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Пред го вор

Упра ва за род ну рав но прав ност Ми ни стар ства ра да 
и со ци јал не по ли ти ке у са рад њи са Про гра мом Ује-

ди ње них на ци ја за раз вој и Де ле га ци јом Европ ске ко ми-
си је ор га ни зо ва ла је јав ну ака дем ску де ба ту О је зич кој 
по ли ти ци и род но осе тљи вом је зи ку . По зва не/и да уче-
ству ју у овој де ба ти били су/и екс перт ки ње и екс пер ти 
за је зич ка пи та ња и пред став ни це и пред став ни ци род-
них ме ха ни за ма. 

Циљ ова кве вр сте ака дем ске ди ску си је било је отва ра-
ње ар гу мен то ва ног и ком пе тент ног ди ја ло га о упо тре-
би род но осе тљи вог је зи ка у јав ном жи во ту, по сма тра н у 
ши рем кон тек сту кре и ра ња је зич ких по ли ти ка у јед ном 
дру штву. Бу ду ћи да је је зик на са мо сред ство ко му ни-
ка ци је, већ и по ка за тељ од но са али и мо ћи и кон тро ле у 
јед ном дру штву, ве за из ме ђу је зи ка и род не рав но прав-
но сти ите ка ко је ва жна. Сто га на по ри за кре и ра ње окви-
ра и усло ва за по ли ти ку рав но прав но сти и јед на ких мо-
гућ но сти под ра зу ме ва ју и отва ра ње пи та ња упо тре бе 
род но осе тљи вог је зи ка. Оту да je Управa за род ну рав но-
прав ност по ред ни за осталих пи та ња, а у скла ду са На
ци о нал ном стра те ги јом за по бољ ша ње по ло жа ја же на и 
уна пре ђи ва ње род не рав но прав но сти, по кре ну ла и ово, 
ува жа ва ју ћи чи ње ни цу да је слич них на по ра и ини ци ја-
ти ва већ би ло и да су нај че шће до ла зи ли из не вла ди ног 
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сек то ра или од стра не по је ди них екс перт ки ња и екс пе-
ра та, а све у на ме ри да ово пи та ње уве де мо у јав ни дис-
курс и да се њи ме кон ти ну и ра но ба ви мо. Наши при о ри-
те ти ће би ти, пре све га, област обра зо ва ња и ме ди ја као 
кључ них за про ме ну тра ди ци о нал них ста во ва, и укла ња-
ње сте ре о ти па и пред ра су да. Та ко ђе, наша на ме ра ни је 
да пре ју ди ци ра мо и на ме ће мо ре ше ња, већ да отво ри мо 
про стор за ди ску си ју, али и да под стак не мо про ме не ка-
ко у сва ко днев ној упо тре би је зи ка, та ко и у по гле ду ду го-
роч ног кре и ра ња је зич ких по ли ти ка 

На да мо се да ће ова де ба та би ти увод у низ ак тив но сти, 
као што је ор га ни зо ва ње ме ђу на род не кон фе рен ци је и 
упо зна ва ње са ис ку стви ма осталих зе ма ља.

Као до при нос да љој ди ску си ји, у овој публикацији 
објављујемо излагања учесница и учесника. У пр вом де-
лу, на кон обра ћа ња др На та ли је Ми ћу но вић, об ја вљу је мо 
увод на из ла га ња проф. др Је ле не Фи ли по вић и проф. др 
Алек сан дра Бо шко ви ћа. За тим је, уз ми ни мал не про ме-
не ре до сле да и до да ва ње на сло ва од стра не при ре ђи ва ча 
пре не та ди ску си ја, и на кра ју за вр шне ре чи увод ни ча ра.

На самом крају додат је за ову прилику припремљен 
текст професорке емерите Свенке Савић, који садржи 
теоријске основе и практичне савете за употребу родно 
осетљивог језика.

За хва љу је мо се свим уче сни ца ма и уче сни ци ма на при-
су ству, из не тим за па жа њи ма и кон струк тив ним пред ло-
зи ма ко ји ће на овај на чин би ти до ступ ни нај ши рем кру-
гу за ин те ре со ва них. 
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По здрав на реч  
др На та ли је Ми ћу но вић, 

 
ди рек тор ке Упра ве за род ну 
рав но прав ност 
Ми ни стар ства ра да и со ци-
јал не по ли ти ке

До бар дан и до бро до шли. При па ла ми је част да отво-
рим де ба ту О је зич кој по ли ти ци и род но осе тљи

вом је зи ку . Ова да на шња де ба та део је на шег про гра ма 
по кре та ња пи та ња упо тре бе род но осе тљи вог је зи ка 
у јав ном жи во ту у Ср би ји, ко ји Упра ва за род ну рав но-
прав ност спро во ди у са рад њи са Про гра мом Ује ди ње них 
на ци ја за раз вој. Ујед но се за хва љу јем Про гра му Ује ди-
ње них за раз вој на ци ја на по др шци. 

Род но осе тљи ви је зик по чео је да ула зи у упо тре бу у не-
ким ме ди ји ма и ме ђу струч ња ки ња ма. Као и у сва кој 
тран сфор ма ци ји је зи ка, по сто је пи та ња од но са по ку ша-
ја стан дар ди за ци је ко је чи ни струч на јав ност и спон та-
них про ме на на ви ка у го во ру и пи са њу. Иако је ја сно да 
има ве ћих дру штве них про бле ма од не до вољ не упо тре бе 
род но осе тљи вог је зи ка, ва жно је бо ри ти се про тив род-
них сте ре о ти па свим сред стви ма ко ја су на рас по ла га њу. 
До след на упо тре ба род но осе тљи вог је зи ка од ве ли ке је 
по мо ћи у ства ра њу ре ал не и по зи тив не сли ке до при но са 
же на у свим по љи ма дру штве ног жи во та. Не ки про бле-
ми око не до вољ но ко ри шће них тер ми на око ко јих по сто-
је не су гла си це, не до ста так на ви ке, по гре шно схва та ње 
ад ми ни стра тив них пра ви ла (ко ја не за бра њу ју промену 
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име ни ца ко је озна ча ва ју ру ко во де ћа ме ста као што  је 
ди рек тор/ди рек тор ка по ро ду, као што се че сто по гре-
шно пред ста вља услед сте ре о тип ног ми шље ња и от по-
ра про ме на ма не ких слу жбе ни ка, а ина че је гра ма тич ки 
ап сурд но јер се те име ни це ме ња ју и по бро ју и по па де-
жу), мо гу се раз ре ши ти са мо раз ма тра њем ка ко оби чај-
не упо тре бе, та ко и ком па ра тив ном ана ли зом са дру гим, 
на ро чи то срод ним, је зи ци ма. Уна пре ђи ва ње род не равно -
прав но сти ни је мо гу ће без стал ног за ла га ња за пре ва-
зи ла же ње сте ре о ти па и рав но прав но укљу чи ва ње же на 
и му шка ра ца, па и упо тре бом род но осе тљи вог је зи ка, у 
све сег мен те дру штве ног жи во та. 

На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и 
уна пре ђи ва ње род не рав но прав но сти, ко ју мо же те на-
ћи на на шем сај ту, има шест стра те шких ци ље ва. То су: 
бор ба про тив на си ља, за шти та здра вља, уло га же на у ме-
ди ји ма, рав но прав ност у по ли тич ком жи во ту и рав но-
прав ност у еко ном ском жи во ту, при чему се у ци љу обра-
зо ва ња Ср би ја оба ве зу је да ће обез бе ди ти то ле рант не, 
род но рав но прав не и се ку лар не обра зов не са др жа је. Ту 
стра те ги ју усво ји ла је Вла да.

Да на шњи увод ни ча ри ће би ти про фе сор ка др Је ле на Фи-
ли по вић, управ ни ца Ка те дре за ибе риј ске сту ди је Фи ло-
ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и др Алек-
сан дар Бо шко вић, про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра ду и 
на уч ни са вет ник Ин сти ту та дру штве них на у ка. За хва-
љу јем се увод ни чар ки и увод ни ча ру, као и свима ва ма да-
нас при сут ни м, и на дам се да ћете се ак тив но укљу чи ти 
у де ба ту ко ја ће касније би ти и пу бли ко ва на. 
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УВОД НА  
ИЗ ЛА ГА ЊА 
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Увод но из ла га ње  
проф. др Је ле не 

Фи ли по вић, 
 
Ка те дра за ибе риј ске сту ди је, 
Фи ло ло шки фа кул тет  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду

Род, је зик и род но осе тљи ве  
је зич ке по ли ти ке

Увод

Овај из ве штај на стао је као ре зул тат са рад ње Упра ве 
за род ну рав но прав ност Ми ни стар ства ра да и со ци-

јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је и Про гра ма за раз вој 
Ује ди ње них на ци ја (UNDP), у окви ру про јек та Ја ча ње 
уло ге ци вил ног дру штва у кре и ра њу по ли ти ка и прак
си у ве зу са сма ње њем си ро ма штва (енг. Strengthe ning 
the ro le of ci vil so ci ety in sha ping po verty re la ted po li ci es 
and prac ti ces). Род на пер спек ти ва у кључ ним сег мен ти-
ма дру штве ног жи во та у фо ку су је ак тив но сти Упра ве 
за род ну рав но прав ност, на осно ву ко је су 2008. и 2009. 
го ди не на ста ле На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње 
по ло жа ја же на и уна пре ђе ње род не рав но прав но сти у 
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Ср би ји, као и на ци о нал ни ак ци о ни пла но ви за уна пре-
ђе ње род не рав но прав но сти у шест стра те шких обла сти: 
здрав ство, ме ди ји, од лу чи ва ње, еко ном ски раз вој, обра-
зо ва ње, и бор ба про тив на си ља над же на ма. У то ку из-
ра де на ци о нал них пла но ва ис кри ста ли са ла се по тре ба 
за отва ра њем јед ног но вог по ља де ло ва ња у обла сти уна-
пре ђе ња род не рав но прав но сти ко је до са да ни је на ла-
зи ло до вољ но про сто ра у окви ри ма зва нич них ака дем-
ских институција и ин сти ту ци ја др жа ве, а то су пи та ња 
род но осе тљи вог је зи ка или род не пер спек ти ве у дис-
кур су, у раз ли чи тим до ме ни ма упо тре бе је зи ка (нај че-
шће се под до ме ни ма под ра зу ме ва ју при ват ни, обра зо-
в ни, јав но-ад ми ни стра тив ни и про фе си о нал ни до ме ни).

Циљ из ра де овог из ве шта ја је да отво ри озбиљ ну јав ну и 
ака дем ску де ба ту о по тре би за род ном ди фе рен ци ја ци-
јом у је зич кој струк ту ри са јед не, и о зна ча ју кри тич ке 
ана ли зе дис кур са и кри тич ке со ци о лин гви стич ке ана-
ли зе је зич ких прак си у на шем дру штву са дру ге стра не. 
И јед на и дру га вр ста ана ли зе усме ра ва ју се на раз от-
кри ва ње дру штве них ко ре ла та упо тре бе је зи ка, од но-
сно оних иде о ло шких, кул тур них (исто риј ских, тра ди-
циј ских, итд.), еко ном ских и по ли тич ких фак то ра ко ји 
ути чу на на ше је зич ке из бо ре, а ко ји зна чај но ука зу ју на 
на ше по и ма ње све та, на на ше раз у ме ва ње по ло жа ја же-
на и му шка ра ца у дру штву у ко јем жи ви мо и на на ше ту-
ма че ње са др жа ја је зич ких по ру ка: 

„Сна га род них ка те го ри ја у дру штву оне мо гу ћа ва нас 
да се кроз соп стве не жи во те кре ће мо на „не род не“ на
чи не, или да де ла мо на на чи не ко је не про из во де род но 
по на ша ње у дру гим љу ди ма . У исто вре ме, одр жа ва ње 
род них ка те го ри ја за ви си од сва ко днев ног одр жа ва
ња и по др жа ва ња од ре ђе них вр ста по на ша ња . Ди хо
то ми ја му шко–жен ско не би мо гла да оп ста не као 
струк ту рал но зна чај на дру штве на ка те го ри ја да се 
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раз ли чи те гру пе љу ди и да ље не по на ша ју као „же не“ 
и „му шкар ци“ . Дру гим ре чи ма, род ни по ре дак и дру
штве не ка те го ри је – му шко и жен ско – на ко ји ма тај 
по ре дак по чи ва ба зи ра ју се на дру штве ној прак си“ 
(Ec kert & McCon nnell-Gi net, 2003: 50).

