се мо гли се ти ти, на кон че га су 
по но во под ву кли цр ту. На зи ве су да ље на во ди ли до ис те ка тре ћег, че твр тог и нај зад пе тог 
мину та, ка да се тест и за вр шио. То је омо гу ћи ло ана ли зу збир но до би је них по да та ка то ком свих 
пет ми ну та, одн. за себ них по да та ка за пр ви, дру ги, тре ћи итд. ми нут, за тим пр ва два ми ну та 
итд. 
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Уз опи са не би хе ви јо рал не ме то де, Кор бет и Деј вис су ко ри сти ли и лин-
гви стич ке те сто ве. Пр ви и нај ва жни ји та кав тест под ра зу ме ва про ве ру фре-
квен ци ја на зи ва за бо је у ру ко пи си ма и штам па ним тек сто ви ма, што омогу-
ћа ва пре ци зни је утвр ђи ва ње ре до сле да БЦТ у је зи ку. У дру гом те сту утвр ђује 
се ду жи на на зи ва за бо ју, бу ду ћи да се сма тра да су кра ће лек се ме-на зи ви 
за бо је фре квент ни је од ду жих на зи ва. Тре ћим те стом про ве ра ва се број из-
ве де ни ца од кон крет ног на зи ва за бо ју, што про ис ти че из пе тог БК кри те ри-
ју ма за утвр ђи ва ње ба зич но сти хро мат ских на зи ва. Ис пи ту је се спо соб ност 
кон кре тог на зи ва за бо ју да гра ди су фик сал не из ве де ни це и дру ге мор фо ло-
шке об ли ке. Све у све му, на ве де ни те сто ви има ју за циљ да омо гу ће про це-
ну ба зич но сти кон крет ног на зи ва и ње го ву кон со ли до ва ност у је зи ку ко ји 
се ис тра жу је. 

Опи са на ис тра жи вач ка ме то до ло ги ја ак ту ел на је и да нас. Са вре ме на 
ис тра жи ва ња ж-м слич но сти и раз ли ка у име но ва њу бо ја осла ња ју се, на и ме, 
на на ве де не би хе ви јо рал не ме то де (тест из ли ста ва ња и тест име но ва ња), док 
лин гви стич ке ме то де слу же за при ба вља ње до дат них ин фор ма ци ја.

2.1. УзоРаКисПитаниКаиметодисПитивања. У ра ду се из ве шта ва о по-
да ци ма при ку пље ним 2018. го ди не, од укуп но 175 ис пи та ни ка (106 ж + 69 м), 
ста ро сне до би 16–75 го ди на, и то: (1) 24 сту ден та Гра ђе вин ског фа кул те та 
Су бо ти ца, Уни вер зи те та у Но вом Са ду, уз ра ста 19–21 го ди на (10 ж + 14 м)8, 
(2) 49 сту де на та ан гли сти ке Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, ста ро сне 
до би 21–23 го ди не (40 ж + 9 м), (3) 65 уче ни ка тре ћег и че твр тог раз ре да 
при род но-ма те ма тич ког сме ра су бо тич ке Гим на зи је „Све то зар Мар ко вић”, 
ста ро сти 17–18 го ди на (34 ж + 31 м) и (4) 37 ис пи та ни ка ста ро сти 29–75 годи-
на (22 ж + 15 м). Као и у ра ни је спо ме ну тој пи лот-сту ди ји (KRiMeR-gaBoRo-
vić–jaKovLjev 2021: 138), при ме њен је тест из два ја ња на зи ва за бо је. За да так 
ис пи та ни ка био је да у ро ку од пет ми ну та ис пи шу што је мо гу ће ве ћи број 
срп ских хро мат ских на зи ва. Осим вре мен ског, дру гих огра ни че ња ни је би ло. 
Ис пи та ни ци су мо гли на ве сти би ло ко ји мо но лек сем ски или ви ше лек сем ски 
об лик на зи ва за бо ју, што зна чи да ни су до би ли ни ка ква упут ства ко је ре чи 
за бо је да на пи шу – то су мо гли би ти ка ко мо но лек сем ски та ко и ви ше лек сем-
ски на зи ви, бу ду ћи да је је дан од ци ље ва ана ли зе ж-м хро мат ског реч ни ка 
био сти ца ње уви да у од но се из ме ђу ра зно род них лек сем ских об ли ка у лек-
сич ко-се ман тич ком по љу ‘бо ја’ (в. Lucy1997: 322–323).

2.2.ПаРаметРизаанализУПодатаКа.На те ме љу збир них по да та ка о по-
је ди нач но до би је ним од го во ри ма из ра чу на ва се збир на фре квен ци ја (ΣФ) сва-
ког из дво је ног на зи ва за бо ју, а по том и ње го ва сред ња тј. про сеч на по зи ци ја 
(енгл. mean po si tion ‒ mP, ћир. мП).9 Про сеч на по зи ци ја кон крет ног на зи ва 

8 Од го во ри сту де на та Гра ђе вин ског фа кул те та у Су бо ти ци већ су за себ но об ра ђе ни у 
пи лот-ис тра жи ва њу Кри мер-Га бо ро вић и Ја ко вљев (КРимеР-ГаБоРовић – ЈаКовљев 2021).

9 На ши ис пи та ни ци раз ли чи то су из ли ста ва ли на зи ве за бо је. Уку пан број из ли ста них 
на зи ва у по је ди нач ним тест-ли ста ма кре ће се у ра спо ну од 12 до 45. Збир на фре квен ци ја (ΣФ) 
кон крет ног хро мат ског на зи ва, нпр. зе ле на, пред ста вље на је бро јем ис пу ње них тест-ли ста где 
се тај на зив на во ди. У на шем те сту, при дев зе ле на на ве ло је 100 од 106 уче сни ца у те сти ра њу, 
због че га је ов де ΣФ=100 (в. Та бе ла 1). Сва ки на зив за бо ју у по је ди нач ним тест-ли ста ма има 
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пред ста вља ве ли чи ну ко ја се де фи ни ше по мо ћу фор му ле мП = (ΣПи)/ΣФ), 
где је Пи (1, 2, 3, ... н) по зи ци ја кон крет ног на зи ва у по је ди нач ним тест-ли ста ма,10 
а ΣПи збир по је ди нач них по зи ци ја у свим тест-ли ста ма. Ин декс и уз П ва ри-
ра од 1, 2, 3, ... до н, при че му н озна ча ва уку пан број из ли ста них на зи ва за бо ју 
у по је ди нач ним тест-ли ста ма. Уз то, за сва ки на зив за бо ју из ра чу на ва се 
ин декс ког ни тив не ис так ну то сти (енгл. cog ni ti ve sa li en ce in dex, или, кра ће С), 
ко ји је ко ри стан за по у зда но ран ги ра ње хро мат ских на зи ва. Ин декс С по ве-
зу је па ра ме тре Ф, Н (број уче сни ка у те сту) и мП (в. Su troP 2001: 266–267). 
Због то га што не за ви си од укуп ног бро ја из ли ста них на зи ва у по је ди нач ним 
ли ста ма, С омо гу ћа ва упо ре ђи ва ње ре зул та та до би је них у скло пу раз ли чи-
тих ис тра жи ва ња, укљу чу ју ћи ту и раз ли чи те је зи ке. Ин декс С се из ра чу-
на ва по мо ћу фор му ле С = Ф/(Н x мП), где Н озна ча ва уку пан број ис пу ње них 
тест-ли ста, тј. уку пан број уче сни ка ко ји су по пу ни ли тест-ли сте. Вред ност 
С ва ри ра од 1, у иде ал ном слу ча ју, ако би од ре ђе ни хро мат ски на зив био 
пр ви од го вор код сва ког по је ди нач ног те сти ра ног уче сни ка, до 0, у слу ча ју 
да тај на зив те сти ра ни уче сни ци уоп ште не на во де. Тре ба ис та ћи да упо тре ба 
ин дек са С да је ва ља не ре зул та те са мо ако се ели ми ни шу ве о ма ни ско фре-
квент ни на зи ви, да кле сви на зи ви ко је на во ди из ра зи то ма ли број ис пи та-
ни ка. Пре ма ре чи ма Су тро па (Su troP 2001: 264–265): (1) код ма лог бро ја 
уче сни ка у те сти ра њу (Σ20) из ана ли зе тре ба ис кљу чи ти на зи ве ко је на во ди 
са мо је дан уче сник (Ф=1) и (2) код ве ћег бро ја уче сни ка (50–80) тре ба за нема-
ри ти на зи ве ко је на во де три и ма ње ис пи та ни ка. Ни ско фре квент не на зи ве 
не тре ба ана ли зи ра ти јер су то: (1) сла бо по зна ти и/или рет ко упо тре бља ва-
ни на зи ви и (2) иди о лек ти.

3.РезУлтатиистРаживања. У Та бе ли 1 при ка за ни су по да ци за на зи ве за 
бо је ко је је на ве ло 175 ис пи та ни ка (106 ж + 69 м), чи ји је ре до след устро јен 
пре ма ин дек су С. Сход но бро ју уче сни ка у те сти ра њу тј. при др жа ва ју ћи се 
Су тро по вих ин струк ци ја уне ти су са мо хро мат ски на зи ви са ΣФ = ≥3. Упо-
тре бље не су сле де ће озна ке: 

ΣФ = збир фре квен ци ја из дво је ног на зи ва у свим ли ста ма
ΣП = збир по зи ци ја из дво је ног на зи ва у свим ли ста ма 
мП = про сеч на по зи ци ја из дво је ног на зи ва за бо ју 
С = ин декс ког ни тив не ис так ну то сти
Р = ранг пре ма ин дек су ког ни тив не ис так ну то сти
Због про стор них огра ни че ња, на зи ви за бо је у Та бе ли 1 ни су ран ги ра ни 

пре ма при па да ју ћим збир ним фре квен ци ја ма (ΣФ), ни ти сред њим по зи ци-
ја ма (ΣП) у тест-ли ста ма, већ ис кљу чи во пре ма ин дек су ког ни тив не ис так-
ну то сти (С) ко ји об је ди ња ва па ра ме тре ΣФ, Н и ΣП.