Ка ко бих ја сни је пред ста ви ла ре ле вант не иде је о зна ча ју 
кри тич ке ана ли зе је зич ке струк ту ре и је зич ког са др жа ја 
у све тлу ис тра жи ва ња род не пер спек ти ве у је зи ку, од-
лу чи ла сам се за оп шир ни ји увод о од но су је зи ка и дру-
штва, упра во због чи ње ни це да ве ћи део на ше ака дем-
ске јав но сти ини си сти ра на јед ном пот пу но дру га чи јем 
по и ма њу на у ке о је зи ку, од но сно лин гви сти ке. Сма трам 
да је у би ло ко ју јав ну ака дем ску де ба ту овог ти па нео п-
ход но уве сти но ву епи сте мо ло шку пер спек ти ву ка ко би 
се не ки од ста во ва ко је за сту пам мо гли ар гу мен то ва но 
пред ста ви ти, и то ћу по ку ша ти да учи ним у одељ ци ма 
ко ји сле де. У ана ли зи за ко ју се опре де љу јем не ма ап со-
лут не исти не и кван ти та тив но мер љи вих и про вер љи вих 
по да та ка као па ра ме та ра за про це ну на уч не вред но сти 
мо јих за кљу ча ка, што отва ра про стор за не сла га ње са 
њи ма ка ко ме ђу мо јим ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма, та ко и 
у ши рој јав но сти. Сто га на гла ша вам да овај из ве штај не 
ну ди го то ва ре ше ња, већ са мо не ке од мо гу ћих пу те ва 
пре по зна ва ња и уво ђе ња жен ског ви ђе ња све та у фо кус 
је зич ке ана ли зе.
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Род на пер спек ти ва  
у на у ци о је зи ку

Је зик и лин гви сти ка

Је зик де фи ни ше мо као си стем зна ко ва ко ји ко ри сти мо у 
ко му ни ка ци ји, у ин тер ак ци ји са оста лим чла но ви ма на-
ше го вор не за јед ни це.

Ду го је у тра ди ци о нал ној фи ло ло ги ји и на у ци о је зи-
ку (лин гви сти ци) тај си стем тре ти ран као ап страк тан, 
не за ви сан од дру штве них ва ри ја бли (про мен љи вих). У 
том сми слу, тра ди ци о нал на на у ка о је зи ку, струк ту ра-
ли стич ке ори јен та ци је, од кра ја 19. ве ка на о ва мо ну ди 
ин тер пре та ци ју је зи ка као хо мо ге ног и ста тич ног си-
сте ма, ап стракт ног и пот пу но одво је ног од дру штве ног 
кон тек ста у ко јем се упо тре бља ва. Да кле, тра ди ци о нал-
на лин гви сти ка ин си сти ра на ис тра жи ва њу си сте ма је-
зич ких зна ко ва, на ин ва ри јант но сти и јед но знач но сти, а 
не на про мен љи во сти/ва ри ја бил но сти упо тре бе је зи ка. 
Дру гим ре чи ма, све оно што у је зи ку за ви си и ме ња се 
у скла ду са кон тек стом, на ме ром го вор ни ка, кул тур ним 
мо де ли ма и иде о ло ги ја ма го вор не за јед ни це, у тра ди цио-
нал ној лин гви сти ци сма тра се не ва жним, ефе мер ним, 
не у хва тљи вим и ире ле вант ним за раз у ме ва ње функ цио -
ни са ња је зич ког си сте ма. Ова кав струк ту рал ни при-
ступ је зи ку као си сте му ре ла тив но не за ви сном од упо-
тре бе је зи ка од и грао је зна чај ну уло гу у за не ма ри ва њу 
дру штве них чи ни ла ца, кон тек ста, ин тер ак ци је, и свих 
дру гих пси хо-со ци јал них ва ри ја бли ко је ути чу на на чин 
на ко ји ко ри сти мо је зик да раз у ме мо и ин тер пре ти ра мо 
свет око нас. Ме ђу тим, ни је зик ни дру штво у ког ни ци ји 
по је ди на ца и за јед ни ца не по ја вљу ју се као „ин стант“, го-
то ви про из во ди, као ста тич не и ка те го ри је не про мен љи-
ве у про сто ру и вре ме ну: 
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„Иако је че сто из ана ли тич ких раз ло га ко ри сно да је
зик и дру штво раз ма тра мо као не за ви сне и ста бил
не си сте ме, та ко ђе је ва жно и да раз у ме мо да се оба 
си сте ма одр жа ва ју – и то пре све га ме ђу соб но одр
жа ва ју – кроз сва ко днев не ак тив но сти . И исто та ко, 
међусобно ме ња ју“ (Ec kert & McCon nnell-Gi net, 2003: 
52-53, за де бља ње мо је). 

Да кле, сва ка про ме на, дру штве на и је зич ка, оба вља се 
пр вен стве но кроз кон вер за ци ју, од но сно кроз упо тре бу 
је зи ка. 

И та ко, као је дан од кључ них од го во ра на струк ту рал ну 
епи сте мо ло шку ори јен та ци ју во де ћих лин гви стич ких 
шко ла то ком чи та ве пр ве по ло ви не 20. ве ка, ја вља се со-
ци о лин гви сти ка. Со ци о лин гви сти ка је ре ла тив но мла да 
лин гви стич ка ди сци пли на ко ја се 60-их го ди на про шлог 
ве ка ја вља као ар гу мен то ва на ре ак ци ја на опи са ну ин-
тер пре та ци ју је зи ка као хо мо ге ног и ста тич ног си сте ма, 
ап стракт ног и пот пу но одво је ног од дру штве ног кон тек-
ста у ко јем се упо тре бља ва. Со ци о лин гви сти ка, на су прот 
тој ин тер пре та ци ји, ну ди ин тер ди сци пли на р ни при ступ 
је зи ку и је зич ким ва ри ја ци ја ма уну тар кон крет них го-
вор них за јед ни ца. Со ци о ло ги ја, ан тро по ло ги ја, ан тро-
по ло шка лин гви сти ка, ког ни тив на лин гви сти ка, из ме ђу 
оста лих, пред ста вља ју те о риј ска и ме то до ло шка упо ри-
шта јед не зна чај не гра не мо дер не со ци о лин гви сти ке. 

Со ци о лин гви сти ка са гле да ва је зик као ва ри ја би лни си-
стем ко ји се кроз раз ли чи те ме ди ју ме ис по ља ва у ни зу 
функ ци ја ко је ко ри сти мо за ко му ни ка ци ју у раз ли чи тим 
до ме ни ма (на при мер, у при ват ном, про фе си о нал ном, 
обра зов ном и јав ном/ад ми ни стра тив ном до ме ну). Ова-
кво ту ма че ње со ци о лин гви сит ке та ко ђе ја сно иден ти-
фи ку је чи ње ни цу да уло га, функ ци је и вред но ва ње од-
ре ђе ног је зи ка за ви се од ни за со ци јал них, по ли тич ких, 
еко ном ских, кул тур них и дру гих екс тра-лин гви стич ких 
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фак то ра ко ји од ре ђу ју ње гов ста тус, зна чај и моћ уну тар 
од ре ђе не за јед ни це (је зич ке, кул тур не, ет нич ке, по ли-
тич ке, итд.). Дру гим ре чи ма, све поменуте дру штве но 
усло вље не упо тре бе је зи ка и је зич ких фор ми зна чај но 
ко ре ли ра ју са вред но сним си сте мом го вор не за јед ни це 
ко ја да ти је зик ко ри сти.

Упра во због то га, ова кво чи та ње со ци о лин гви стич ке 
па ра диг ме зах те ва да од нос је зи ка и по је ди на ца ко ји га 
ко ри сте са гле да мо као ди на ми чан и ком плек сан од нос 
у ко јем се ва ри је те ти/ко до ви, сти ло ви, ре ги стри, жар го-
ни итд., ком би ну ју у из град њи раз ли чи тих дис кур са ко је 
по је ди нац ко ри сти у окви ру раз ли чи тих го вор них за јед-
ни ца ко је се ме ђу соб но укр шта ју, пре кла па ју и пре пли-
ћу (в. Ри цен то, 2006). У том кон текс ту, дру штве не и је-
зич ке про ме не увек се раз у ме ју као ре зул тат ду гог ни за 
по је ди нач них ак ци ја и го вор не де лат но сти ве ли ког бро-
ја осо ба у раз ли чи тим де ло ви ма спек тра бив ство ва ња у 
јед ној дру штве ној/го вор ној за јед ни ци.

Ова ко фор му ли са на ин тер ди сци пли нар на је зич ка ана-
ли за по при ма аспек те кри тич ке ана ли зе је зи ка, и од-
ре ђу је се као кри тич ка со ци о лин ги ви сти ка. Кри тич ка 
со ци о лин гви сти ка, као и сва ка дру га вр ста при ме не кон-
це па та кри тич ке те о ри је на ис тра жи ва ње је зи ка, те жи 
да

„ис тра жи дру штве ну ин тер ак ци ју та ко што се 
усме ра ва на ње не лин гви стич ке еле мен те, али у исто 
вре ме те жи да ука же на нај че шће скри ве не де тер ми
нан те у си сте му дру штве них од но са, као и скри ве не 
ефек те ко је они мо гу има ти на си стем“ (Fa ir clo ugh, 
2001: 4).

У том сми слу се кри тич ка со ци о лин гви сти ка зна чај но 
осла ња на кон цеп те кри тич ке ана ли зе дис кур са (енгл. 
cri ti cal di sco ur se analysis), ко ја се ба ви ана ли зом уло ге 
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дис кур са у (ре)про дук ци ји од но са мо ћи, од но сно хе ге мо-
ни је и до ми на ци је од ре ђе них чла но ва дру штве не за јед-
ни це над дру гим чла но ви ма исте за јед ни це, и по ку ша-
ва да уоча ва њем и ту ма че њем да тих је зич ких фе но ме на 
ути че на ис ко ре њи ва ње со ци јал них не јед на ко сти, раз-
ли ка, пред ра су да, сте ре о ти па, и сл. (в. Van Dijk, 1993: 249; 
за јед ну за ни мљи ву кри тич ку ана ли зу срп ског ад ми ни-
стра тив ног дис кур са, в. Кли ко вац, 2008: 247-265).

Је зик и моћ

Са вре ме на ана ли за од но са је зи ка и дру штва по зи ва на 
де таљ но и не при стра сно ба вље ње пре и спи ти ва њем свих 
тра ди ци о нал но ана ли зи ра них ап со лут них ка те го ри ја 
и пој мо ва, као што су пол, род, кла са, ра са, ет ни ци тет, 
иден ти тет, је зик, моћ, по ли ти ка и пла ни ра ње и сл. Пи та-
ња дру штве не мо ћи, пре ва зи ла же ња дру штве них и кул-
тур них раз ли ка и до ми на ци је, као и те жње да се прона ђу 
но ве дру штве не и кул тур не нор ме (ко је пра те од го ва ра-
ју ће је зич ке фор ме) у ци љу де фи ни са ња но вих, ал тер на-
тив них про јек ци ја лич ног и груп ног иден ти те та, у фо ку-
су су ове вр сте на уч них раз ма тра ња.

Је зик се у кри тич кој со ци о лин гви сти ци тре ти ра као је-
дан од кључ них ко ре ла та (али и су штин ских еле ме на та) 
кул тур них мо де ла и иде о ло ги ја ко је су њи хов са став ни 
део, а ко ји слу же за об ли ко ва ње ста во ва, ве ро ва ња, пер-
цеп ци ја, као и емо ци ја и ре ак ци ја оста лих чла но ва на ше 
го вор не за јед ни це (в. на при мер, Co ul son, 1992). Раз у ме-
ва ње обра за ца је зич ке ин тер ак ци је да је нам ја сни ји увид 
у струк ту ру кул тур них мо де ла и раз от кри ва иде о ло шке 
по сту ла те ко ји фор ми ра ју на ше ви ђе ње све та ко ји нас 
окру жу је.



22

Кул тур ни мо де ли омо гу ћа ва ју нам да ство ри мо сво ју 
сли ку о све ту и, сход но то ме, они су и у сва кој иде о ло ги ји 
ко ју при ме њу је мо ка ко би смо раз у ме ли ства ри ко је нас 
окру жу ју. Кроз ис тра жи ва ње упо тре бе је зи ка, је зич ких 
ва ри ја ци ја и ста во ва го вор ни ка пре ма је зи ку/дис кур су 
(ко ји пред ста вља од раз али и ге не ра тор кул тур них мо де-
ла), кри тич ка со ци о лин гви сти ка по ку ша ва да од ре ди на 
ко ји на чин дру штве ни од но си ути чу на је зич ку прак су 
ко ја до при но си дру штве ној не јед на ко сти и дис ба лан су у 
рас по де ли дру штве не мо ћи.