сво ју по зи ци ју тј. ред ни број, нпр. за ли сту са 28 на зи ва то мо же би ти број од 1 до 28. Сред ња 
по зи ци ја (мПи) сва ког хро мат ског на зи ва из ра чу на ва се са би ра њем по је ди нач них по зи ци ја 
кон крет ног на зи ва у сва кој тест-ли сти, на кон че га се до би је ни збир де ли са збир ном фре квен-
ци јом кон крет ног на зи ва тј. мП = (ΣПи)/ΣФ.

10 Тест-ли сту тре ба схва ти ти као лист хар ти је с на ве де ним од го во ри ма ис пи та ни ка.
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Та бе ла 1. Упо ред ни при каз из дво је них на зи ва за бо је.11

Ред.
бр.

женсКиПол(∑106) мУшКиПол(∑69)
На зив за бо ју ΣФ ΣП мП С  Р На зив за бо ју Σ Ф ΣП мП С Р

1. пла ва (24) 104 382 3,673 0,267 1 пла ва (26) 68 176 2,588 0,380 1
2. цр ве на (36) 102 425 4,167 0,231 2 цр ве на (19) 66 219 3,318 0,288 2
3. жу та (20) 104 459 4,413 0,222 3 жу та (10) 68 245 3,603 0,274 3
4. зе ле на (3) 100 551 5,510 0,171 4 зе ле на (3) 68 339 4,985 0,189 4
5. љу би ча ста (4) 102 660 6,471 0,149 5 цр на (7) 65 378 5,815 0,162 5
6. цр на (6) 99 718 7,253 0,129 6 љу би ча ста (2) 66 487 7,379 0,130 6
7. си ва (1) 101 787 7,792 0,122 7 бе ла (2) 64 462 7,219 0,129 7
8. бе ла 96 713 7,427 0,121 8 на ран џа ста 62 537 8,661 0,104 8
9. ро зе/а 94 743 7,904 0,112 9

си ва (2) 62 591 9,532 0,094 99а.   ро зе 34 299 8,784
9б.   ро за 60 444 7,400

10. на ран џа ста (1) 102 950 9,314 0,103 10
ро зе/а 58 607 10,47 0,080 10
  ро зе 25 241 9,64
  ро за 33 366 11,09

11. бра он 79 942 11,92 0,063 11 бра он 46 428 9,304 0,072 11
12. бор до 87 1328 15,26 0,054 12 сме ђа 35 402 11,49 0,044 12
13. тир ки зна 65 929 14,29 0,043 13 бор до 35 484 13,83 0,037 13
14. окер (1) 56 796 14,21 0,037 14 тир ки зна 30 384 12,80 0,034 14
15. беж 58 872 15,03 0,036 15 злат на 36 567 15,75 0,033 15
16. злат на 63 1109 17,60 0,034 16 све тло пла ва 31 435 14,03 0,032 16
17. све тло пла ва 45 645 14,33 0,030 17 там но пла ва 25 357 14,28 0,025 17
18. те гет 56 1005 17,95 0,029 18,5 сре бр на 28 462 16,50 0,024 18
19. сре бр на 57 1043 18,30 0,029 18,5 окер 23 344 14,96 0,022 19
20. сме ђа 35 401 11,46 0,028 20,5 крем 19 261 13,74 0,020 20
21. ли ла 43 614 14,28 0,028 20,5 ли ла 19 284 14,95 0,018 21
22. там но пла ва 47 759 16,15 0,027 22 беж 18 258 14,33 0,018 22
23. крем 38 585 15,39 0,023 23 те гет 19 303 15.95 0,017 23
24. све тло зе ле на 40 664 16,60 0,022 24 све тло зе ле на 17 272 16,00 0,015 24
25. ци кла ма 31 471 15,19 0,019 25 брон за на 18 330 18,33 0,014 25
26. ма сли на сто зе ле на 37 716 19,35 0,018 26 тру ла ви шња 9 117 13,00 0,010 27,5
27. там но зе ле на 29 475 16,40 0,016 27 пинк 10 145 14,50 0,010 27,5
28. пинк 22 327 14,86 0,014 28 све тло цр ве на 11 176 16,00 0,010 27,5
29. кра љев ско пла ва 23 477 20,74 0,010 29 там но зе ле на 12 217 18,03 0,010 27,5
30. брон за на 17 282 16,59 0,009 30 ма ген та 9 127 14,11 0,009 30
31. пур пур на 17 295 17,35 0,009 31 не бо-пла ва 11 197 17,91 0,008 31,5
32. бе би-ро зе 18 359 19,94 0,008 32 ма сли на ста 9 132 14,67 0,008 31,5
33. ли мун-жу та 17 330 19,41 0,008  33 ма сли на сто зе лена 12 248 20,67 0,008 33
34. не бо-пла ва 16 293 18,31 0,008 34,5 све тло жу та 9 157 17,44 0,007 34
35. ру жи ча ста 12 165 13,75 0,008 34,5 ру жи ча ста 9 161 17,89 0,007 35

11 У Та бе ли 1, у ко ло ни ,,На зив за бо ју”, број у за гра ди уз на зив за бо ју по ка зу је ко ли ко 
пу та се кон кре тан на зив на шао на пр вом ме сту у пр вом ми ну ту те сти ра ња.
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36. ма сли на ста 12 190 15,83 0,007 36 там но жу та 9 163 18,11 0,007 36
37. ба кар на 16 352 22,00 0,006 37 кра љев ско пла ва 8 135 16,88 0,006 37
38. бо ја ко же 17 404 23,76 0,006 38 там но цр ве на 8 146 18,25 0,006 38
39. бе би-пла ва 12 231 19,25 0,005 39 шућ му ра ста 7 131 18,71 0,005 39
40. све тло жу та 13 274 21,08 0,005 40 сма раг дна 4 46 11,50 0,005 40,5
41. там но цр ве на 13 286 22,00 0,005 41 ка фе на 3 26 8,67 0,005 40,5
42. мо дра 9 148 16,44 0,005 42 ша ре на 6 117 19,50 0,004 42,5
43. све тло ро зе/а 10 203 20,30 0,004 43

азур но пла ва (1) 3 29 9,67 0,004 42,5  све тло ро зе 2 36 18,00
  све тло ро за 8 167 20,86

44. там но ро зе/а 8 136 17,00 0,004 44,5
ци кла ма 5 82 16,40 0,004 44  там но ро зе 4 75 18,75

  там но ро за 4 61 15,25

45. пр ља во бе ла 11 261 23,73 0,004 44,5 све тло на ран џа-
ста 6 123 20,50 0,004 45

46. минт/бо ја мен те 8 141 17,63 0,004 46 там но бра он 5 88 17,60 0,004 46
47. све тло бра он 8 157 19,63 0,003 47,5 ка ра ме ла 5 101 20,20 0,003 47
48. бо ја кај си је 8 160 20,00 0,003 47,5 мат 4 68 17,00 0,003 48,5
49. ма ген та 5 70 14,00 0,003 50 флу о ро сцент на 6 155 25,83 0,003 48,5
50. бо ја ци гле 9 227 25,22 0,003 50 ла ван да 3 41 13,67 0,003 50
51. бо ја тру ле ви шње 8 179 22,38 0,003 50 там но си ва 4 77 19,25 0,003 51,5
52. сма раг дно зе ле на 9 229 25,44 0,003 52,5 ме та лик си ва 4 77 19,25 0,003 51,5
53. пр ља во ро зе 8 183 22,88 0,003 52,5 пр ља во бе ла 4 81 20,25 0,002 53
54. све тло цр ве на 7 145 20,71 0,003 54 ме та лик 3  47 15,67 0,002 54
55. све тло сме ђа 8 193 24,13 0,003 55,5 јар ко цр ве на 3 48 16,00 0,002 55,5
56. ре зе да 6 110 18,33 0,003 55,5 ке сте ња ста 3 8 16,00 0,002 55,5
57. ин ди го 6 114 19,00 0,003 58 кар мин-бо ја 4 93 23,25 0,002 57
58. све тло љу би ча ста 6 115 19,17 0,003 58 ме та лик зе ле на 3 53 17,67 0,002 58

59. све тло си ва 7 157 22,43 0,003 58 там но на ран џа-
ста 3 58 19,33 0,002 60

60. флу о ро сцент ножу та 7 163 23,29 0,002 60 парискoплава 3 60 20,00 0,002 60
61. ка фе на 3 33 11,00 0,002 61,5 све тло љу би ча ста 3 60 20,00 0,002 60
62. ша ре на (1) 5 85 17,00 0,002 61,5 там но љу би ча ста 3 71 23,67 0,001 62

63. сма раг дна 4 59 14,75 0,002 63,5
там но ро зе/а 3 77 25,67 0,001 63
  там но ро зе 1 17 17,00
  там но ро за 2 60 30,00

64. сло но ва кост 6 133 22,17 0,002 63,5
све тло ро зе/а 3 79 26,33 0,001 64
  све тло ро зе 0 19 19,00
  све тло ро за 3 60 20,00