Иде о ло ги је су, пак, дру штве ни кон струк ти ко ји нам по-
ма жу да ство ри мо дру штве ну (кул тур ну, по ли тич ку, 
лин гви стич ку, и сл.) сли ку све та ко ји нас окру жу је: 

„Кроз раз ли чи те иде о ло ги је ми се би обез бе ђу је мо раз
ли чи те ин тер пре та ци је чи ње ни ца са ко ји ма се суо
ча ва мо . Сва ка ин тер пре та ци ја, сва ка иде о ло ги ја, 
је дан је од при ме ра на ме та ња обра сца – не ке вр сте 
струк ту ре или ор га ни за ци је – у про це су раз у ме ва ња 
(или по гре шног раз у мева ња) ( . . .) чи ње ни ца, до га ђа ја, 
ак тив но сти, на чи на на ко ји про це су је мо ви зу ел не и 
ауди тив не са др жа је . Иде о ло шке ма пе не пред ста вља
ју објек тив ну, екс тер ну ре ал ност . Обра сци ко је ми 
на ме ће мо, или при хва та мо од дру гих, не мо ра ју би ти 
со фи сти ци ра ни, али без њих оста ли би смо без ика
квих смер ни ца и не спо соб ни да раз у ме мо на су мич не 
де ло ве ин фор ма ци ја ко ји за нас та да не би има ли ни
ка квог сми сла ни зна че ња“ (Fre e den, 2003: 2-3).

Иде о ло ги је се ов де тре ти ра ју као ком плек сни пси хо-
ког ни тив но-со ци јал ни кон струк ти ко ји су при сут ни у 
жи во ту сва ког људ ског би ћа. Иде о ло ги је се ба зи ра ју на 
кул тур ним мо де ли ма ко ји ва ри ра ју од јед не дру штве-
не за јед ни це до дру ге, али их сва ка без из у зет ка по се-
ду је. На ше сва ко днев но по на ша ње, на ши ста во ви пре-
ма соп стве ном иден ти те ту и вред но сти, иден ти те ту и 
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вред но сти на ше и дру гих за јед ни ца у ве ли кој су ме ри 
усло вље ни упра во раз ли чи тим иде о ло ги ја ма на осно ву 
ко јих се фор ми ра мо као лич но сти и као дру штве ни ак-
те ри. Иде о ло ги је су та ко ђе ва ри ја бил не у вре ме ну, од-
но сно јед на осо ба мо же раз ви ти раз ли чи те иде о ло шке 
пер спек ти ве у од но су на раз ли чи те аспек те соп стве ног 
жи во та у раз ли чи тим жи вот ним до би ма. Да кле, тер мин 
иде о ло ги ја од но си се на све у куп ност кул тур них зна че-
ња и ин тер пре та ци ја са др жа них у је зич ким по ру ка ма и 
је зич ким фор ма ма/струк ту ра ма (у ода би ру сти ла, ре ги-
стра или ва ри је те та (ди ја лек та или је зи ка)) ко је го вор-
ни ци уну тар од ре ђе не дру штве не за јед ни це ода би ра ју за 
пре но ше ње по ру ка:

„Ка те го ри ја иде о ло ги је нео п ход на је ка ко би се раз у
ме ле раз ли ке у (дис кур зив ним) прак са ма: прак се мо
гу би ти усло вље не иде о ло ги јом, а ра зно врс ност дис
кур зив них прак си мо же би ти ре зул тат иде о ло шких 
су ко ба“ (Fa ir clo ugh, 1995: 12) .

Ис тра жи ва ња уло ге иде о ло ги је у је зи ку усме ра ва ју се 
на ста во ве и прет по став ке о ро ду, ет ни ци те ту или мо ћи 
и на ана ли зу на чи на на ко је ти ста во ви и прет по став ке 
ути чу на жи во те и по на ша ње љу ди. У том сми слу, иде о-
ло ги је су у ди рект ној ве зи са иден ти те том: 

„На ко ји на чин дру штва са гле да ва ју се бе (на при мер, 
да ли су по но сна на соп стве на по стиг ну ћа или су де
мо ра ли са на и обес хра бре на)? Ко је атри бу те чла но ви 
дру штве не за јед ни це уно се у фо кус кроз на ра тив ну 
прак су о соп стве ном по ре клу и раз во ју (на при мер, да 
ли се усме ра ва ју на спо соб ност ре ша ва ња про бле ма 
у кри зним си ту а ци ја ма, или на по све ће ност ус по
ста вља њу по ли тич ких ри ту а ла)? Ка ко се де фи ни ше 
раз ли чи тост из ме ђу „нас“ и „њих“ (на при мер, да ли 
те ри то ри јал не гра ни це пред ста вља ју гра ни це на ше 
дру штве не за јед ни це, или је бо ја ко же кључ ни фак тор 
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раз гра ни че ња)? Ко је лин гви стич ке и ме та фо рич ке 
ре сур се чла но ви дру штве не за јед ни це ко ри сте ка ко 
би на мер но на гла си ли, или под све сно ство ри ли, сли
ке и сим бо ле ко ји има ју зна ча ја за иден ти фи ка ци ју 
и раз у ме ва ње дис кур зив не за јед ни це ( . . .)?“ (Fre e den, 
2003: 104) .

Иден ти тет је по јам ко ји се то ком по след њих де це ни ја 
ко ри сти у нај ра зли чи ти јим кон тек сти ма дру штве них, 
ху ма ни стич ких и дру гих на у ка, са ве о ма раз ли чи тим 
им пли цит ним или екс пли цит ним раз у ме ва њи ма и ту ма-
че њи ма ко је ауто ри уносе у са др жај овог пој ма. У пси-
хо ло шком сми слу, иден ти те том се пре све га озна ча ва 
сли ка о се би са мом (лич ни мен тал ни мо дел осо бе), са мо-
вред но ва ње и ин ди ви ду а ли за ци ја. Исто та ко, иден ти тет 
у том сми слу озна ча ва све лич не раз ли ке ко је нас ис ти чу 
као по је дин це и ин ди ви ду ал не лич но сти, чи ме ства ра мо 
свој лич ни иден ти тет. У ин тер ак ци ји уну тар дру штве-
них за јед ни ца, сва ко од нас пре у зи ма низ дру штве них 
уло га ко је пре по зна је мо као дру штве ни или кул тур ни 
иден ти тет. Са ан тро по ло шког ста но ви шта, ко је се да ље 
пре но си и у со ци о лин гви стич ка ис тра жи ва ња, кон цепт 
иден ти те та до би ја на зна ча ју са по ра стом ин те ре со ва ња 
за ет нич ке, род не, кла сне итд., гру пе у кон тек сту раз ли-
чи тих дру штве но ан га жо ва них по кре та 20. ве ка. И упра-
во на том те ре ну по јам иден ти те та по при ма раз ли чи та 
зна че ња и ко но та ци је, и по ста је ма ње или ви ше мо ћан 
ар гу мент за удру жи ва ње или су прот ста вља ње дру штве-
них гру па ци ја уну тар раз ли чи тих дру штве но-по ли тич-
ких ен ти те та. 

Је зик, ова ко ана ли зи ран, ви ше се не са гле да ва као јед но-
став на (и јед но знач на) дру штве на чи ње ни ца, већ као по-
тка це ло куп ног људ ског бив ство ва ња ко ја дру штве ним 
за јед ни ца ма на ме ће кул тур не обра сце и огра ни че ња. 
Ти кул тур ни обра сци ути чу на устрој ство дру штве них и 
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го вор них за јед ни ца, на фор ми ра ње ме ђу љу дских од но са 
на при ват ном и јав ном пла ну, на кон цепт дру штве не мо-
ћи, дру штве не ра сло је но сти и хе ге мо ни је:

„У окви ру лин гви сти ке, хи је рар хи јско струк ту ри
са ње раз ли чи то сти на зи ва се мар ки ра ност, тер
мин ко ји пре у зи ма ју и чи је зна че ње про ши ру ју мно ги 
ауто ри ко ји се ба ве сту ди ја ма иден ти те та у окви ру 
ху ма ни стич ких и дру штве них на у ка ка ко би опи са
ли про цес у окви ру којег од ре ђе не дру штве не ка те го
ри је до би ја ју спе ци ја лан, при ви ле го ван ста тус ко ји 
кон тра сти ра са иден ти те ти ма дру гих гру па, ко је су 
нај че шће ве о ма ја сно пре по зна тљи ве . (…) Ка ко мар
ки ра ност под ра зу ме ва хи је рар хи ју и раз ли ке ме ђу 
гру па ма би ва ју со ци јал но про це њи ва не као де ви ја ци је 
од нор ме (…) Да кле, те раз ли ке се ко ри сте да оправ
да ју дру штве ну не јед на кост“ (Buc holtz & Hall, 2003: 
372372) . 

Раз ли ке у упо тре би је зи ка из ме ђу же на и му шка ра ца, 
или о упо тре би је зи ка у дис кур су о же на ма и му шкар ци-
ма, да кле, но се, нај че шће им пли цит не, ко но та ци је о њи-
хо вом по зи ци о ни ра њу и вред но ва њу на ска ли дру штве не 
мо ћи.

У сми слу на ве де ног, иден ти фи ка ци ја и раз у ме ва ње да-
тих је зич ко-дру штве них ко ре ла та отва ра мо гућ ност за 
при ме ну кри тич ке со ци о лин гви стич ке ана ли зе ко ја се 
не огра ни ча ва са мо на опис да тих је зич ко-дру штве них 
ин тер ак ци ја, већ ука зу је и на осе тљи ва ме ста у ком плек-
сној мре жи ме ђу људ ских од но са ко ја пред ста вља ју по-
тен ци јал не или ре ал не из во ре су ко ба, не ра зу ме ва ња, 
не то ле ран ци је, се гре га ци је и дис кри ми на ци је.
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Је зик и род

Ве ћи на аутор ки и ауто ра сло жи ће се са тврд њом да пр-
ва лин гви стич ка сту ди ја ко ја на си сте ма ти чан, ана ли-
ти чан и кри тич ки на чин про у ча ва од нос је зи ка и ро да 
је сте књи га Ro bin La koff из 1975. го ди не, ко ја отва ра 
ком плет но но во ин тер ди сци пли нар но по ље ис тра жи ва-
ња под име ном „род не сту ди је“ (енгл. gen der stu di es) ко је 
ком би ну ју те о риј ске по сту ла те и ме то до ло шке по ступ ке 
ан тро по ло ги је, ко му ни ко ло ги је, пси хо ло ги је, со ци о ло-
ги је, со ци о лин гви сти ке и дру гих ди сци пли на (Buc holtz, 
2004: 3).

Основ на пи та ња ко ји ма се род не сту ди је у лин гви сти ци 
ба ве су:

 Ка ко лин гви стич ке иде о ло ги је и дис кур зив ни обра-
сци ко ре ли ра ју са го во ром же на?

 Ка ко се род не иде о ло ги је ма ни фе сту ју у го во ру о 
же на ма?

 Ко ја је уло га род не не рав но прав но сти у опи са ним со-
ци о лин гви стич ким про це си ма?

 Ко ја је уло га ин сти ту ци ја, ме ди ја, и дру гих дру штве-
них струк ту ра у фор ми ра њу и очу ва њу род них иде о-
ло ги ја у го во ру?

 На ко ји на чин лин гви стич ки ко ре ла ти кул тур них мо-
де ла ути чу на одр жа ва ње и ре про ду ко ва ње дру штве-
них од но са род не не рав но прав но сти?

„Кључ на пи та ња ко ји ма се у не кој фор ми ба ви нај ве
ћи број сту ди ја је зи ка и ро да укљу чу ју она ко ја се од
но се на питање постојања род не раз ли ке у упо тре би 
је зи ка, к ада се она ја вља, којејезичкеоблике та ди фе
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рен ци ја ци ја по при ма, и којеефекте има у дру штву“ 
(Ber gvall, 1999: 274).

Сва ко дру штво фи зич ки из глед де фи ни ше као је дан од 
кључ них па ра ме та ра ко ји на од ре ђе ни на чин ко ре ли ра-
ју са је зи ком (в. на при мер, Hol mes, 1993; Tan nen, 1993; 
Ber gvall, 1999), али су со ци јал ни ко ре ла ти ро да и по ла у 
раз ли чи тим кул ту ра ма и раз ли чи тим је зи ци ма под ло-
жни ва ри ја ци ји.

У со ци о ло ги ји и ан тро по ло ги ји род не раз ли ке у дру штву 
и је зи ку че сто се об ја шња ва ју би о ло шким де тер ми ни-
змом (од но сно фи зи о ло шким раз ли ка ма из ме ђу же на и 
му шка ра ца), ко ји да ље во ди раз два ја њу по ља ра да же на 
и му шка ра ца: же не оста ју у пе ћи на ма, по том ку ћа ма, ра-
ђа ју де цу и во де ра чу на о по ро ди ци, док су му шкар ци од 
пра и сто ри је би ли лов ци, што их пре ме шта из при ват не у 
јав ну сфе ру у ко јој су они ути цај ни ји до дан-да нас. Овај 
фе но мен ин те ре сант но је са гле да ти и са ста но ви шта ан-
тро по ло ги је же на (енгл. anthro po logy of wo men), од но сно 
со ци јал не ан тро по ло ги је ко ја по при ма кри тич ку ди-
мен зи ју и те жи да, пре све га, раз у ме ево лу ци ју пол них 
раз ли ка и раз ло ге за до ми на ци ју му шкар ца (в. Па пић и 
Скле вицки, 2003). У том сми слу, ве ћи на аутор ки и ауто ра 
у овој обла сти ис ти че „по ве за ност по де ле ра да по по лу и 
раз ли чи то вред но ва ње до при но са му шка ра ца и же на са 
ди хо то ми јом на при ват но и јав но“ (Па пић и Скле вицки, 
2003: 18, кур зив мој).