65. ру бин-цр ве на 7 183 26,14 0,002 64,5 бо ја ко же 3 86 28,67 0,001 65
66. азур но пла ва 6 135 22,50 0,002 64,5
67. там но бра он 6 139 23,17 0,002 67,5
68. па ри ско пла ва 4 63 15,75 0,002 67,5
69. ин ди го пла ва 5 104 20,80 0,002 69
70. там но жу та 5 107 21,40 0,002 70
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71. гри ми зна 3 41 13,67 0,002 71
72. ри ђа 4 76 19,00 0,002 72,5
73. драп 5 119 23,80 0,002 72,5
74. флу о ро сцент но зеле на 5 119 23,80 0,002 72,5
75. там но сме ђа 5 125 25,00 0,001 74,5
76. ме та лик 4 84 21,00 0,001 76,5
77. го луб(је )пла ва 4 86 21,50 0,001 76,5
78. јар ко цр ве на 4 89 22,25 0,001 78,5
79. тир ки зно пла ва 3 50 16,67 0,001 78,5
80. чо ко лад на 4 93 23,25 0,001 80,5
81. там но си ва 4 95 23,75 0,001 80,5
82. бо ја јор го ва на 4 98 24,50 0,001 83
83. ка ки 3 56 18,67 0,001 83
84. бо ја те ра ко те 3 55 18,33 0,001 83
85. бо ја шам пањ ца 4 106 26,50 0,001 85,5
86. го лу би је си ва 3 60 20,00 0,001 85,5
87. пе пе ља сто пла ва 4 113 28,25 0,001 87,5
88. кар мин-цр ве на 3  65 2167 0,001 87,5
89. флу о ро сцент норо зе 3 69 23,00 0,001 90
90. грао 3 73 24,33 0,001 90
91. ко рал на 3 7 24,00 0,001 90
92. све тло на ран џаста 4 132 33,00 0,001 92,5
93. мор нар ско пла ва 3 79 26,33 0,001 92,5
94. сенф-жу та 3 83 27,67 0,001 95
95. там но на ран џаста 3 87 29,00 0,001 95
96. тра ва-зе ле на 3 88 29,33 0,001 95
97. там но љу би ча ста 3 94 31,33 0,001 97

У те сту из два ја ња 106 жен ских и 69 му шких ис пи та ни ка на ве ло је 296 
одн. 202 раз ли чи тих на зи ва за бо је. Укуп но је из дво је но 367 раз ли чи тих 
хро мат ских при де ва, при че му су же не из дво ји ле 97, а му шкар ци 65 на зи ва 
за бо је са фре квен ци јом Ф≥3. Од нос 97 : 65 = 1,49 при бли жно је јед нак одно-
су бро је ва ис пи та ни ца и ис пи та ни ка тј. 106 : 69 = 1,54. На осно ву са мо тог по-
да тка не мо гу се уо чи ти бит ни је раз ли ке ме ђу по ло ви ма у по гле ду из два ја ња 
на зи ва за бо је. Но, де таљ ни ја ана ли за фре квен ци ја, про сеч них по зи ци ја и 
ин дек са ког ни тив не ис так ну то сти из Та бе ле 1 по ка зу је да су те раз ли ке 
ите ка ко при сут не. То се уо ча ва и на осно ву Та бе ле 2 где су при ка за ни об је-
ди ње ни по да ци о свим из ли ста ним хро мат ским на зи ви ма са фре квен ци јом 
Ф ≥ 1, код ис пи та ни ка оба по ла у све че ти ри гру пе. Сву где је про се чан број 
на зи ва ко ји су из дво ји ле ис пи та ни це ве ћи од про сеч ног бро ја на зи ва ко је су 
из дво ји ли ис пи та ни ци.12 

12 За ни мљи во ће би ти освр ну ти се на ре зул та те ис тра жи ва ња хро мат ског во ка бу ла ра 
уче ни ка че твр тог раз ре да су бо тич ке основ не шко ле „Иван Го ран Ко ва чић” из 2018. го ди не. 
За раз ли ку од хро мат ског во ка бу ла ра гим на зи ја ла ца, ко ји се по раз у ђе но сти мо же упо ре ди ти 
са хро мат ским во ка бу ла ром од ра слих ис пи та ни ка, основ но школ ци (21 ж + 18 м) осим што 
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Та бе ла 2. Збир ни по да ци о на зи ви ма за бо је (оба по ла и све че ти ри гру пе те сти ра них уче-
сни ка).

Гру па 
ис пи та ни ка 

Број
те сти-
раних 

уче сни ка 

Збир на зи-
ва за бо је у 
свим тест-
ли ста ма 

Нај ве ћи број 
на зи ва за боје 
у оде ли тим 

тест-ли ста ма 

Најмањи број 
на зи ва за бо је 
у оде ли тим 

тест-ли ста ма 

Про се чан број на зи ва за 
бо је по уче сни ку и њи хов 

ме ђу од нос (ж : м)
Број 

на зи ва 
однос
ж:м

1 2 3 4 5 6 7
Гра ђе вин ски 
фа кул тет

10 (ж) 256 40 19  25,60
1,494

14 (м) 240 30 12  17,14
Фи ло зоф ски 
фа кул тет

40 (ж) 922 45 15  23,05
1,347

9 (м) 154 23 12  17,11

Гим на зи ја
34 (ж) 869 38 17  25,56

1,097
31 (м) 725 42 16  23,29

Од ра сли
22 (ж) 625 42 16  28,41

1,287
15 (м) 331 27 16  22,07

Збир
106 (ж) 2672 45 15  25,21

1,200
69 (м) 1450 42 12  21,01

О ж-м раз ли ка ма у име но ва њу бо ја го во ре још од но си из ме ђу 25 нај фре-
квент ни јих на зи ва за бо је (в. Гра фи кон 1).

Гра фи кон 1. Упо ред не фре квен ци је (%) пр вих 25 из ли ста них на зи ва за бо је код оба по ла.

пол но урав но те же но из два ја ју БЦТ на зи ве, зна чај ни је на во де са мо још мо но лек сем ске нео снов-
не на зи ве за бо ју, те сло же ни це ти па ‘при лог + при дев’, но и то знат но ма ње од од ра слих. Де ца 
го то во пот пу но из о ста вља ју све дру ге сло же не на зи ве. Де вој чи це су ге не рал но кре а тив ни је од 
де ча ка и има ју бо га ти ји хро мат ски во ка бу лар. То се ви ди из од но са про сеч них бро је ва из дво-
је них на зи ва по де те ту јед ног и дру гог по ла тј. ∑23,5 ж : ∑16,94 м.
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Оба по ла под јед на ко убе дљи во као ког ни тив но нај и стак ну ти је из два-
ја ју је да на ест БЦТ тј. цр на, бе ла, цр ве на, жу та, зе ле на, пла ва, бра он/сме ђа, 
љу би ча ста, на ран џа ста, ро зе/а и си ва (в. Та бе ла 1 и Гра фи кон 1). Из у зе так 
је на зив бра он, иа ко се бра он пре ма ин дек су С та ко ђе по ја вљу је ис пред свих 
нео снов них на зи ва.13 

Код му шког по ла, нај и стак ну ти ји ста тус има на зив пла ва, и то због из-
ра зи то нај ви шег ин дек са С (0,380), те због то га што се пла ва у тест-ли ста ма 
26 пу та из два ја на пр вом ме сту. БЦТ пла ва на пр вом ме сту из два ја ју и же не, 
али пла ва код же на има ин декс С (0,267), ко ји не од ска че та ко из ра зи то од 
ин дек са С за пре о ста ле на зи ве. Дру го по зи ци о ни ра ни на зив код оба по ла је 
цр ве на, тре ћи жу та, а че твр ти зе ле на. При то ме, же не цр ве ну на во де на пр вом 
ме сту у тест-ли ста ма чак 36 пу та. Исто вре ме но, цр ве на се код же на пре ма 
ин дек су С (0,231) ја ко при бли жа ва на зи ву пла ва. Сле ди пре о ста лих се дам 
БЦТ, ко ји се код оба по ла по ин дек су С до ста ја сно из два ја ју од свих оста лих 
на зи ва. Пре ма Та бе ли 1, оба по ла при бли жно под јед на ко че сто име ну ју основ-
не на зи ве за бо ју, упр кос при су ству од ре ђе них раз ли ка у њи хо вом ре до сле ду 
и ран ги ра њу, што се ви ди из од но са фре квен ци ја ΣФж : ΣФм ко ји ва ри ра уну-
тар те сних гра ни ца.14 

Зна чај ни је од сту па ње за бе ле же но је са мо код при де ва бра он, ко ји оба 
по ла ран ги ра ју на је да на е стом ме сту. Же не бра он из ли ста ва ју че шће од му-
шка ра ца, али код же на бра он има ни жу про сеч ну по зи ци ју (мП) и ни жи ин декс 
(С=0,063), због че га бра он код же на при лич но за о ста је за де се то по зи ци о ни-
ра ним БЦТ на ран џа ста (С=0,103), и са мо је у не знат ној пред но сти над два на-
е сто по зи ци о ни ра ним на зи вом бор до (С=0,054). Же не на зив сме ђа (С=0,0288) 
ран ги ра ју тек на два де се том ме сту. Код му шка ра ца бра он се за хва љу ју ћи 
ин дек су ко ни тив не ис так ну то сти (С=0,072) ве о ма при бли жа ва де се то по зи-
ци о ни ра ном на зи ву ро зе/а (С=0,080), док при де ви сме ђа (С=0,044) и бор до 
(С=0,037), као на зи ви ко ји су нај бли же ран ги ра ни уз бра он, ту ипак за о ста ју. 
Ве ро ват но се по је ди нач но ни же фре квен ци је и ни жа ког ни тив на ис так ну-
тост бра он и смеђ(а) мо гу об ја сни ти чи ње ни цом да су бра он и смеђ(а) бли ски 
си но ни ми, при че му тре ба још ис та ћи да ма њи број му шка ра ца ова два на-
зи ва ни не сма тра ап со лут ним си но ни ми ма, већ их на во де је дан до дру гог 
или ме ђу соб но вр ло бли зу.15 Иа ко је у књи жев ним из во ри ма за сту пље ни ји 

13 То при лич но под се ћа на ре зул та те ис тра жи ва ња у дру гим је зи ци ма, нпр. ру ском и 
ен гле ском (в. Pa ra Mei et al. 2018: 2–3).

14 На зна че ни од нос код де сет БЦТ про сеч но из но си 1,55 (пла ва 104 : 68 = 1,53, цр ве на 
102 : 66 = 1,55, жу та 104 : 68 = 1,53, зе ле на 100 : 68 = 1,47, љу би ча ста 102 : 66 = 1,55, цр на 99 : 65 
= 1,52, си ва 101 : 62 = 1,63, бе ла 96 : 64 = 1,50, ро зе/а 94 : 58 = 1,62, на ра џа ста 102 : 62 = 1,65), 
што се го то во по ду да ра с од но сом бро је ва ж-м те сти ра них ис пи та ни ка (106 ж : 69 м = 1,54). 
Фре квен ци је свих 10 БЦТ на ла зе се у окви ру +/-7,5% тј. 1,42–1,65.

15 С про то ком вре ме на сте пен ба зич но сти по је ди них на зи ва за бо ју мо же се про ме ни ти, 
што ме ња хи пе ро ним ско-хи по ним ске од но се у лек сич ко-се ман тич ком по љу ‘бо ја’. У скла ду 
с Ме кЛо ри је вим мо де лом пре ва ге (MacLauRy 1997;KRiMeR-gaBoRović 2019: 174–176), кат кад 
на по ре до по сто ји ви ше раз ли чи тих на зи ва за исту БЦЦ, где се сва ки од на зи ва од ли ку је раз-
ли чи тим сте пе ном ба зич но сти (до ми нант на одн. ре це сив на пре ва га). Те о ри ју о про ши ре њу или 
су жа ва њу гра ни ца кон крет не БЦЦ под у пи ре фе но мен по вла че ња ста ри јег тер ми на ко ји име-
ну је кон крет ну БЦЦ, због су жа ва ња оп се га упо тре бе, ка да се на зив у по вла че њу по чи ње кори-
сти ти са мо за обе ле жа ва ње бо је при род них ен ти те та и по ја ва, док се оп сег упо тре бе но ви јег 
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при дев смеђ/а, на зив бра он све је уо би ча је ни ји у ко ло кви јал ном го во ру (на 
ин тер не ту, у днев ним ли сто ви ма и не дељ ни ци ма, за по тре бе ре кла ми ра ња, 
и то на ро чи то ка да се опи су ју фар бе, про из во ди пре храм бе не, тек стил не и 
уоп ште мод не ин ду стри је итд.). То је у скла ду с прет по став ком Кри мер-Га-
бо ро вић и Ја ко вљев (KRiMeR-gaBoRović–jaKovLjev 2021: 142–143) да је БЦЦ 
‘бра он’ у срп ском је зи ку у фа зи тран зи ци је, слич но БЦЦ ‘ро зе’. На и ме, до-
ско ра шњи до ми нант ни на зив ру жи ча ста све ви ше се по ти ску је у ко рист 
пре ђа шњег ап со лут ног си но ни ма ро зе/а. Слич но то ме, чи ни се да срп ски 
ин де кли на бил ни при дев бра он по ла ко по чи ње да по ти ску је не ка да шњи ап со-
лут ни си но ним сме ђа.16 Та кве при ме ре про на ла зи мо и у дру гим је зи ци ма. 
Та ко се, ре ци мо, франц. БЦТ brun, до са да шње ге не рич ко име за БЦЦ ‘бра он’, 
по вла чи у ко рист пре ђа шњег си но ни ма mar ron (gRossMann–acHiLe 2016: 
43–44). Ни ру ски БЦТ корч невый ‘бра он’ не слу жи ви ше за опи си ва ње при-
род них ен ти те та, по себ но не ко же и кр зна жи во ти ња, већ су то да нас пре вас-
ход но ве штач ки про из во ди. За опи си ва ње бо је при род них ен ти те та упо тре-
бља ва ју се бурый ‘мрк, там но бра он’ и рыжий ‘риђ’ (rak hi Li na 2007: 371–372). 
Прет по став ку о из ве сном по вла че њу срп ског на зи ва сме ђа, и све фре квент-
ни јој и оп се жни јој упо тре би по зајм ље ни це бра он по треб но је ипак ду бље 
ис тра жи ти. 

По зи ци ја срп ских хро мат ских на зи ва ко ји сход но ин дек су С и ран гу Р 
не по сред но сле де је да на ест БЦТ (уп. Та бе ла 1), пре све га бор до и тир ки зна, 
од сли ка ва мо гућ ност за ин кор по ри ра ње но вих БЦТ. То је уо че но и у дру гим 
је зи ци ма, нпр. у аме рич ком ен гле ском на зи ви за бо је ко ји су кан ди да ти да 
по ста ну но ви БЦТ су tur qo i se ‘тир ки зна’ и li lac ‘ли ла, јор го ван-бо ја’ (Lindsay
–BRown 2014: 2). Гло бал но гле да но, због тех но ло шког раз во ја број од је да-
на ест БЦТ мо же би ти по ве ћан. При то ме та кав по раст од ра жа ва по тре бу за 
пре ци зни јом ка те го ри за ци јом и де фи ни са њем обо је ног све та у не по сред ном 
(ван је зич ком) окру же њу.17 

4.оРазУђеностилеКсемсКихоБлиКаженсКо-мУшКиххРоматсКихнази-
ва.У ци љу што по дроб ни јег са гле да ва ња раз ли чи то сти у хро мат ским во ка-
бу ла ри ма на ших ис пи та ни ка, освр ну ће мо се на лек сем ске об ли ке из ли ста них 
хро мат ских на зи ва, ка ко то пред ла жу лин гви сти ко ји се ба ве ге не зом, ин вен-
та ром и се ман ти ком на зи ва за бо је (в. Lucy 1997). 

У Та бе ли 3 при ка за ни су на зи ви за бо је са Ф≥3, и то: (1) мо но лек сем ски 
хро мат ски на зи ви, ме ђу ко ји ма и свих је да на ест БЦТ и (2) би лек сем ски хро-

тер ми на ши ри. Прем да је оп сег упо тре бе но ви јег на зи ва ис пр ва огра ни чен, он по сте пе но 
мо же пре у зе ти име но ва ње бо је ве штач ких ен ти те та, да би се ка сни је ње го во зна че ње евен ту-
ал но де ли мич но про ши ри ло одн. из но ва су зи ло (rak hi Li na 2007: 375). 

16 Ја ко вљев (ja ko vLjev 2018: 95–97) та ко ђе ука зу је на ни жи сте пен ба зич но сти на зи ва 
бра он и сме ђа. 

17 Ов де ће би ти за ни мљи во спо ме ну ти да се „пер цеп циј ским ме ха ни зми ма мо же [...] у 
нај бо љем слу ча ју са мо де ли мич но об ја сни ти фор ми ра ње ка те го ри ја бо ја, док су кул ту ро ло-
шки фак то ри, по пут је зич ке слич но сти, кри тич на по кре тач ка си ла за по ве ћа ње бро ја на зи ва 
за бо ју и успе шно ко му ни ци ра ње о бо ја ма” (MyLonaset al. 2022: 1) („per cep tual mec ha nisms can, 
at most, only to so me ex tent ex pla in co lo ur ca te gory for ma tion and that cul tu ral fac tors, such as 
lin gu i stic si mi la rity are the cri ti cal dri ving for ce for aug men ting co lo ur terms and ef fec ti ve co lo ur 
com mu ni ca tion”).
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мат ски на зи ви, ко ји се да ље мо гу кла си фи ко ва ти као: (а) сло же ни при де ви, 
нпр. све тло пла ва, прљавобела, и (б) поредбене син таг ме, нпр. лимун-жута, 
небо-плава, тру ла ви шња, бо ја ци гле и др.

Та бе ла 3. Фре квен ци је мо но лек сем ских и би лек сем ских на зи ва за бо је.

Лек сем ски
об ли ци 

Мор фо ло шки 
об лик 

при де ва 

На зи ви за бо је са фре квен ци јом Ф≥3

106 (ж) 69 (м)
Мо но лек-
сем ски 
на зи ви за 
бо је

Про сти 
при де ви

40 на зи ва: 29 на зи ва:
БЦ Т: пла ва (104), цр ве на (102), жу та 
(104), зе ле на (100), цр на (99), си ва (101), 
б(иј)ела (96), ро зе/а (94), бра он (79); 
ΣФ за БЦТ = 879
Нео снов ни на зи ви: бор до (87), тир ки-
зна (65), окер (56), беж (58), злат на 
(63), те гет (56), сре бр на (57), сме ђа 
(35), ли ла (43), крем (38), ци кла ма (31), 
пинк (22), брон за на (17), пур пур на (17), 
ба кар на (16), мо дра (9), минт (8),  
ма ген та (5), ре зе да (6), ин ди го (6), 
ша ре на (5), сма раг дна (4), ри ђа (4), 
драп (5), ме та лик (4), чо ко лад на (4), 
ка фе на (3), гри ми зна (3), ко рал на (3), 
грао (3), ка ки (3)
ΣФ нео снов них на зи ва = 736
ΣФ (БЦТ+нео снов ни на зи ви) = 1615