Ca me ron (1997) сма тра да је кључ но пи та ње у те о риј ско-
-ме то до ло шком сми слу да ли у сту ди ја ма ко је се ба ве 
пи та њи ма је зи ка и пол них/род них кла си фи ка ци ја и њи-
хо вих дру штве них кон се квен ци тре ба по ћи од ка те го ри-
ја ба зи ра них на по лу, то јест на жен ско сти и му шко сти, 
на осно ву ко јих по ста је мо же не и му шкар ци, или тре ба 
по ћи од со ци јал них кон струк ци ја фе ми нини те та и ма-
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ску ли ни те та (енгл. fe me ni nity and ma scu li nity), и њи хо вих 
ути ца ја на је зик (в. та ко ђе Ber gval, 1999: 275).

Ва ри ја ци о ни стич ка со ци о лин гви сти ка (у окви ру струк-
ту рал не лин гви стич ке па ра диг ме) по ла зи ла је од пр ве 
на ве де не прет по став ке, то јест у по тра зи за опи сом ди-
стри бу ци је од ре ђе не је зич ке ва ри ја бле уче сни ци сту ди ја 
увек су би ли кла си фи ко ва ни пре ма по лу (М/Ж). Са вре-
ме ни ја ис тра жи ва ња кре ћу од со ци јал них ре фе рент них 
та ча ка, од но сно од ро да, и по ку ша ва ју да иден ти фи ку ју 
обра сце ин тер ак ци је као ре флек се иде о ло ги ја и рас по-
де ле дру штве не мо ћи ко ји ко ре ли ра ју са по и ма њем ро да 
го вор ни ка, чла но ва од ре ђе не дру штве не за јед ни це. При 
то ме се у ака дем ском дис кур су род не раз у ме као би нар-
на ка те го ри ја већ као ком плек сна дру штве на кон струк-
ци ја ко ја укљу чу је и мно ге дру ге фе но ме не (на при мер, 
ин тер сек су ал ност). Ме ђу тим, у сва ко днев ној упо тре би, 
по себ но у не ким дру штве ним и го вор ним за јед ни ца ма 
(на при мер, у САД-у, где је „по ли тич ки ко рек тан го вор“ 
од пре суд ног зна ча ја за успе шну ко му ни ка ци ју у од ре-
ђе ним дру штве ним кру го ви ма), ја вља се кон фу зи ја у 
упо тре би тер ми на пол и род, од но сно, тер мин пол се из 
раз ло га по ли тич ке ко рект но сти јед но став но за ме њу је 
тер ми ном род, чи ме се ње го ва ко но та ци ја по но во ре ду-
ку је на би о ло шку ди хо то ми ју +/-жен ско или +/-му шко.

За пра во, ве ћи на ла и ка ће ре ћи да ту баш и не ма мно го 
„му дро сти“: же не и му шкар ци већ ве ко ви ма жи ве за јед-
но и ко му ни ци ра ју са ви со ким сте пе ном ме ђу соб не ра зу-
мљи во сти. За ис тра жи ва че у овој обла сти, ме ђу тим, пи-
та ње је мно го ком плек сни је, ин тер ак ци ја је зи ка и ро да у 
ко ре ла ци ји са дру гим дру штве ним ва ри ја бла ма по при ма 
пот пу но дру га чи ји зна чај, а род се у твор би на ших дру-
штве них иден ти те та про вла чи на је дан мно го ком плек с-
ни ји на чин не го што то им пли ци ра јед но став на ди хо то-
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ми ја „му шких“‚ и „жен ских“ све то ва (Hall, 1995; Ber gvall 
1999).

Оног тре нут ка ка да на уч ни ци по чи њу да ди вер зи фи ку ју 
ка но ни зо ва но је зич ко по на ша ње кроз ана ли зу обра за-
ца го во ра же на и му шка ра ца у раз ли чи тим за јед ни ца ма, 
дру штви ма и кул ту ра ма, ра ђа се но ва те о ри ја је зи ка и 
ро да ко ја се фо кусира на је зик и род у спе ци фич ним де
лат ним за јед ни ца ма (енгл. com mu nity of prac ti ce) (Hall, 
2003).

Де лат на за јед ни ца де фи ни ше се као гру па по је ди на ца 
ко ји за јед но де ла ју у ци љу по сти за ња за јед нич ких дру-
штве них ци ље ва (Ec kert & McCon nell-Gi net, 1992). Овим 
по ме ра њем фо ку са, ак це нат се ста вља на ра зно врс ност, 
на пре по зна ва ње, при зна ва ње и вред но ва ње „кон ти ну у-
ма људ ских род них прак си (Bing & Ber gvall, 1996; цит. у 
Ber gvall, 1999). Де лат на за јед ни ца се де фи ни ше као

„гру па љу ди ко ја се оку пља око за јед нич ког ан га жо
ва ња на од ре ђе ном по ду хва ту . На чи ни на ко ји ра де 
ства ри, на чи ни го во ре ња, ве ро ва ња, вред но сти, од но си 
мо ћи – украт ко – де ло ва ње (схва ће но као ре а ли за ци
ја од ре ђе ног ус по ста вље ног си сте ма кроз дру штве
не и је зич ке прак се) – ја вља се као ре зул тат ра да на 
за јед нич ком по ду хва ту . Као дру штве ни кон структ, 
де лат на за јед ни ца се раз ли ку је од тра ди ци о нал не за
јед ни це јер је исто вре ме но де фи ни шу ње ни чла но ви, 
као и де лат ност ко јом се ти чла но ви ба ве“ (Ec kert, & 
McCon nell, 1992: 464; цит. у Hol mes & Meyer hoff, 1999: 
174). 

Да кле, де лат не за јед ни це ка рак те ри ше род но-је зич ка 
ва ри ја ци ја ко ја у раз ли чи тим дру штве ним кон тек сти-
ма ко ре ли ра на ин тер- и ин тра-груп ном пла ну (у гру-
бим цр та ма, из ме ђу же на и му шка ра ца, али и из ме ђу 
раз ли чи тих под-гру па же на или раз ли чи тих под-гру па 
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му шка ра ца, или раз ли чи тих род но ме шо ви тих под- 
-гру па) са дру гим па ра ме три ма со ци јал ног иден ти те-
та: кла сом, ет ни ци те том, ста ро сном до би, сек су ал ним 
опре де ље њем, итд. (в. Ca me ron, 2003: 289). Сва ко од нас 
сва ко днев но кон стру и ше соп стве ни иде нти тет – сво је 
ме сто у све ту – кроз пре го ва ра ње зна че ња и де лат но сти 
у раз ли чи тим де лат ним за јед ни ца ма у ко ји ма уче ству је. 
Род, као со ци јал на ка те го ри ја, у том се про це су  ис по-
ља ва пре све га у раз ли чи тим ода би ри ма де лат них за јед-
ни ца у ко ји ма му шкар ци и же не од лу чу ју да уче ству ју, 
као и у њи хо вом по на ша њу у род но ме шо ви тим за јед ни-
ца ма. На при мер, Ec kert, & McCon nell (1999: 188) на во де 
да ће се же не пре по ја ви ти као чла ни це де лат не за јед-
ни це на став ног осо бља у основ ној шко ли, клу бу љу би-
те ља књи га, и слич но, док су му шкар ци че шће чла но ви 
де лат них за јед ни ца про фе со ра фи зи ке на уни вер зи те-
ти ма, ва тро га сних еки па, итд. Ме ђу тим, по сто је и род но 
ме шо ви те де лат не за јед ни це, као што су по ро ди ца, са вет 
ро ди те ља у шко ли или ло кал на вер ска за јед ни ца, али је 
у њи ма де ло ва ње и уче шће раз ли чи тих ро до ва зна чај но 
ди вер зи фи ко ва но.

Да би се раз у ме ла ин тер ак ци ја род ног аспек та со ци јал-
ног иден ти те та и је зи ка, по треб но је по но во се вра ти ти 
на оп ште по сту ла те функ ци о ни са ња дру штве них за јед-
ни ца. Уз пре ци зно са гле да ва ње зна ча ја ло кал ног кон тек-
ста и ди вер зи фи ка ци је кул тур них мо де ла раз ли чи тих 
дру штве них го вор них за јед ни ца (ин тра-род на и ин тра-
-груп на ва ри ја ци ја; ин тер-груп на ва ри ја ци ја), ипак је 
мо гу ће од ре ди ти ја сну хи је рар хиј ску ор га ни за ци ју уну-
тар го вор них за јед ни ца. Као и у свим аспек ти ма људ ске 
ин тер ак ци је, и ов де се у ве ћи ни за јед ни ца мо же ја сно 
са гле да ти ути цај моћ них ели та ко је има ју при ви ле го ван 
при ступ дис кур су, те до но се од лу ке о је зи ку (ко је су у ди-
рект ној ве зи са њи хо вим кул тур ним мо де ли ма и иде о ло-
ги ја ма), ко је се по том успе шно им пле мен ти ра ју на ни воу 
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ши ре за јед ни це кроз пра во суд ни и ад ми ни стра тив ни 
си стем, обра зов не по ли ти ке, и слич но (в. Van Dijk, 1993). 
Кри тич ка ана ли за дис кур са ба ви се иден ти фи ка ци јом 
хе ге мо ни ја и мо ћи да се очу ва од ре ђе на идео ло ги ја ко ја 
од ли ку је од ре ђе не елит не, при ви ле го ва не под гру пе у да-
тој за јед ни ци. Со ци о лин гви стич ка ана ли за де лат них за-
јед ни ца мо же нам по ну ди ти ја сни ју сли ку о ди на мич ној 
при ро ди од но са из ме ђу ели те ко ја „упра вља“ дис кур сом 
и не при ви ле го ва не ве ћи не ко ја за да ти дис курс при хва та 
и ре про ду ку је и ти ме одр жа ва sta tus quo, од но сно од ре-
ђе ну иде о ло ги ју и кул тур ни мо дел. Ти ме до ла зи мо и до 
кон цеп та је зич ке иде о ло ги је, као јед ног од еле ме на та ин-
тер пре та ци је ди на мич ног од но са је зи ка и ње го вих ко ри-
сни ка. Ка ко Wo o lard & Schi ef fe lin (1994: 72), на во де: 

„Те ма је зич ке иде о ло ги је је ве о ма по тре бан мост из
ме ђу лин гви стич ке и со ци јал не те о ри је, јер по ве зу је 
ми кро кул ту ру ко му ни ка тив не ак ци је са по ли тич
коеко ном ским прет по став ка ма мо ћи и дру штве не 
не јед на ко сти, су прот ста вља ју ћи ма кро со ци јал на 
огра ни че ња упо тре бе је зи ка ( . . .) . Исто та ко, она пред
ста вља моћ но сред ство за про ду бљи ва ње по не кад по
вр шног раз у ме ва ња је зич ке фор ме и ње не кул тур не 
ва ри ја бил но сти у по ли тич коеко ном ским ис тра
жи ва њи ма дис кур са.“ 

Је зич ке иде о ло ги је су, ка ко Ca me ron (2003) на во ди, ком
плек сни дру штве ни кон струк ти ко ји не са др же са мо 
тра ди ци о нал но ана ли зи ра не ста во ве и ве ро ва ња о је зи-
ку, ње го вој струк ту ри, функ ци ја ма и вред но сти, већ за-
пра во чи не кон вен ци о нал не ког ни тив не ре пре зен та ци је 
је зич ких фе но ме на у јед ној кул ту ри / дру штве ној (го вор-
ној) за јед ни ци. На осно ву да тих је зич ких иде о ло ги ја чла-
но ви јед не за јед ни це уче и про це њу ју ко ји су дру штве но 
при хва тљи ви на чи ни за упо тре бу је зич ких сред ста ва 
у ко му ни ка ци ји са дру гим чла но ви ма за јед ни це. Као и 
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све оста ле иде о ло ги је, је зич ке иде о ло ги је че сто ни су 
за сно ва не на објек тив ним чи ње ни ца ма и вред но сти ма, 
те је њи хо во очу ва ње и/или про ме на та ко ђе у ди рект ној 
ве зи са дру штве ним кон тек стом и оп штим со цио-по ли-
тич ким и еко ном ским при ли ка ма у ко ји ма се је дан је зик 
ко ри сти. 