БЦТ: пла ва (68), цр ве на (66), жу та 
(68), зе ле на (68), цр на (65), бе ла (64), 
си ва (62) ро зе/а (58), бра он (46); 
ΣФ за БЦТ = 565
Нео снов ни на зи ви: сме ђа (35), 
бор до (35), тир ки зна (30), злат на 
(36), сре бр на (28), окер (23), крем 
(19), ли ла (19), беж (18), те гет (19), 
брон за на (18), пинк (10), ма ген та 
(9), ша ре на (6), ци кла ма (5), ка ра-
ме ла (5), сма раг дна (4), ка фе на (3), 
ла ван да (3), ме та лик (3) 

ΣФ нео снов них на зи ва = 333
ΣФ (БЦТ+нео снов ни на зи ви) = 898 

Од нос бро је ва на зи ва: БЦТ (ж) : БЦТ (м) = 9 : 9 = 1
нео снов ни (ж) : нео снов ни (м) = 31 : 20 = 1,55
(БЦТ+нео снов ни) (ж) : (БЦТ+нео снов ни) (м) = 40 : 29 = 1,38
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф): 
БЦТ (ж) : БЦТ (м) = 879 : 565 = 1,56 
нео снов ни (ж) : нео снов ни (м) = 736 : 333 = 2,21 
(БЦТ+нео снов ни) (ж) : (БЦТ+нео снов ни) (м) = 1615 : 898 = 1,80 

Су фик сал не 
из ве де ни це 
(при дев 
ко јим се обе-
ле жа ва бо ја 
+ су фикс 
-аст/а)

4 на зи ва
2 БЦТ на зи ва: љу би ча ста (102), на-
ран џа ста (102) ΣФБЦТ = 204 
2 нео снов на на зи ва: ру жи ча ста (12), 
ма сли на ста (12) ΣФ не о снов ни на зи ви = 24

ΣФ = 204 + 24 = 228

6 на зи ва
2 БЦТ на зи ва: љу би ча ста (66), 
на ран џа ста (62) ΣФБЦТ = 128
4 нео снов на на зи ва: ма сли на ста 
(9), ру жи ча ста (9), шућ му ра ста18 
(7), ке сте на ста (3) ΣФ не о снов ни на зи ви 
= 28
ΣФ = 128 + 28 = 156

Од нос бро ја на зи ва 4 : 6 = 0,67
Од нос зби ро ва фре квен ци ја Ф = 228 : 156 = 1,46

18 У свој ству на зи ва за бо ју, шућ му ра ста не мо же би ти до ве де на у ве зу ни са јед ним 
кон крет ним то на ли те том. Уп. РМС (VI: 1034): шућ му раст, -a, -o, ко ји је нео д ре ђе не бо је; сив-
каст, пе пе љаст.

19 Реч је о но ви јим кал ко ви ма с ен гле ског је зи ка.
20 Тер мин ‘све тли на’ тре ба раз ли ко ва ти од тер ми на ‘сјај’ (пре ма енгл. light ness и bright ness).

СА ЊА КРИ МЕР-ГА БО РО ВИЋ, ИВА НА ЈА КО ВЉЕВ



Би лек сем-
ски на зи ви 
за бо је 

Сло же ни це 
(при дев + 
при дев)

при дев ко јим се обе ле жа ва бо ја + при дев ко јим се обе ле жа ва бо ја
6 на зи ва
ма сли на сто зе ле на (37), смараг дно зе-
ле на (9), азур но пла ва (6), ин ди го пла ва 
(5), пе пе ља сто пла ва (4), тир ки зно-
пла ва (3)
ΣФ = 64

2 на зи ва
ма сли на сто зе ле на (12),  
азур но пла ва (3) 

ΣФ = 15
Од нос бро је ва на зи ва 6 : 2 = 3,00 
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 64 : 15 = 4,27
 оста ли би лек сем ски при дев ски на зи ви за бо је 
3 на зи ва
кра љев ско пла ва (23), па ри ско пла ва (4), 
мор нар ско пла ва (3)
ΣФ = 30

4 на зи ва
кра љев ско пла ва (8), ме та лик си ва 
(4), ме та лик зе ле на (3), па ри ско-
пла ва (3); ΣФ = 18

Од нос бро је ва на зи ва 3 : 4 = 0,75
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 30 : 18 = 1,67

По ред бе не 
син таг ме 
(име ни ца + 
при дев за 
бо ју)

10 на зи ва19

бе би-ро зе/а (18), ли мун-жу та (17), 
не бо-пла ва (16), бе би-пла ва (12), ру бин-
-цр ве на (7), го луб-пла ва (4), го луб-си ва 
(3), кар мин-цр ве на (3), сенф-жу та (3), 
тра ва-зе ле на (3) 
ΣФ = 86

1 на зив
не бо-пла ва (11) 

ΣФ = 11
Од нос бро је ва на зи ва 10 : 1 = 10,00
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 86 : 11 = 7,82

По ред бе не 
син таг ме 
(име ни ца + 
име ни ца у 
ге ни ти ву)

8 на зи ва
бо ја ко же (17), бо ја кај си је (8), бо ја 
ци гле (9), бо ја тру ле ви шње (8), бо ја 
сло но ве ко сти (6), бо ја јор го ва на (4), 
бо ја шам пањ ца (4), бо ја те ра ко те (3) 
ΣФ = 59

3 на зи ва
бо ја тру ле ви шње (9), бо ја кар ми на 
(4), бо ја ко же (3)

ΣФ = 16
Од нос бро је ва на зи ва 8 : 3 = 2,67
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 59 : 16 = 3,69

Сло же ни на-
зи ви (при дев 
у функ ци ји 
при ло га + 
БЦТ)

20 на зи ва са мо ди фи ка то ри ма све тли-
не20 
там но пла ва (47), све тло пла ва (45), 
све тло зе ле на (40), там но зе ле на (29), 
све тло жу та (13), там но цр ве на (13), 
све тло ро зе/а (10), там но ро зе/а (8), све-
тло бра он (8), све тло цр ве на (7), све тло-
сме ђа (8), све тло си ва (7), све тло љу-
би ча ста (6), там но бра он (6), там но-
жу та (5), там но сме ђа (5), там но си ва 
(4), све тло на ран џа ста (4), там но на-
ран џа ста (3), там но љу би ча ста (3)
На по ме на:
10 пу та је упо тре бљен мо ди фи ка тор 
све тло- и 10 пу та там но-; ΣФ = 271

16 на зи ва са мо ди фи ка то ри ма 
све тли не
све тло пла ва (31), там но пла ва (25), 
све тло зе ле на (17), све тло цр ве на 
(11), там но зе ле на (12), све тло-
жу та (9), там но жу та (9), там-
но цр ве на (8), све тло на ран џа ста 
(6), там но бра он (5), там но си ва 
(4), там но на ран џа ста (3), све тло-
љу би ча ста (3), там но љу би ча ста 
(3), там но ро зе/а (3), све тло ро зе/а 
(3)
На по ме на:
7 пу та је упо тре бљен мо ди фи ка тор 
све тло- и 9 пу та там но-; ΣФ = 152

Од нос бро је ва на зи ва 20 : 16 = 1,25
Од нос зби ро ва фре квен ци ја (Ф) = 271 : 152 = 1,78
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6 на зи ва с мо ди фи ка то ри ма сја ја 
пр ља во бе ла (11), пр ља во ро зе (8), 
флу о ро сцент но жу та (7), 
јар ко цр ве на (4),
флу о ро сцент но зе ле на (5), флу о ро-
сцент но ро зе (3) ΣФ = 38

4 на зи ва с мо ди фи ка то ри ма сја ја 
мат (4), флу о ро сцент на (6), 
пр ља во бе ла (4), јар ко цр ве на (3)

ΣФ = 17
Од нос бро је ва на зи ва 6 : 4 = 1,50
Од нос зби ро ва фре квен ци ја Ф = 38 : 17 = 2,24
На по ме на: Упр кос ре ла тив но зна чај ном бро ју ис пи та ни ка об у хва ће них 
те сти ра њем, то ипак ни је би ло до вољ но да се са до вољ но ве ли ком фре-
квен ци јом из дво је на зи ви са дру гим мо ди фи ка то ри ма сја ја, нпр. дре ча во-, 
мут но-, бли ста во-, за га си то-, па стел но-, бле до-, бле ду ња во-, ма гло ви то- 
итд. Иа ко су сви они из ли ста ни у тест-ли ста ма, ов де ни су уне ти због 
сво је ни ске фре квен ци је Ф<3.

Збир ни по-
да ци

97 на зи ва
(44 мо но- + 73 би лек сем ских)

65 на зи ва
(35 мо но- + 30 би лек сем ских) 

Збир на фре квен ци ја ΣФ
- мо но лек сем ски 1843
- би лек сем ски 548
  Укуп но: 2391

 Од нос
Збир на фре квен ци ја ΣФ ж/м
- мо но лек сем ски 1054 1,75
- би лек сем ски 229 2,39
  Укуп но: 1283 1,86

На ши ис пи та ни ци спа да ју у про сеч но обра зо ва ну по пу ла ци ју (сред њо-
школ ци, сту ден ти, гра ђа ни сред њег, ви шег и ви со ког обра зо ва ња). И док 
му шки пол до ми нант но из два ја БЦТ (54% од свих на зи ва из Табеле 3), у 
жен ском хро мат ском во ка бу ла ру, ге не рал но бо га ти јем и раз у ђе ни јем, не што 
је ни же уче шће БЦТ (45,3%), док су не што до ми нат ни је не го код му шка ра ца 
за сту пље ни пре о ста ли на зи ви, и то пре све га мо но лек сем ски, нео снов ни 
на зи ви (30,8%), нпр. бор до, тир ки зна, окер и др. Же не че шће из ли ста ва ју и 
ве ћи ну би лек сем ских, те сло же них хро мат ских при де ва. Ујед но фре квен ти је 
од му шка ра ца име ну ју бо је по зи ва ју ћи се на ком би на ци је ти па ‘при дев + 
при дев’, нпр. ма сли на сто зе ле на, азур но пла ва, као и по лу сло же ни це ‘име-
ни ца + при дев’, нпр. ли мун-жу та, ру бин-цр ве на итд. Че шће по се жу још за 
опи сним па ра фра за ма, ко је за пра во ево ци ра ју ко ло рит не ког по зна тог при-
род ног или ве штач ког ван је зич ког ен ти те та, нпр. бо ја сло но ве ко сти, бо ја 
јор го ва на и сл. Код би лек сем ских ком би на ци ја ‘мо ди фи ка тор све тли не (све-
тло- и там но-) + при дев ко јим се обе ле жа ва бо ја’, од нос бро је ва из дво је них 
на зи ва за бо је, при бли жно је јед нак од но су бро је ва те сти ра них ис пи та ни ца 
и ис пи та ни ка. Же не не што че шће ко ри сте мо ди фи ка тор све тло-, а му шкар-
ци мо ди фи ка тор там но-. То се од но си и на ахро мат ски на зив си ва, али не 
и на на зи ве бе ла и цр на, јер бе ла је ап со лут на све тлост и оду су ство та ме, док 
је цр на ап со лут на та ма и од су ство све тло сти.21 

21 С об зи ром на чи ње ни цу да је наш ж-м узо рак са мо сег мент у це ло куп ној срп ској дру-
штве но-је зич кој за јед ни ци, при че му је већ сам број те сти ра них уче сни ка ре ла тив но скро ман 
и не до вољ но ујед на чен ка ко по по лу та ко и по го ди на ма жи во та, обра зо ва њу, за ни ма њи ма, 
хо би ји ма и др., ов де при ка за не за кључ ке тре ба по сма тра ти ис кљу чи во као оквир ни ори јен тир. 
Да би се при ка за ни ре зул та ти би ло по твр ди ли или опо вр гли нео п ход но је спро ве сти до дат на 
ис тра жи ва ња. 
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Сли ка 1. Удео раз ли чи тих лек сем ских об ли ка на зи ва за бо је код ис пи та ни ка оба по ла.

Као што се ви ди из Та бе ле 3, од нос укуп них бро је ва из ли ста них нео-
снов них про стих при де ва у свој ству БЦТ хи по ни ма у жен ском одн. му шком 
во ка бу ла ру је 31 : 20 = 1,55. То се при бли жно по ду да ра с од но сом бро је ва 
те сти ра них же на и му шка ра ца. Сто га се на пр ви по глед мо же чи ни ти да 
род них раз ли ка не ма. Но, од нос зби ро ва фре квен ци ја (ΣФж 736 : ΣФм 333 = 
2,21) знат но пре ма шу је број 1,55, што по ка зу је да се же не фре квент ни је слу-
же про стим нео снов ним хро мат ским на зи ви ма. У при лог том за кључ ку 
го во ре још по да ци из Та бе ле 4, где су упо ре ђе на 33 нај фре квент ни ја нео-
снов на про ста хро мат ска на зи ва чи ја је фре квен ци ја Ф≥3 ме ђу ис пи та ни ци-
ма ба рем јед ног по ла. Го то во иден тич ну ин вен тар ну ли сту нај фре квент ни-
јих про стих нео снов них на зи ва на во ди Ја ко вљев (2018: 88).22

Та бе ла 4. Пре глед нај фре квент ни јих мо но лек сем ских основ них на зи ва за бо је (Ф≥3). 

 Бр. Нај фре квент-
ни ји про сти 
нео снов ни 

на зи ви за бо је

 Фре квен ци ја (Ф) Од нос 
ко ло на 

3 : 4
(Фж : Фм)

 Од нос Фж : Фм 
све ден на иден ти чан 

број ис пи та ни ка

Ко мен тар
жен ски

на зи ви Фж
му шки 

на зи ви Фм

1 2 3 4 5 6 7
1. бордо 87 35 2,49 2,49/1,54=1,62 + ж
2. тиркизна 65 30 2,17 2,17/1,54=1,41 + ж
3. окер 56 23 2,43 2,43/1,54=1,57 + ж
4. беж 58 18 3,22 3,22/1,54=2,09 + ж
5. златна 63 36 1,75 1,75/1,54=1,14 =
6. тегет 56 19 2,95 2,95/1,54=1,92 + ж
7. сребрна 57 28 2,04 2,04/1,54=1,32 + ж
8. смеђа 35 35 1,00 1,00/1,54=0,65 + м
9. лила 43 19 2,26 2,26/1,54=1,47 + ж
10. крем 38 19 2,00 2,00/1,54=1,30 + ж

22 У те сту из ли ста ва ња уче ство ва ло је 83 ис пи та ни ка пре о вла ђу ју ће жен ског по ла (71ж 
+ 12м), сви сту ден ти пси хо ло ги је са Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
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11. циклама 31 5 6,20 6,20/1,54=4,03 + ж
12. пинк 22 10 2,20 2,20/1,54=1,43 + ж
13. бронзана 17 18 0,94 0,94/1,54=0,61 + м
14. пурпурна 17 2 8,50 8,50/1,54=5,52 + ж
15. бакарна 16 2 8,00 8,00/1,54=5,19 + ж
16. модра 9 1 9,00 9,00/1,54=5,84 + ж
17. магента 5 9 0,56 0,56/1,54=0,37 + м
18. шарена 5 6 0,83 0,83/1,54=0,54 + м
19. резеда 6 0 ∞ ∞ + ж
20. минт 8 0 ∞ ∞ + ж
21. индиго 6 2 3,00 3,00/1,54=1,95 + ж
22. сма раг дна 4 4 1,00 1,00/1,54=0,65 + м
23. ри ђа 4 0 ∞ ∞ + ж
24. драп 5 1 5,00 5,00/1,54=3,25 + ж
25. чо ко лад на 4 1 4,00 4,00/1,54=2,60 + ж
26. ме та лик 4 3 1,33 1,33/1,54=0,86 =
27. ка ра ме ла 0 5 0,00 0,00/1,54=0,00 + м
28. ка фе на 3 3 1,00 1,00/1,54=0,65 + м
29. гри ми зна 3 0 ∞ ∞ + ж
30. ко рал на 3 0 ∞ ∞ + ж
31. грао 3 0 ∞ ∞ + ж
32. ла ван да 0 3 0,00 0,00/1,54=0,00 + м
33. ка ки 3 2 1,50 1,50/1,54=0,97 =

На кон ра чун ског сво ђе ња од но са Фж : Фм на иден тич не бро је ве за оба 
по ла (в. Та бе ла 4, ко ло на 6), по ста је уоч љи ви је ко је то на зи ве за бо је до ми-
нант но ко ри сти је дан одн. дру ги пол, а ко је на зи ве оба по ла ко ри сте под јед-
на ко фре квент но. За про цен ту ал на од сту па ња од но са у ко ло ни 6, од 1,00 
(+/- 15%) или 0,85–1,15, узе то је да из ли ста ни ж-м на зи ви из Та бе ле 4 има ју 
при бли жно јед на ку фре квен ци ју. Ван то га же не до ми ни ра ју за од нос фре-
квен ци ја ко ји је ве ћи од 1,15, док му шкар ци пред ња че код од но са фре квен ци-
ја ко ји је ма њи од 0,85. Же не ко ри сте чак 22 мо но лек сем ска нео снов на на зи-
ва че шће од му шка ра ца, а из ра зи то до ми нант но на во де при де ве ци кла ма, 
пур пур на, мо дра и драп. Исто вре ме но, му шкар ци уоп ште не на во де на зи ве 
ре зе да, минт, ри ђа, гри ми зна, ко рал на и грао. Му шкар ци, пак, од но се пре ва гу 
над же на ма код са мо осам на зи ва. При де ви ко је пре до ми нат но на во де му шкар-
ци су ка ра ме ла и ла ван да, док из ра зи то до ми нант но ко ри сте на зив ма ген та, 
што је за бе ле же но и код из вор них го вор ни ка ен гле ског је зи ка – ma gen ta (в. 
MyLonaset al. 2014: 231). Од пре о ста лих пет на зи ва где су му шкар ци та ко ђе у 
пред но сти, три при па да ју БЦЦ ‘бра он’: сме ђа, брон за на и ка фе на. Ко нач но, 
оба по ла под јед на ко фре квент но ко ри сте на зи ве злат на, ме та лик и ка ки.23

23 Ис тра жи ва ња у дру гим је зи ци ма та ко ђе су по ка за ла да же не че шће од му шка ра ца 
ко ри сте мо но лек сем ске нео снов не на зи ве за бо је (в. SiMP Son –taRRant 1991: 61; Ste in vaLL 2002: 
133; MyLonaset al. 2014: 236; gri Ber et al. 2017: 4). Сто га се мо же прет по ста ви ти да се сли ка о 
из ра же ни јој жен ској упо тре би срп ских мо но лек сем ских нео снов них хро мат ских на зи ва не би 
бит ни је про ме ни ла ни на кон до дат них те сто ва из два ја ња с истим или дру гим ж-м уче сни ци ма, 
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5. женсКo-мУшКeРазлиКеУлеКсичКо-семантичКомПољУосновнихназива
заБоЈеУсРПсКомЈезиКУ.Род не раз ли ке у име но ва њу спек тра бо ја мо гу се 
по сма тра ти још кроз при зму од но са у лек сич ко-се ман тич ком по љу основ них 
на зи ва за бо је, или, БЦТ. Прем да та сли ка ни је ком плет на без уви да у ре зул-
та те те ста име но ва ња,24 не ки за кључ ци ипак мо гу би ти из ве де ни на осно ву 
по да та ка при ку пље них у те сту из два ја ња хро мат ских на зи ва. 