Ca me ron у истом члан ку на во ди је дан ве о ма илу стра ти-
ван при мер. Са вре ме на лин гви сти ка дру ге по ло ви не 20. 
ве ка ин си сти ра на чи ње ни ци да су сви је зи ци рав но пра-
вни и да су сви вред ни на уч не ана ли зе. Ве ћи на лин гвист-
ки ња и лин гви ста ће се да нас сло жи ти са том тврд њом, 
јер она и је сте из не дре на из јед не ли бе рал не и дру штве-
но про гре сив не ин тер пре та ци је све та. Ме ђу тим, ова 
тврд ња је ду го би ла ва лид на са мо у кон тек сту лингви-
стич ке ана ли зе ко ја се у од ре ђе ним сво јим усме ре њи ма 
ба ви ла „објек тив ним, вред но сно не у трал ним“ опи сом 
и об ја шње њи ма је зич ких фе но ме на кул ту ра и ци ви ли-
за ци ја зна чај но раз ли чи тих од оних евро по цен трич них 
ко ји су би ли у фо ку су пр вих је зич ких ис тра жи ва ња. У 
кон тек сту вред но ва ња, упо тре бе, очу ва ња и/или ре ви та-
ли за ци је тих „ег зо тич них“ је зи ка, лин гви сти ка је доне-
дав но би ла пот пу но ин ди фе рент на пре ма њи хо вој суд-
би ни. Тек са по ја вом по кре та „је зич ке еко ло ги је“ ја вља се 
по тре ба за за шти том и очу ва њем је зич ке ра зно вр сно сти 
све та ко ја се ди рект но по ве зу је са био-ра зно вр сно шћу и 
очу ва њем свих биљ них и жи во тињ ских вр ста на пла не-
ти. Чи та тељке и чи та те љи ко ји су се кри тич ки од ре ди-
ли пре ма прет ход ном па су су са пра вом ће ре ћи да се у 
оба слу ча ја ра ди о иде о ло шким ори јен та ци ја ма ко је су 
у ди рект ној ве зи са на уч ним по и ма њем све та и на уч них 
ис тра жи ва ња у пе ри о ду о ко јем го во ри мо (за де таљ ни ји 
ко мен тар, ви де ти Фи ли по вић 2009: 32-36). У сва ком слу-
ча ју, је зич ке иде о ло ги је но се низ кул тур них ко но та ци ја 
о по ре клу је зи ка, раз ли ка ма ме ђу је зи ци ма (на при мер, 
раз ли ке из ме ђу срп ског, хр ват ског, цр но гор ског, итд. 
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је зи ка) и зна ча ју тих раз ли ка за го вор ни ке да тих ва ри је-
те та, о пи та њи ма пра вил не упо тре бе је зи ка, о (груп ним 
и ин ди ви ду ал ним) ква ли та тив ним раз гра ни че њи ма го-
вор ни ка пре ма ди ја лек ту, је зи ку, сти лу, ре ги стру, итд.

Раз от кри ва ње је зич ких иде о ло ги ја ко је усло вља ва ју 
на ше вред но ва ње соп стве не и дру гих го вор них за јед-
ни ца, као и на ше је зич ке из бо ре, од пре суд ног је зна ча-
ја за иден ти фи ка ци ју дру штве них од но са и кул тур них 
мо де ла на осно ву ко јих фор ми ра мо соп стве не лич не и 
груп не иден ти те те. Род ни иден ти тет пред ста вља је дан 
од кључ них аспе ка та иден ти те та свих нас. Упра во због 
то га пи та ња род но осе тљи вог је зи ка пре ва зи ла зе већ по-
ме ну ту тра ди ци о нал ну ди хо то ми ју гра ма тич ког му шког 
и жен ског ро да. За пра во, пи та ња оно га што је по жељ но, 
при хва тљи во у је зи ку, увек су у ве зи са при ро дом дру-
штве них од но са, по зи ци о ни ра њем осо ба у дру штве ној 
хи је рар хи ји и по и ма њем мо рал но при хва тљи вог или 
пре по ру че ног дру штве ног по на ша ња (Ca me ron, 2003: 
448; Фи ли по вић, 2009: 110-125). Ка да су род не ка рак те-
ри сти ке је зи ка у пи та њу, оне нај че шће много го во ре о 
то ме на ко ји на чин функ ци о ни шу и ка кве су при ро де за-
јед ни це же на и му шка ра ца у да том дру штву. На при мер, 
тра ди ци о нал на упо тре ба име ни ца му шког ро да за озна-
ча ва ње про фе си ја и ти ту ла оба по ла (на при мер, док тор 
Ми ли ца Ми лић, ре дов ни про фе сор, ми ни стар про све те 
Ма ри ја Па вло вић, итд.), ко ја се на ла зи у фо ку су нај ве-
ћег бро ја род но осе тљи вих лин гви стич ких сту ди ја ка ко 
у све ту, та ко и у на шој зе мљи, нај че шће се по ве зу је са 
дру штве ном ди хо то ми јом при ват но и јав но, те по де лом 
ра да по по лу и раз ли чи тим вред но ва њем до при но са му-
шка ра ца и же на (Па пић; Скле виц ки, 2003: 18).1 Уко ли ко 
се сло жи мо са чи ње ни цом да се је зик не мо же са гле да ти 
1 У родно-лингвистичке студије овај концепт и његова интерпретација преузимају се из 

антропологије жене (енгл. anthropology of women), односно социјалне антропологије 
која поприма критичку димензију и тежи да, пре свега, разуме еволуцију полних 
разлика и разлоге за доминацију мушкарца (видети Папић; Склевицки, 2003).
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са мо као јед но ста ван од раз по сто је ћих род них ка те го-
ри ја, већ и као јед но од кључ них сред ста ва за њи хо во 
ства ра ње и одр жа ва ње, ја сно је да ова ква упо тре ба му-
шког гра ма тич ког ро да за пра во пред ста вља од раз јед не 
па три јар хал не иде о ло ги је и тра ди ци о нал ног кул тур ног 
мо де ла ко ји же не сме шта у при ват ну сфе ру, а и ка да се 
де се дру штве не про ме не ко је омо гу ће њи хов при ступ 
јав ној сфе ри и по зи ци ја ма зна чај ни је дру штве не мо ћи, 
је зич ке иде о ло ги је ко је од ре ђу ју „пра вил ну“ упо тре бу 
је зи ка и да ље их чи не не ви дљи ви м (Са вић, 1998). Чак и 
ка да же на до би је про стор у „јав ном“ све ту, од ње се им-
пли цит но оче ку је да по ста не члан „му шког“ дру штва и 
иден ти фи ку је се му шким гра ма тич ким ро дом име ни це 
ка ко се не би „из два ја ла“ и раз ли ко ва ла од сво јих ко ле-
га. Ис тра жи ва ња у све ту (La koff, 2003) а и на шој зе мљи 
(Фи ли по вић, 2007ц, 2009) ука зу ју на чи ње ни цу да и са ме 
же не ко је уло же на пор да по ста ну део јав не дру штве не 
ели те, ве о ма че сто има ју от пор пре ма род ној ди вер зи фи-
ка ци ји мор фо ло шких об ли ка име на про фе си ја и ти ту ла. 
На и ме, пре ма не ким ан ке та ма у срп ској ака дем ској сре-
ди ни, ве ли ки број на уч ни ца осе ћа да их њи хо во из два-
ја ње у мор фо ло шком ро ду мар ки ра, ста вља ју ћи у пр ви 
план чи ње ни цу да се ра ди о же на ма, за ма гљу ју ћи по дат-
ке о по слу ко јим се ба ве и функ ци ја ма ко је оба вља ју (Фи-
ли по вић, 2007ц, 2009). При то ме се же не по зи ва ју на пи-
та ња је зич ке струк ту ре и мор фо ло шких ре сур са срп ског 
је зи ка, за ма гљу ју ћи пи та ње се ман тич ког ро да тра ди ци о-
нал ном лин гви стич ком ар гу мен та ци јом ко ја се, као што 
сам на ве ла на по чет ку излагања, ба ви је зич ким си сте мом 
не за ви сним од ње го вих го вор ни ка, сле де ћи ти ме ста во ве 
је зич ке ели те, од но сно срп ских је зич ких пла не ра ко ји на 
тој ар гу мен та ци ји ин си сти ра ју ка ко у ака дем ском, та ко 
и у јав ном дис кур су (у по ле ми ка ма у јав ним гла си ли ма и 
сл.). Да кле, иако је род та ко ду бо ко уко ре њен у на ше дру-
штве не струк ту ре (кул тур не мо де ле и иде о ло ги је) да је 
не мо гу ће раз дво ји ти га од оста лих аспе ка та дру штве ног 
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жи во та, кул тур ни мо де ли и је зич ке иде ло ги је чи ји је он 
са став ни део нај че шће су им пли цит ни, не пре по знат љи-
ви за ве ћи ну го вор ни ка, од но сно чла но ва од ре ђе не го-
вор не и дру штве не за јед ни це. Дру гим ре чи ма, они се 
(го то во) ни ка да не до во де у пи та ње, на про тив, њих (че сто 
ве о ма гор љи во) по др жа ва ју не ки или ве ћи на чла но ва за-
јед ни це до жи вља ва ју ћи од ре ђе не обра сце по на ша ња као 
кључ не но си о це дру штве ног је дин ства и кул тур ног и/ 
/или ет нич ког кон ти ну и те та. Ти обра сци по на ша ња, 
пак, ре зул ти ра ју „од ре ђе ним упо тре ба ма је зи ка и не јед-
на ким од но си ма мо ћи“, и утвр ђу ју „зна чај је зи ка у про из-
вод њи, одр жа ва њу и про ме ни дру штве них од но са мо ћи“ 
(Fa ir clo ugh, 2001: 1). 

У слу ча ју (не)упо тре бе род но осе тљи вог је зи ка ве ћи-
на лин гви стич ких ис тра жи ва ња фе ми ни стич ке ори-
јен та ци је на во ди да по сто ји по тре ба за по ди за њем ни-
воа кри тич ке све сти ме ђу же на ма, раз во ја но ве је зич ке 
идео ло ги је ко ја би „де на ту ра ли зо ва ла“ (Ja cobs, 2004) 
сим бо лич ку ве зу из ме ђу би нар не ди стинк ци је МУ-
ШКИ/ЖЕН СКИ род и ње них би нар них ко ре ла та ти па 
су бје кат/обје кат, агенс/па ци јенс, ко ји се ме та фо рич ки 
по ве зу ју са род ним пред ра су да ма ко је пред ста вља ју део 
је зич ких иде о ло ги ја на осно ву ко јих сво је ме сто на ла зе 
у стан дар ди зо ва ним ва ри је те ти ма је зи ка, стан дард ним 
реч ни ци ма и пре скрип тив ним гра ма ти ка ма (за де таљ-
ни ју ана ли зу на чи на на ко је је зич ка прак са изра ел ских 
фе ми нист ки ња по ку ша ва да пре ва зи ђе овај про блем у 
са вре ме ном хе бреј ском је зи ку, в. Ja cobs, 2004). 

Упра во због то га пи та ња је зич ких иде о ло ги ја и род но 
осе тљи вог је зи ка налазе се у ди рект ној спре зи са је зич-
ком по ли ти ком и пла ни ра њем. 
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Је зич ке по ли ти ке и род но осе тљив је зик

У основ ном зна че њу, ко је се на во ди у ве ћи ни основ них 
уџ бе ни ка из со ци о лин гви сти ке, је зич ка по ли ти ка и пла-
ни ра ње де фи ни шу се као ор га ни зо ва на, ци ља на и ду-
го роч на ак тив ност ин сти ту ци ја др жа ве на раз ли чи тим 
аспек ти ма ста ту са, фор ме и до ме на упо тре бе од ре ђе ног 
је зич ког ва ри је те та, као и ода би ром је зи ка ко ји ће се ко-
ри сти ти као је зи ци обра зо ва ња, од но сно као до дат ни/ 
/стра ни/дру ги је зи ци у да том обра зов ном си сте му. Ме-
ђу тим, је зич ка по ли ти ка и пла ни ра ње могу се оба вља-
ти и из ван ин сти ту ци ја др жа ве, уз при ме ну раз ли чи-
тих те о риј ских по сту ла та и ме то до ло шких по сту па ка. 
Као на уч но-ис тра жи вач ка област, она се ди фе рен ци ра 
од сре ди не 60-их го ди на 20. ве ка, и пред ста вља мул ти-
дисци пли нар ну ис тра жи вач ку област ко ја се не мо же ја-
сно и пре ци зно са гле да ти без уви да у со цио-по ли тич ки, 
на уч ни и кул тур ни кон текст у ко јем се ре а ли зу је. Да ти 
кон текст ди рект но или ин ди рект но, екс пли цит но или 
им пли цит но, де лу је на пла ни ра не и по стиг ну те ци ље ве 
да те је зич ке по ли ти ке. Дру гим ре чи ма, ис хо ди (пла ни-
ра ни/оче ки ва ни и/или не пла ни ра ни, али ре а ли зо ва ни) 
је зич ке по лит ке и пла ни ра ња у раз ли чи тим де ло ви ма 
све та, увек су у ко ре ла ци ји са со цио-по ли тич ким, епи-
сте мо ло шким (обра зов но-на уч ним) и стра те шким ста во-
ви ма је зич ких пла не ра, без об зи ра на чи ње ни цу да ли су 
их они у сва ком тре нут ку про це са кре и ра ња је зич ке по-
ли ти ке све сни или не (Ri cen to, 2000, 2006, Фи ли по вић 
et al., 2007, Фи ли по вић 2007а, 2007б).