Пр ви за кљу чак је да же не до ми ни ра ју над му шкар ци ма ка ко по бро ју 
та ко и по фре квен ци ји и ин дек су С хи по ни ма ко ји су из дво је ни за хи пе рони-
ме и ујед но БЦТ пла ва, цр ве на, жу та, зе ле на, љу би ча ста и ро зе/а.25 При ме ра 
ра ди, у лек сич ко-се ман тич ком по љу БЦТ жу та, же не на во де се дам хи пони-
миј ских на зи ва: окер, крем, ли мун-жу та, све тло жу та, тамно жу та, флуоро-
сцент но жу та, сенф-жу та. Му шкар ци ов де из два ја ју све га че ти ри хи по ни ма 
(го то во упо ла ма ње): окер, крем, све тло жу та, там но жу та. Исто вре ме но, 
на зи ви ко је су из дво ји ле же не има ју збир ну фре квен ци ју ΣФ=147, док је код 
му шка ра ца та фре квен ци ја ΣФ=60, да кле од нос фре квен ци ја је 2,45 што 
зна чај но пре ва зи ла зи од нос бро је ва укуп но те сти ра них же на и му шка ра ца 
тј. 1,54. Слич но је и код пре о ста лих БЦТ (в. Та бе ла 5).

Та бе ла 5. Пол но уте ме ље не раз ли ке у бро ју хи по ни ма и њи хо вих збир них фре квен ци ја за 
се дам БЦТ.26

Се дам основ них 
на зи ва за бо је 
(БЦТ)27

Број из дво је них хи по ни ма  
и њи хов ме ђу од нос 

Збир не фре квен ци је из дво је них  
хи по ни ма и њи хов ме ђу од нос 

ж м од нос ж м од нос 
пла ва 14 7 2,00 239 100 2,39
цр ве на* 12 6 2,00 195 70 2,79
жу та 7 4 1,75 147 60 2,45
зе ле на 9 5 1,80 203 71 2,86
бра он** 12 8 1,50 169 88 1,82
љу би ча ста* 6 5 1,20 78 30 2,60
ро зе/а*** 8 6 1,33 114 39 2,92

иа ко би фре квен ци је из ли ста них на зи ва го то во са свим из ве сно би ле не што дру га чи је, што би 
ипак би ло до бро про ве ри ти. 

24 У те сту име но ва ња, ко ји је као до пу на спро ве де ним те сто ви ма из два ја ња био пла ни-
ран за 2020. го ди ну, али је из о стао због огра ни че ња усло вље них пан де ми јом ко ви да 19 (на ста-
ва се од ви ја ла он лајн, па ни је би ло мо гу ће фи зич ки при сту пи ти ла бо ра то ри ји за екс пе ри мен-
тал ну пси хо ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду), ис пи та ни ци ма 
се би ло пу тем обо је них кар ти ца или на екра ну при ка зу је ве ћи број раз ли чи то обо је них стиму-
лу са ко је тре ба име но ва ти. Тест се по на вља нај ма ње два пу та ра ди про ве ре кон зи стент но сти 
име но ва ња. Обо је ни сти му лу си пре у зи ма ју се из не ког од си сте ма за раз вр ста ва ње бо ја (енгл. 
co lo ur or der systems) (в. MyLonas et al. 2014: 227; ja ko vLjev 2018: 42–43), нпр. Ман се лов си стем 
бо ја (в. KRiMeR-gaBoRović 2019: 337–341).

25 Пре ма ло је из дво је них хи по ни ма за БЦЦ ‘бе ла’, ‘цр на’, ‘си ва’ и ‘на ран џа ста’, при че му 
су сви они и збир но ни ско фре квент ни, што оне мо гу ћа ва из во ђе ње це ло ви ти јих за кљу ча ка.

26 По да ци ма у Та бе ли 5 ни су об у хва ће ни на зи ви за та ко зва не ме та лик бо је, да кле злат на 
(хи по ним од жу та), сре бр на (хи по ним од си ва) и ба кар на (хи по ним од цр ве на).

27 Зве зди це уз на зи ве за бо је тре ба ту ма чи ти на сле де ћи на чин:
* Због дво знач но сти хи по ни миј ских на зи ва пур пур на и гри ми зна, оба при де ва под ве де-

на су под два хи пе ро ни ма/БЦ Т, ов де цр ве на и љу би ча ста.
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Дру ги зна ча јан за кљу чак ти че се уо че не тен ден ци је да се на гра ни ца ма 
из ме ђу по је ди них БЦЦ/БЦТ из два ја ју два, ре ђе ви ше ви со ко ког ни тив но 
ис так ну тих мо но лек сем ских на зи ва за бо је. То су тир ки зна и те гет на пре-
ла зу из ме ђу ‘зе ле не’ и ‘пла ве’, бор до и ли ла на пре ла зу из ме ђу ‘цр ве не’ и 
‘љу би ча сте’, и окер и беж на пре ла зу из ме ђу ‘жу те’ и ‘бра он’. На ову по ја ву 
у срп ском је зи ку ука зу је још Ја ко вљев (ja ko vLjev 2018: 181–182). Слич но је 
при ме ће но у ру ском је зи ку (в. Pa ra Mei et al. 2018: 15), као и ен гле ском је зи ку 
(в. Lindsay–BRown 2014: 2, 19–22). Упра во је дан та кав на зив мо же по ста ти 
но ви БЦТ у бу дућ но сти.28 При то ме, у ен гле ском је зи ку та кве на зи ве пре до-
ми нат но из два ја ју же не (Lindsay–BRown 2014: 21), што се по твр ђу је и у срп-
ском је зи ку (в. Та бе ла 4). 

6. заКљУчненаПомене. Ана ли за ж-м раз ли ка до би је них на те ме љу те ста 
из два ја ња срп ских на зи ва за бо је по ка за ла је да же не у про се ку има ју обим-
ни ји и раз у ђе ни ји хро мат ски во ка бу лар од му шка ра ца. Же не та ко ђе фре квент-
ни је из ли ста ва ју раз ли чи те хро мат ске на зи ве.

Код је да на ест основ них на зи ва за бо је (БЦТ), у свој ству нај фре квент-
ни јих и ког ни тив но нај и стак ну ти јих срп ских хро мат ских на зи ва, ж-м раз-
ли ка го то во да и не ма, осим у по гле ду ре до сле да по ја вљи ва ња (ран га) по је-
ди них БЦТ. Сви БЦТ уоч љи во се из два ја ју од пре о ста лих на зи ва за бо је, с 
из у зет ком си но ни ма бра он и сме ђа, чи је из два ја ње код те сти ра не жен ске 
по пу ла ци је ни је баш нај у бе дљи ви је. 

До би је ни ре зул та ти у зна чај ној ме ри по ду да ра ју се са за кључ ци ма до-
би је ним у срод ним сту ди ја ма (в. MyLonaset al. 2014; Pa ra Mei et al. 2018), као 
и са ре зул та ти ма из пи лот-сту ди је Кри мер-Га бо ро вић и Ја ко вљев (KRiMeR-
gaBoRović–jaKovLjev 2021). Код оба по ла, БЦТ бра он за у зи ма је да на е сто 
ме сто пре ма ин дек су ког ни тив не ис так ну то сти (С), што овај на зив ран ги ра 
ис пред на зи ва сме ђа, ко ји му шки пол из два ја на два на е стој, а жен ски на два-
де се тој по зи ци ји. И док је код му шка ра ца ја сно из ра же на раз ли ка у ког ни-
тив ној ис так ну то сти бра он и ње го вог нај бли жег, ни же ран ги ра ног нео снов ног 

** Уко ли ко код БЦТ бра он за не ма ри мо при су ство пе ри фер них чла но ва ка те го ри је, да кле 
хи по ни ме беж (‘сме ђа’ са ме ша ви ном ‘жу те’ и ‘си ве’), драп (‘бо ја бе ле ка фе’) и ка ки (‘пра ши-
на ста, драп’), та да по ста је ја сно да му шкар ци у по ре ђе њу са же на ма ов де из два ја ју ве ћи број 
на зи ва са ве ћом збир ном фре квен ци јом (м: сме ђа, брон за на, ка ра ме ла, ка фе на, ке сте ња ста, 
там но бра он, ж: бра он, чо ко лад на, све тло бра он, све тло сме ђа, там но сме ђа). Ако, пак, слич-
но као што је то ура ђе но у Та бе ли 5, на оба спи ска при до да мо ви ше знач не на зи ве беж, драп 
и ка ки, сви по зајм ље ни це из дру гих је зи ка и сви на зи ви за бо је ко ји ма се име ну ју пре се ци две 
или ви ше БЦЦ (опи су ју ме ша ви не бо ја ‘бра он’, ‘жу те’ и ‘си ве’), он да збир но узев пре ва гу опет 
од но се же не.

*** Оба по ла БЦЦ ‘ро зе/а’ ре ла тив но под јед на ко име ну ју са БЦТ ро зе/а. Исто вре ме но, 
же не фре квент ни је из два ја ју на зи ве ци кла ма, пинк, бе би-ро зе, пр ља во ро зе, све тло ро зе/а и 
там но ро зе/а, док је ма ген та ов де је ди ни при дев ко јим се обе ле жа ва бо ја ко ји му шкар ци из-
два ја ју да ле ко фре квент ни је од же на.