Мно га ис тра жи ва ња у обла сти род них сту ди ја и (кри-
тич ке) со ци о лин гви сти ке (Pa u wels, 2003; Ca me ron, 1995; 
2003, и дру га) ука зу ју на чи ње ни цу да су то ком ве ко ва 
раз ли чи ти аспек ти је зич ке по ли ти ке и њи хо ви про из-
во ди, као што су пре скрип тив не гра ма ти ке, реч ни ци, 
ко ди фи ка ци ја је зич ких фор ми и смер ни це за пра вил ну 
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упо тре бу је зи ка, че сто фор му ли са ни на на чин ко ји кон-
тро ли ше и огра ни ча ва упо тре бу је зи ка у жен ским де лат-
ним за јед ни ца ма. Су штин ски, му шкар ци, ко ји у евро по-
цен трич ном на уч но-кул тур ном ми љеу за у зма ју кључ не 
по зи ци је и од ре ђу ју на уч не ори јен та ци је, те ру ко во де и 
фор му ла ци ја ма на уч них те о ри ја и де фи ни ци ја, сто ти-
на ма го ди на за пра во де ла ју као на уч на дру штве на ели та 
ко ја екс пли цит но или им пли цит но од ре ђу је епи сте мо-
ло шке и стра те шке ци ље ве на уч них ис тра жи ва ња. Та ко 
се они од ре ђу ју као не при ко сно ве ни је зич ки пла не ри, 
ко ди фи ка то ри је зи ка (да кле, но си о ци кор пу сног пла ни-
ра ња на осно ву којег се фор ми ра ју стан дард ни је зич ки 
ва ри је те ти) и ре гу ла то ри је зич ког по на ша ња уоп ште. 
За ни мљи во је та ко ђе да се ве ко ви ма же на ма при пи су-
је уло га „чу вар ки је зич ких нор ми“ јер су упра во мај ке и 
учи те љи це те ко је се нај че шће иден ти фи ку ју као кључ не 
ак тер ке у им пле мен та ци ји и тран сге нера циј ском пре но-
су пре скрип тив них је зич ких нор ми.

У кон тек сту та квих дру штве них од но са, са ста но ви шта 
кри тич ке со ци о лин гви сти ке и кри тич ке ана ли зе дис-
кур са, на уч не и стра те шке ак тив но сти ко је су у ср жи 
ве ћи не је зич ких по ли ти ка и пла ни ра ња уоп ште мо гу се 
раз у ме ти као спе ци фич на је зич ка иде о ло ги ја. Та је зич ка 
иде о ло ги ја мо же се схва ти ти као епи сте мо ло шко по ла-
зи ште ко је пред ста вља је дан од ре зул та та па три јар хал-
ног кул тур ног мо де ла (ба зи ра ног на род ној иде о ло ги ји 
не рав но прав но сти при сту па по зи ци ја ма дру штве не мо-
ћи), а ко ја се на ни воу ши ре дру штве не за јед ни це (ме ђу 
же на ма и дру гим му шкар ци ма) до жи вља ва као здра во-
ра зум ска уни вер зал на исти на. 

Као илу стра ци ју ове тврд ње, на ве шћу став јед ног углед-
ног срп ског лин гви сте о упо тре би род но мар ки ра них 
тер ми на за име на про фе си ја и ти ту ла у жен ском ро ду у 
срп ском је зи ку:
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 „Из ово га се мо же из ву ћи крун ски за кљу чак – да је об
лик гра ма тич ког му шког ро да име ни це за пра во са
мо (се ман тич ки) не у трал но обе леж је име на ка квог 
основ ног лек сич ког зна че ња за ни ма ња, про фе си је, ти
ту ле, и сл ., што зна чи да лексичко-морфолошким
средством („му шком“ име ни цом) ипак ни је оба ве зно 
екс пли ци ран (мар ки ран) и при род ни род но си о ца за
ни ма ња (...)“(Фе ке те, 2002: 84). 

Ова тврд ња, ко ја је сво је ме сто на шла и у ре дов ној ру-
бри ци о је зи ку углед ног днев ног ли ста „По ли ти ка“, као и 
дру ге слич не њој, ве о ма се че сто пред ста вља ју као уни-
вер зал ни, ап со лут ни па ра ме три за про це ну, вред но ва ње 
и упо тре бу срп ског је зич ког стан дар да, ка ко у ака дем-
ској јав но сти, та ко и ме ђу, на зо ви мо их, „лин гви стич ким 
ла и ци ма“, то јест осо ба ма раз ли чи тих ни воа обра зо ва-
ња ко је не ма ју фор мал но лин гви стич ко обра зо ва ње. На 
тај на чин, по на вљам, ова кви ста во ви је зич ких пла не ра, 
ко ји се до жи вља ва ју као је ди на ком пе тент на ту ма че ња 
је зи ка и на у ке о је зи ку, по при ма ју зна чај фор мал ног и 
не фор мал ног вред но ва ња је ди не пра вил не упо тре бе је-
зи ка у свим до ме ни ма (при ват ном, јав ном, обра зов ном и 
про фе си о нал ном).

Као што сам на по чет ку овог одељ ка на ве ла, је зич ка по-
ли ти ка и пла ни ра ње мо гу се спро во ди ти кроз ин сти ту-
ци је др жа ве и си сте ма (та ко зва ни при ступ од вр ха; енгл. 
topdown ap pro ach), али и кроз ин ди ви ду ал не и груп не 
ин ици ја ти ве ко је кре ћу од кон крет не је зич ке прак се, 
од но сно упо тре бе у јав ном и при ват ном дис кур су од ре-
ђе них је зич ких фор ми и струк ту ра, ка нор ма ти зо ва ном 
је зич ком кор пу су ин сти ту ци ја за ду же них за је зич ко 
пла ни ра ње (та ко зва ни при ступ од о здонаго ре; енгл. bot
tomup ap pro ach). Ка да је род на пер спек ти ва у је зич ком 
пла ни ра њу у пи та њу, она се де це ни ја ма до во ди ла у ис-
кљу чи ву и ди рект ну ве зу са фе ми ни стич ким по кре том 
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(та кву вр сту пла ни ра ња не ки ауто ри на зи ва ју фе ми
ни стич које зич ко пла ни ра ње, Pa u wels, 2003: 552), ко ји 
доне дав но ни на ко ји на чин ни је сво је ме сто на ла зи о у 
окви ру ин сти ту ци о на ли зо ва ног је зич ког пла ни ра ња ко-
јим ру ко во ди на уч на ели та у окви ру ин сти ту ци ја си сте-
ма (да кле, ра ди се о при су пу је зич ком пла ни ра њу од о здо
наго ре). Ис ти чем да је овај фе но мен ка рак те ри сти чан 
ка ко за ве ћи ну та ко зва них „раз ви је них“ зе ма ља Евро пе и 
аме рич ког кон ти  нен та,2 та ко и за зе мље ка ква је Ср би ја. 
Да кле, ра ди се о јед ном пот пу но дру штве ном фе но ме ну 
ко ји не ко ре ли ра са спе ци фич ном је зич ком струк ту ром 
да тих ва ри је те та, од но сно не за ви си од ти по ло шке кла-
си фи ка ци је је зи ка и мор фо-син так сич ких ка рак те ри-
сти ка тих је зи ка.

Циљ кри тич ког со ци о лин гви стич ког при сту па је зич ком 
пла ни ра њу и по ли ти ци у кон текс ту ана ли зе род не пер-
спек ти ве у је зи ку сва ка ко је сте по сти за ње од ре ђе них 
дру штве них по ма ка и про ме на ко ји би во ди ли ус по ста-
вља њу род не рав но прав но сти и јед на ко сти у при сту пу 
дру штве ној мо ћи же на и му шка ра ца. У том сми слу, род но 
осе тљи ва је зич ка по ли ти ка мо ра би ти ја сно де фи ни са на 
и ме то до ло шки пре ци зно уте ме ље на, а ње на по тен ци-
јал на им пле мен та ци ја на ни воу го вор не за јед ни це под-
ло жна ева лу а ци ји и ква ли та тив но и/или кван ти та тив но 
мер љи ва. Би ло да се ра ди о при сту пу с вр ха или о при-
сту пу од о здо-на-го ре, њи хов циљ је је дин ствен, те да би 
им пле мен та ци ја ове по ли ти ке би ла успе шна и ефи ка сна, 
мо ра за до во љити епи сте мо ло шке ста во ве те о ре ти чар ки 
и те о ре ти ча ра свих ори јен та ци ја, са јед не, и ко му ни ка-
циј ске по тре бе дру штве не за јед ни це са дру ге стра не.

Pa u wels (2003: 552) на во ди да би род но осе тљи ва је зич-
ка по ли ти ка и пла ни ра ње тре бало да са др же че ти ри 
2 И наравно, великог броја осталих земаља; подсетићу читатељке и читаоце на пример 

језичке политике и употребе стандардног хебрејског у Израелу поменут у претходним 
пасусима.
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кључ на аспек та: (1) ана ли зу нор ми ра них је зич ких фор-
ми и по сто је ће ко му ни ка тив не прак се; (2) пла ни ра ње 
ко је се усме ра ва на обра зло же ње по тре бе за про ме ном 
и пред ло ге за са му је зич ку и дру штве ну про ме ну; (3) им-
пле мен та ци ју про ме на кроз ја сно де фи ни са не ме то де и 
тех ни ке де ло ва ња на раз ли чи тим дру штве ним и је зич-
ким ни во и ма уз ускла ђи ва ње у скла ду са ева лу и ра ном 
је зич ком прак сом (кроз про цес ко ји би смо мо гли на зва ти 
је зич ком хар мо ни за ци јом, у ко јем се ал тер на тив не је-
зич ке фор ме и струк ту ре ди фе рен ци ра ју и њи хо ва упо-
треб на вред ност ева лу и ра у са мој је зич кој прак си уну-
тар го вор не за јед ни це); и, ко нач но, (4) про цес ева лу а ци је 
ко ји је нео п хо дан да би се утвр ди ло да ли су и у ко јој ме ри 
је зич ке и ко му ни ка тив не про ме не при хва ће не и да ли се 
на же ље ни, пла ни ра ни на чин упо тре бља ва ју у ко му ни-
ка ци ји ме ђу чла но ви ма да те го вор не за јед ни це.

Ана ли за по сто је ћих је зич ких нор ми  
и ко му ни ка тив не прак се

Раз от кри ва ње и до ку мен то ва ње сек си стич ке упо тре бе 
јези ка у јав ном и при ват ном до ме ну били су и још увек 
је су јед на од кључ них ак тив но сти је зич ког пла ни ра-
ња „од о зго-на-го ре“ ко је спро во де фе ми нист ки ње, лин-
гвист ки ње и лин гви сти за ин те ре со ва ни за лин гви стич ку 
ин тер пре та ци ју род не пер спек ти ве у је зи ку. Сва ис тра-
жи ва ња овог ти па, за по че та у САД-у, са об ја вљи ва њем 
већ по ме ну те књи ге Ro bin La koff 1975. го ди не, на раз ли-
чи тим кон тин ен ти ма и у раз ли чи тим дру штве но-по ли-
тич ким и еко ном ским кон тек сти ма иден ти фи ко ва ла су 
слич но сти у је зич ком по на ша њу го вор ни ка раз ли чи тих 
је зи ка (да кле, по но во ис ти чем, без об зи ра на гра ма ти-
чку струк ту ру и ти по ло шке ка рак те ри сти ке да тих је зи-
чких ва ри је те та). Јед на од кључ них за јед нич ких ка рак-
те ри сти ка свих ана ли зи ра них је зи ка је аси ме трич но 
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пред ста вља ње и ту ма че ње зна че ња име ни ца ко је озна-
ча ва ју же не и му шкар це у дис кур су: му шки об ли ци име-
ни ца трет и ра ју се као род но не у трал ни но си о ци од ре ђе-
не се ман тич ке ин фор ма ци је, и при ме њу ју за озна ча ва ње 
осо ба оба по ла, као што је то слу чај у стан дард ном срп-
ском је зи ку и као што смо ви де ли у на ве де ном при ме ру 
о упо тре би име ни ца му шког ро да за озна ча ва ње име на 
ти ту ла и про фе си ја ка ко му шка ра ца, та ко и же на. Ова-
ква аси ме трич на упо тре ба гра ма тич ког ро да, као што 
сам већ на по ме ну ла у прет ход ном одељ ку, но си ја сну 
иде о ло шку асо ци ја ци ју: му шки род – не мар кир ан, не у-
тра лан, ге не рич ки / жен ски род – мар ки ран, огра ни чен; 
му шка рац = су бје кат, ак ти ван / же на = обје кат, па сив на, 
и ди рект но ути че на по тен ци ра ње „скри ве но сти“ же на у 
јав ном и про фе си о нал ном дис кур су, од но сно на њи хо ву 
не ви дљив ност у јав ној сфе ри дру штве не мо ћи и пре сти-
жа. Ка ко у срп ском, та ко и у дру гим је зи ци ма, мор фо ло-
шка сред ства гра ма тич ког ро да нај че шће се ко ри сте за 
ова кву вр сту аси ме три је ко ја сво је ме сто на ла зи у зва-
нич ним је зич ким по ли ти ка ма, стан дард ним реч ни ци ма 
и пре скрип тив ним гра ма ти ка ма и пра во пи си ма да тих 
је зи ка (Ja cobs, 2004; Pa u wels, 2003: 553). 

Ова аси ме три ја че сто се огле да и у та ко зва ним „лек сич-
ким пра зни на ма“ (енгл. le xi cal gaps) у ве ли ком бро ју је зи-
ка. На и ме, ка ко се об ли ци име ни ца у му шком ро ду сма-
тра ју и раз у ме ју као све о бу хват ни и „род но не у трал ни 
но си о ци се ман тич ког зна че ња“, за од ре ђе не дру штве не 
уло ге, за ни ма ња, функ ци је и сл., јед но став но не по сто је 
ре чи у жен ском ро ду (на при мер, пи лот, ва тро га сац, по-
ли ца јац итд. у срп ском је зи ку). По себ но је ин те ре сант но 
да се у слу ча је ви ма обр ну тог ти па (за уло ге и за ни ма ња 
ко ја се тра ди ци о нал но по ве зу ју са же на ма, на при мер, 
ме ди цин ска се стра), у слу ча ју дру штве них про ме на ко-
је му шкар це уво де у да ту сфе ру ак тив но сти ве о ма бр зо 
и без бол но (без дру штве них от по ра) уво де и нор ми ра ју 
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ре чи у му шком ро ду (на при мер, ме ди цин ски тех ни чар). 
Мно ги за ступ ни ци па три јар хал не је зич ке иде о ло ги-
је де це ни ја ма твр де да ни је нео п ход но уво ди ти жен ске 
мор фо ло шке об ли ке (или но ве ре чи) за за ни ма ња у ко-
ја су тек не дав но по че ле да про ди ру же не, уз об ја шње ња 
слич на они ма ко ја сам већ на ве ла. Гор љи во се не ги ра по-
сто ја ње сек си зма у је зи ку, уз ар гу мен та ци ју да је сва ка 
вр ста ди рект ног по ве зи ва ња мор фо ло шког и се ман тич-
ког ро да нео прав да на и не при хва тљи ва у струк ту ри ве-
ћи не је зи ка, а за го вор ни це и за го вор ни ци ова кве вр сте 
је зич ког пла ни ра ња нај че шће се од ре ђу ју као „ла и ци“, 
не у пу ће ни у тај не пра ве, су штин ске лин гви стич ке ана-
ли зе (Pa u wels, 2003; Kal ver kam per, 1979; Tro e mel-Plo etz 
1978). Фе ми ни стич ки лин гви стич ки ко мен та ри ар гу мен-
то ва но опо вр га ва ју ова кве твр дње и ем пи риј ски до ка зу ју 
исто риј ску ве зу из ме ђу гра ма тич ког ро да и дру штве них 
функ ци ја же на и му шка ра ца (на при мер, Ca me ron, 1985; 
Ба рон, 1986).

У оп штим цр та ма, ана ли за род но осе тљи вог је зи ка мо же 
се извршити на ми кросо ци о лин гви стич ком ( је зич ком) 
ни воу, ко ји се пре све га ба ви мор фо ло шким и лек сич ким 
об ли ци ма за озна ча ва ње кон це па та, за ни ма ња, уло га, 
функ ци ја и др. ко је ко ри сти мо ка да го во ри мо о же на ма 
и му шкар ци ма. Ова ква вр ста ана ли зе доне дав но је пред-
ста вља ла до ми нант но по ље ис тра жи ва ња у обла сти сту-
ди ја је зи ка и ро да (као што смо ви де ли у слу ча ју ана ли зе 
род но мар ки ра них мор фо ло шких об ли ка за име ни це ко-
је озна ча ва ју за ни ма ња, ти ту ле и дру ге дру штве не уло ге 
ко је же не у са вре ме ном све ту по чи њу да оба вља ју ра ме 
уз ра ме са му шкар ци ма). Дру ги аспект ана ли зе род но 
осе тљи вог је зи ка за ла зи у до мен кри тич ке ана ли зе дис-
кур са и ба ви се ма кросо ци о лин гви стич ким пи та њи ма 
зна че ња, ту ма че ња, ко но та ци ја, ре пре зен та ци ја, итд., 
је зич ких прак си у кон тек сту ко му ни ка ци је и ус по ста-
вља ња, одр жа ња и/или про ме не дру штве них од но са (не)
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јед на ко сти, хе ге мо ни је ели та над остат ком дру штва или 
рав но прав не за сту пље но сти свих дру штве них гру па ци-
ја у рас по де ли дру штве не мо ћи и при сту па по зи ци ја ма 
од лу чи ва ња и до но ше ња од лу ка. Ова дру га вр ста ма кро 
ана ли зе је зи ка из род не пер спек ти ве још је зна чај но ма-
ње за сту пље на. Ипак, на ве шћу је дан ве о ма ин те ре сан-
тан при мер та кве ана ли зе ко ји, по мом ми шље њу, ја сно 
ука зу је на зна чај ну раз ли ку из ме ђу је зич ких фор ми и 
им пли цит них зна че ња ко је те фор ме мо гу да но се. Hall 
(1995) се ба ви ис тра жи ва њем је зи ка пет же на ко је у јед-
ном гра ду у САД-у ну де те ле фон ске сек су ал не услу ге:

„Овај хајтек ме ди јум лин гви стич ке ин тер ак ци је 
ком пли ку је тра ди ци о нал но схва та ње мо ћи у је зи ку, 
јер же не ко је ра де у овој ин ду стри ји све сно про из во
де је зик ко ји се сте ре о ти пич но по ве зу је са од су ством 
мо ћи же на, али ов де са ци љем да до би ју еко ном ску моћ 
и дру штве ну флек си бил ност (...)“. 

Пла ни ра ње ко је се усме ра ва на обра зло же ње  
по тре бе за про ме ном и пред ло ге за са му је зич ку  
и дру штве ну про ме ну

Као што сам већ на ве ла, моје је мишљење да се је зич ко 
пла ни ра ње род но осе тљи вог је зи ка мо ра оба вља ти ус-
по ста вља њем кон сен зу са из ме ђу свих за ин те ре со ва них 
стра на и уз по ну ђе ну ја сну ар гу мен та ци ју у корист по-
тре бе за та квом вр стом је зич ке про ме не. Да кле, стра те-
ги је род но осе тљи вог је зич ког пла ни ра ња мо ра ју у об зир 
узе ти раз ли чи те дру штве не фак то ре, епи сте мо ло шке 
тра ди ци је и кул тур но-исто риј ски тре ну так у које м се да-
та го вор на за јед ни ца на ла зи. Дру гим ре чи ма, по треб но је 
ар гу мен то ва но из ло жи ти ста во ве о сек си зму у упо тре би 
је зи ка, по тре бу за уво ђе њем жен ског ви ђе ња све та и ре-
ал но сти у је зик, и про на ћи сред ства за про ме ну је зич ких 
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фор ми и је зич ког по на ша ња3 ка ко би се по сти гла си ме-
трич на и рав но прав на за сту пље ност же на и му шка ра ца 
у је зи ку. Сва ка вр ста ди рект ног и не до вољ но ар гу мен то-
ва ног при ти ска, као што су по ку ша ји је зич ке дис руп ци је 
(енгл. lin gu i stic dis rup tion), од но сно стра те ги је ди рект ног 
кр ше ња пре скрип тив них пра ви ла стан дард ног је зи ка4 
без прет ход не рас пра ве или хо мо ге ни за ци је (упо тре бе 
тер ми на у раз ли чи тим кон тек сти ма кроз ко је они по ста-
ју при хва ће ни на ни воу ши ре за јед ни це), по мом ми шље-
њу, ба рем у кон тек сту са вре ме ног срп ског дру штва, овој 
вр сти је зич ког пла ни ра ња мо же да до не се ви ше ште те 
не го ко ри сти.

Три нај че шће ко ри шће на об ли ка род но осе тљи вог је зич-
ког пла ни ра ња у при сту пу од о здо-на-го ре усме ра ва ју се 
на мор фо ло шку не у тра ли за ци ју род них об ли ка (про-
на ла же ње „сред њих“ ре ше ња, од но сно мор фо ло шких 
об ли ка ко ји укљу чу ју оба ро да, на при мер, у ен гле ском 
је зи ку, од род но мар ки ра ног cha ir man, пре ко ре ла тив-
но не у трал ног cha ir per son, до пот пу но род но не у тра ли-
зо ва ног тер ми на cha ir „пред се да ва ју ћи/пред се да ва ју-
ћа“), на род ну спе ци фи ка ци ју мор фо ло шких об ли ка (на 
при мер, учи тељ/учи те љи ца, или у слу ча је ви ма не ких 
за ни ма ња тра ди ци о нал но „ре зер ви са них“ за му шкар-
це, као у не мач ком је зи ку po li zist/po li zi stin, по ли ца јац/
/по ли цај ка; же на по ли ца јац), од но сно на фе ми ни за ци ју, 
од но сно на уво ђе ње но вих ре чи ко је озна ча ва ју же не у 
од ре ђе ним про фе си ја ма, дру штве ним уло га ма и сл. (на 

3 Под језичким понашањем у најопштијим цртама подразумевам такозвано семантичко 
стереотипизирање и асиметрију при којој се употреба одређених иницијално 
неутралних термина користи како би се нагласила родна неравноправност и 
неусаглашеност у вредновању жена и мушкараца. На пример, једна потпуно 
немаркирана реч као што је „девојчица“ употребљена у дијалогу са одраслом женом, 
нарочито у професионалном контексту, поприма значајну сексистичку конотацију. 
Наравно, исто важи и у обрнутом смеру, али је фреквенција такве дерогативне 
употребе, на пример, термина „дечко“, драматично ређа.

4 На пример, у енглеском језику радикалне феминисткиње користе термин herstory 
уместо history како би нагласиле родну перспективу у сагледавању, разумевању и 
интерпретацији историјских чињеница.
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при мер, но ва реч ко ја би у срп ском је зи ку озна чи ла же ну 
пи ло та или же ну ва тро га сца, с об зи ром на чи ње ни цу да 
се ве ћи део срп ске јав но сти сла же да ре чи као што су пи-
лот ки ња или ва тро га ски ња „не зву че до бро“5). На рав но, 
ода бир јед не од стра те ги ја, или њи хо во ком би но ва ње за-
ви си ће у ве ли кој ме ри и од са ме струк ту ре да тог је зи ка: 
је зи ци ко ји има ју ком плек сне мор фо ло шке си сте ме, као 
што је слу чај са срп ским и не мач ким је зи ком, мо ра ју се 
тре ти ра ти на зна чај но раз ли чи те на чи не од је зи ка ка кав 
су, ре ци мо, ен гле ски или дан ски (ко ји упр кос сло же но-
сти мор фо ло шког си сте ма до зво ља ва дру га чи је об ли ке 
кор пу сног пла ни ра ња), ко ји до зво ља ва ју ре ла тив но јед-
но став ну не у тра ли за ци ју се ман тич ких об ли ка жен ског 
и му шког ро да об ли ка име ни ца. 