28 Да би се од ре ђе ни на зив за бо ју ква ли фи ко вао као БЦТ, ни је до вољ но да бу де са мо 
ког ни тив но (пси хо ло шки) ис так нут, већ тре ба да ис пу ни кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње ба зично-
сти тј. тре ба да бу де ин сти ту ци о на ли зо ван и мо ра има ти ши рок оп сег при ме не. На ве де но у 
срп ском је зи ку тре нут но не ис пу ња ва ни је дан нео снов ни хро мат ски на зив. Но, због све че шће 
упо тре бе не ких та квих на зи ва у сва ко днев ном го во ру (бор до, тир ки зна, окер и те гет), по треб-
но је спро ве сти до дат на би хе ви јо рал на и лин гви стич ка ис тра жи ва ња. 
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на зи ва бор до, код жен ског по ла та раз ли ка је ми ни мал на. У из ве сној ме ри 
из не на ђе ње пред ста вља то што пре ма те сту из два ја ња основ ни на зив за БЦЦ 
‘бра он’ ни је сме ђа, већ је то по зајм ље ни ца бра он. Но, бу ду ћи да се у књи-
жев ном кор пу су и да ље пре о вла ђу ју ће упо тре бља ва при дев смеђ, док је 
бра он све за сту пље ни ји у сва ко днев ном, ко ло кви јал ном го во ру, и то за по тре-
бе опи си ва ња про из во да веб-ди зај на, мод не и тек стил не ин ду стри је, фар би 
и сл., оста је отво ре но пи та ње ко ји од ова два на зи ва за пра во пред ста вља 
БЦТ. Не ја сно је, да ље, у ко јој ће се ме ри њи хов тре нут ни ста тус за држа ти, 
да кле да ли ће сме ђа оста ти нор ма у књи жев ном је зи ку, док ће бра он би ти све 
за сту пље ни ји на зив у ко ло кви јал ном је зи ку (бра он се за са да пре вас ход но 
ко ри сти за опи си ва ње бо је раз ли чи тих ве штач ких про из во да). 

Же не ре ла тив но че шће од му шка ра ца на во де ве ћи ну мо но лек сем ских 
хи по ни ма БЦТ, нпр. бор до, тир ки зна, окер, те гет и др., као и ве ћи ну би лек-
сем ских хи по ни ма БЦТ тј. сло же ни це ти па ‘при дев + при дев’, нпр. ма сли на-
сто зе ле на, кра љев ско пла ва, као и по лу сло же ни це ти па ‘име ни ца + при дев’, нпр. 
ли мун-жу та, и сло же ни це ти па ‘име ни ца + име ни ца у ге ни ти ву’, нпр. бо ја 
ко же. Чак и код од ред бе них ком по зи ци ја ти па ‘при дев у функ ци ји при ло га 
+ при дев’, нпр. све тло пла ва, где се на пр ви по глед чи ни да је му шки пол кре-
а тив ни ји због не што ве ћег бро ја из дво је них на зи ва ове вр сте, на кон са гледа-
ва ња њи хо вих фре квен ци ја по ста је очи глед но да же не по но во од но се пре ва гу 
над му шкар ци ма. Уз то, бит на ка рак те ри сти ка му шког хро мат ског во ка бу-
ла ра је то да је са же ти ји и ди рект ни ји, украт ко ‒ му шко ко ло рит но опи сива ње 
ма ње је де скрип тив но. Му шкар ци пре вас ход но из ли ста ва ју је да на ест БЦТ, 
за тим сло же ни це са БЦТ осно вом, нпр. све тло пла ва, јар ко цр ве на, и из ве де-
ни це ти па ‘при дев + су фикс -аст’, нпр. ке сте њаст(а). Раз ли ке из ме ђу по-
ло ва уо ча ва ју се и код упо тре бе мо ди фи ка то ра све тло и там но, при че му, 
пре ма ре зул та ти ма спро ве де ног те ста из ли ста ва ња, мо ди фи ка тор све тло 
че шће би ра ју же не, док мо ди фи ка тор там но че шће би ра ју му шкар ци. 

Код ве ћи не нај и стак ну ти јих мо но лек сем ских нео снов них на зи ва, нпр. 
бор до, тир ки зна, окер, те гет, беж и ли ла, ко ји су по фре квен ци ји и ког ни тив-
ној ис так ну то сти нај бли жи рас по ло жи вим је да на ест БЦТ, очи то ва не су зна-
чај не ж-м раз ли ке у сми слу ког ни тив ног ран ги ра ња. Го то во исто вет но ж-м 
ран ги ра ње уо ча ва се је ди но код бор до (на пре ла зу из ме ђу ка те го ри ја ‘цр ве на’ 
и ‘љу би ча ста’) и тир ки зна (на пре ла зу из ме ђу ка те го ри ја ‘зе ле на’ и ‘пла ва’), 
што ова два на зи ва ког ни тив но чи ни нај о збиљ ни јим кан ди да ти ма за бу ду ће 
БЦТ. За са да ипак не ма до вољ но лин гви стич ких до ка за о то ме да ов де за и ста 
је сте реч о на зи ви ма ко ји су по ста бил но сти упо тре бе и се ман тич кој раз уђе-
но сти на ни воу ба рем не ког од се кун дар но-основ них на зи ва. 

Ис тра жи ва ње је по твр ди ло ве ће бо гат ство жен ског хро мат ског во ка бу-
ла ра тј. гу шће раш чла њи ва ње и име но ва ње ви дљи вог спек тра у од но су на 
му шке ис пи та ни ке. Тре ба сва ка ко спо ме ну ти да за по тре бе овог члан ка ни је 
од ра ђен тест име но ва ња, због че га не до ста је раз у ђе ни ји при каз ж-м раз ли ка 
у име но ва њу бо ја и скло но сти ка од ре ђе ним бо ја ма, ка ко је то при ка за но у 
сту ди ја ма где су на ве де ни на зи ви ко је за име но ва ње по је ди них де ло ва спек-
тра ко ри сте же не одн. му шкар ци (в. MyLonaset al. 2014: 236). Све то по треб но 
је сто га до дат но ис тра жи ти. Исто вре ме но, би ло би зна чај но про ве ри ти да ли, 
ре ци мо, же не бр же од му шка ра ца име ну ју раз ли чи те ко ло ри те, те да ли дају 
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кон зи стент ни је од го во ре при ли ком име но ва ња обо је них сти му лу са. Ко ри-
стан из вор по да та ка за та ква на кнад на ис пи ти ва ња код из вор них го вор ни ка 
срп ског је зи ка мо гле би би ти ре ци мо асо ци ја ци је на раз ли чи те ко ло ри те у 
свој ству сти му лу са ко је би, из ме ђу оста лог, мо гле да ука жу на слич но сти и 
раз ли ке у упо тре би на зи ва бра он и смеђ(а) у сва ко днев ном го во ру. 
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75ОСВРТ НА ЖЕН СКО-МУ ШКЕ РАЗ ЛИ КЕ У ХРО МАТ СКОМ ИМЕ НО ВА ЊУ...

Sa nja Kri mer-Ga bo ro vić 
Iva na Ja ko vljev

A STUDY OF GEN DER-RE LA TED DIF FE REN CES IN CO LOR-NA MING 
IN THE STAN DARD SER BIAN LAN GU A GE

S u m  m a r y

This pa per is a study of gen der-re la ted dif fe ren ces in co lor-na ming in the stan dard Ser bian 
lan gu a ge. The dis tin cti ons we re exa mi ned using the fi ve-mi nu te free-list eli ci ta tion of co lor na mes. 
A to tal of 175 par ti ci pants to ok part in the sur vey ‒ te e na gers, ado le scents, and adults. All in all, it 
was 106 fe ma les and 69 ma les, aged 16–75, and com po sed of fo ur sub gro ups: 24 ci vil en gi ne e ring 
stu dents (10 fe ma les + 14 ma les), 49 En glish phi lo logy stu dents (40 fe ma les + 9 ma les), 65 gram mar 
school stu dents (34 fe ma les + 31 ma les) and 37 adults (22 fe ma les + 15 ma les). Qu i te si mi lar to the 
fin dings and con clu si ons re por ted by va ri o us aut hors, for in stan ce Simp son & Tar rant (1991), Mylo-
nas et al. (2014), Lind say & Brown (2014), Espi no sa-Za ra go za (2021), etc., the re sults go as fol lows: 
(1) the fe ma le re spon dents to the sur vey ex cel in a ric her vo ca bu lary of both mo no le xe mic and 
polyle xe mic co lor terms than the ma le re spon dents. The fe ma les eli cit re mar kably mo re co lor terms 
than the ma les; (2) both se xes as sign mo re or less iden ti cal na mes to 11 ba sic co lor ca te go ri es (BCCs) 
first de fi ned so by Ber lin & Kay (1969). The only con cern he re is the so mew hat qu e sti o na ble sta tus 
of the BCC ‘brown’. This is due to the dif fe ren ce in the num ber of fe ma les and ma les eli ci ting the term 
sme đa, a synonym of braon, both of which mean ‘brown’ in the En glish lan gu a ge; (3) the fe ma les 
use a lar ger ar ray of co lor terms to de scri be the do main of the ma jo rity of BCCs. This is so espe ci ally 
with the BCC ‘pink’ which is typi cally con si de red a girly co lor. As for the ma le re spon dents, they 
are su per i or to the fe ma les only in na ming the BCC ‘brown’ do main; (4) the Ser bian co lor terms 
bor do ‘bur gundy (co lor)’, and tir ki zna ‘tur qu o i se’, se em to be the best can di da tes for no vel BCTs in 
the Ser bian lan gu a ge. Ad mit tedly, it is es sen tial to en su re and pre sent mo re lin gu i stic sup ports for 
this at ti tu de. This study mostly con firms and to so me ex tent al so en han ces and cor rects the re sults of 
gen der-re la ted dif fe ren ces in co lor-na ming study re por ted on in the pi lot study con veyed by Kri mer-
Ga bo ro vić & Ja ko vljev (2021).
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