Спро во ђе ње род но осе тљи ве је зич ке по лит ке  
и пла ни ра ња

Род но осе тљи во је зич ко пла ни ра ње до са да го то во ни-
ка да ни је би ло у фо ку су зва нич не је зич ке по ли ти ке и 
је зич ких пла не ра у окви ру зва нич них др жав них ин сти-
ту ци ја. Да кле, као што сам већ на ве ла, оно се и дан-да-
нас спро во ди кроз ак тив но сти од о здо-на-го ре, са ци љем 
да се кроз ја сно де фи ни са не ме то де и тех ни ке де ло ва ња 
на раз ли чи тим дру штве ним и је зич ким ни во и ма до ве де 
у жи жу ин те ре со ва ња је зич ке по ли ти ке с вр ха. То под-
ра зу ме ва пре све га де лат ност на пла ну лич не је зич ке 
прак се и/или је зич ке прак се за ин те ре со ва них де лат-
них за јед ни ца, уз ускла ђи ва ње са ева лу и ра ном је зич ком 
прак сом (кроз про цес ко ји би смо мо гли на зва ти је зич ком 

5 Истичем, наравно, да је питање шта „звучи добро“ у једном језику подложно променама, 
опет у складу са друштвено-културно-политичко-историјским и другим условима 
тренутног развоја једне заједнице. Ословљавање са „друг/другарица“ уместо „господин/
госпођа/госпођица“ било је у потпуности устаљено и прихваћено у деценијама 
после Другог светског рата, да би након промена социјалистичког режима поново у 
потпуности нестало из употребе.
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хар мо ни за ци јом, у ко јем се ал тер на тив не је зич ке фор ме 
и струк ту ре ди фе рен ци ра ју и њи хо ва упо треб на вред-
ност ева лу и ра у са мој је зич кој прак си уну тар го вор не 
за јед ни це). На при мер, на Ка те дри за ибе риј ске сту ди је 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, од лу чи ли смо да на 
сајт на ше Ка те дре укљу чи мо род но ди фе рен ци ра не на-
зи ве за ти ту ле на став ни ка и са рад ни ка, те та ко има мо 
се кре тар ку (уме сто се кре та ра, тер ми на ко ји се по ја вљу-
је на свим дру гим ка те дра ма без об зи ра на пол осо бе ко-
ја вр ши ову ве о ма ва жну и од го вор ну ад ми ни стра тивну 
ду жност, ко ја се ни ка ко не мо же за ме ни ти ни ти по и сто-
ве ти ти са ду жно сти ма се кре та ри це), аси стент ки ње, 
до цент ки ње, ван ред не про фе сор ке, као и аси стен те, ван-
ред не про фе со ре итд. Ова вр ста ини ци ја ти ве на ни воу 
на ше ака дем ске де лат не за јед ни це је дан је од на чи на да 
се по ка же ал тер на тив ни пут за упо тре бу род но осе тљи-
вог је зи ка, без на ме та ња ре ше ња они ма ко ји за њих ни су 
спрем ни из би ло ко јих раз ло га. Са дру ге стра не, ка ко је 
све у је зи ку пи та ње кон вен ци ја, до го во ра, али и на ви ке, 
сма тра мо да би ова ква вр ста је зич ке де лат но сти мо гла да 
под стак не дру ге да на сли чан на чин раз ми шља ју и да ти-
ме за поч не мо (дуг) про цес хар мо ни за ци је род но осе тљи-
вих је зич ких об ли ка, ба рем у ака дем ској сфе ри. 

Дру ги на чин вр ше ња ути ца ја на ака дем ске и дру штве не 
ак те ре ко ји има ју ути ца ја на зва нич ну је зич ку по ли ти ку 
је сте кроз ко дек се не сек си стич ке упо тре бе је зи ка ко је 
че сто из да ју фе ми ни стич ке асо ци ја ци је и фе ми ни стич-
ке лин гви стич ке гру пе (на при мер, Са вић et al, 2009). 
Циљ на по пу ла ци ја за ова кве ко дек се, по ред зва нич них 
је зич ких пла не ра, је су и из да вач ке и ме диј ске ку ће ко-
је на ни воу соп стве них ор га ни за ци ја мо гу да од лу че да 
на тај на чин уве ду род но осе тљи ву пер спек ти ву у сво ју 
је зич ку де лат ност и сва ко днев ну из да вач ку од но сно ме-
диј ску прак су.
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Тре ћи, и мо жда тре нут но нај зна чај ни ји/нај е фек ти вни-
ји при ступ род но осе тљи вом је зич ком пла ни ра њу је су 
ак тив но сти др жав них и над др жав них (ин тер на цио-
нал них) ин сти ту ци ја ко је се ба ве уна пре ђе њем род не 
равно прав но сти и по ло жа ја же на у ве ли ком бро ју зе ма-
ља. На при мер, Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них на ци-
ја је још 1979. го ди не усво ји ла Кон вен ци ју о ели ми ни-
са њу свих об ли ка дис кри ми на ци је же на (The  Convent ion 
on  the Elim ination of All  F orms  of  D is cr imination agains t 
Women (CEDAW ),  која  ј е 1981 . године р ати фикова на и 
 у  СФРЈ; UNESCO је 1 99 9. обј авио Водич за употре бу 
родно  н еутралног  ј ез ика (н ав едено  пре ма  Савић et al. 
 20 09). Како  с е навод и  у  пр едгово ру  пр евода  К он венције 
и з  20 08 . год ине,  и  п ра тећих  евалу ат ив них из ве штаја 
Комит ета  за елим ин ац ију ди скр им инације  ж ена  Ујед иње-
них нациј а,  

„за до следно спрово ђење К он вен ције  у  Републ ици Ср
биј и је обе збеђен п ра вн и окви р У ст ав о м Р епублике  
Србиј е,  низом за ко нски х аката  и  форми рањем  и нсти
туци он алног  ок вира: Сав ет а за  равноп ра вност  п о
лов а Владе  Ре публи ке  Ср бије,  О дбора  за  равноправ ност 
п олова Н ац ионалне с ку пш тине Р епу бл ик е  Србије, 
Одбор а за  р авноправ но ст п олова А П  Војводине , 
 Се кретар иј ат а за  ра д, з апошља вањ е  и равн о
правност  по лов а АП Во јво дин е, заменице р еп уб личког  
з аштитника  гр ађана и П окраји нс ког  омбудсман а, 
 као и  фо р мир ањ ем савет а  и  комисија за родну равно
п равн ост у л окалним  с амо управ ам а“  (Ми ћу нов ић, 
2 00 8: 5). 

При  Ми ни старству рад а и социј алне п ол итик е Репу-
б лике Србије  2008.   фо рмира на  је  и Управа з а  родну 
р ав но правнос т  која ј е н а  себе пре уз ел а одг ов ор ност за 
 праћење с провођ ењ а с мерница  К онвенције  и  п реп орука 
К ом ит ета. Упр ава  з а род ну  р авноп равост и зда ла  је и 
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 Национ ал ну с тр атегију  за побољш ањ е поло жаја  же на  и 
уна пр еђење родне  равно правности , к оју  је у св о јил а Вла-
да   Републ ик е Србије  и  на  осно ву  к оје с у припре мље ни  
нацио нални  ак цион и  планови за  п обољшање  пол ожаја 
ж ен а  и унапређ ење  родне  ра вноправ но ст и у ст ра те-
шким обл ас тима обр азовањ а, здр ав ствене за шт ите, еко-
но ми је, одлу чивања,  ме дија и  бо рб е  против  наси ља на д 
же нама.6   Ак тивности  ов аквих звани чн их  инст иту ција,  
к ој е нис у  директно заду жене за  ф ормирање  и  с прово-
ђ ење је зи чке по ли ти ке,  такође  су од  кљ учног зн ач аја 
 за  подиз ањ е свест и научне,  за конодав не и ш ире  јавно-
ст и о реле ва нт ности пит ањ а у ве зи с а упот ре бом родно  
осетљивог  ј ез ика  у р азличитим  а сп е кти ма дру шт веног 
 жив ота и  об разовног, админ истра тив ног и пр офе сионал-
н ог  доме на  употреб е језика ,  је р  оне и мају м о гућ ност 
 прис тупа  орг анима д ржавне у праве,  и омогућ ав ају  т ако 
н еоп ходно пот реб ну видљ ивост  жен а у ја вн ој сф ери и  
п репозн ав ање потр ебе за употре бо м родно о сетљив ог  
језика  који њихово  присус тво прати ил и б и  треба ло  да  
прати.  Извештај  који ј е  пред  вама, један  је о д  рез ултат а 
 делат ности Упр ав е з а родну р ав нопра вн ос т при  Вл ади 
Ре пу блике  Србије ко ја  је пре по знала да проме на пона-
шања захте ва проме ну  свест и  и културн их  модел а,  те 
да је   је зи к једн о од кључних с ре дстава  ко ји ма се култу-
рн и модели  и разу мева ње свет а  око нас преносе, уте ме-
љ ују и /и ли  мењају у  свакој  друш твеној среди ни, то  јест 
да  је језичко  п онаша ње  са  једне ст ра не  одр аз  а са  друге   
средств о з а  одрж ањ е посто је ћих друшт ве них  од носа 
 родне  не једна кос ти  и неравно пр ав ности, од но сно  за  
успостављањ е  нових  одно са за сно ва них на једна ко ст и  и 
равн оп равнос ти сви х ч ланов а д руштв ен е  заједниц е. 

6 Национални акциони планови израђени су уз подршку UNDP пројекта под називом 
“Strengthening the role of civil society in shaping poverty related policies and practices”.
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Процењ ивање  е фе ката  род но  ос етљиве ј езичке  
политике  и плани рања 

Св е на ве дено потенц ијалн о с е мож е свести на „мр тво 
сло в о на п ап иру“ ук ол ик о се н е врши  систе мат ична  и 
к онти н уи ра на про цена ефеката  сп роведених мера род-
но осе т љиве  језичке  п ол итике , к ако би  се  у тв рди ло да 
л и су и  у  ко јој мери нове, предл ожене  језичк е и  ко му-
никатив не  п ра кс е при хваћен е  и  да ли  се н а п рави  нач ин  
употребља вају у кому никаци ји међу члановима дате  
говорне зај ед нице.  Пр и  т оме у ве к т реба и ма ти на уму да  
су  све  ме ре,  као  и  њихов а ева луаци ја, рел ат ивне, одн о-
сно да  не  п остоје апс олут ни циљ ев и било  које интерв ен-
ције на језику (неза ви сн е од  дру шт вене  ср едине  у  којој  
се  с прово де ),  те да  се  и  с пр оведени р езултати м ора ју ме-
ри ти   искључ ив о  релатив ни м крите ријум има у с кладу 
 са  претх одн о деф ин ис аним циљ ев им а. Свакако, циљ 
сваке  родно  осетљ ив е је зи чке полит ик е  и планира ња  
јесте  унапређење род не  ра внопра вн ос ти  и једна ко сти. 
У  з ав исн ости  од  ширих друшт вено-по ли ти чко-култу-
рол ошких ф ак тора, по јединач ни  циљеви ов акве вр сте 
политике зна чајно ће  ва ри рати.  У нашо ј сред ин и,  на при-
ме р, први  циљ јо ш је  ра звијањ е  свести м еђ у члановим а 
 академске  и  шир е јавнос ти  о п остоја њу  се ксизм а у јези-
ку  и о  п рисуству  ст руктуралн е и семантичке  ас име три-
је која  не  корес по ндира са  је зи ч ком  струк тур ом већ  с а 
 па тријарх алн им култу рним мо дело м и тра ди ционално м 
језич ком иде ол огијом  пр ису тно м у нашој  др уштвеној 
сред ин и.  У некој друг ој култури, англосаксон ској , 
германској ил и сканд ин ав ској,  на приме р, овај  ц иљ већ 
је п ос тигнут,  т е  се у да тим сред ин ам а фок ус  о давно п ре-
местио на  ко рпусн о  планирањ е у  к ојем се  прон алазе 
опт има лна мо рфо лошка и  ле ксичка  ре шења  за постој ећ е 
морф олошке и  л ек си чке п разнине  у  језич ко м си стему 
к ој е  би прати ле про цес е ма нц ип ације же на и  њихо во 
рав ноп ра вн о укљу чива ње у ј авну  с феру о длучив ања  и 
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др ушт вене  мо ћи . Истражи ва ња  друштве них постигнућа 
родно осетљи в е јези чке пол итике и  п ла нирања у с вету и 
к од  на с јо ш су веома  ретк а и често  спроведен а н а основу  
„ анегд ота лног“ м ет одо лошко г  по ступка .  На  пример,  у 
енгл ес ком језику  п ос то ји анег дот ал но  тумаче ње  (бази ра-
н о  на личн ом  ис куству и истражив ачи ца и и ст раживач а 
и њих ових пријате ља  и поз нан ика )  о трен ду  употребе 
м орф ем е  -person  сву где гд е  се раније  употребља ва-
ла  м орфема  -man;  постоје и истраж ивања  о употр еб и 
титуле  Ms. која не идентификује  брачни статус  жен е 
која ј е  користи , умест о  Mi ss. ил и  Mr s., са тв рдњ ом да  ова  
у потреба  у  највеће м број у случа је ва ко рел ир а са  потр е-
бом говорника да користе ро д но осетљив, односно не сек-
систи чки је зи к  (E hrich &  Ki ng,  1994;  Pa uw els, 2 001), а ли 
не постој е јас но метод ол ошки и емпиријск и  заснов ане 
ст уд ије које  б и н а прави  на чин ут вр ди ле да ли  ов е пром-
ене  пр ат е  пр омене  у ко гнитивн им култур ни м  модел има 
и м ент ал ним репр езентац ијама друш твених  у лога и 
 вр едн ов ања же н а  и  му шк араца  у  једном  др уштву.  

Др угим р ечи ма, разо ткривање и де ологизације је зичких 
 зн ач ења и ј ез ичке у потребе, ефе кт и тог пр оцеса, као и 
 ефек ти  пред ло же них  промена,  бил о да  он е долаз е с а 
врха  ил и  из перспекти ве појединач не ил и у потре бе 
ј езика у  д ел атној за једници, тек т реб а да н ам дај у јас није  
закљ учк е о н ач ин има на к ој е би  све тр и претходне  фа зе 
родн о о се тљиве језич ке  политик е и  план ир ањ а требало 
 спровод ити у буд ућности. 
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Језич ка обра зо вна пол итика  
и  р одно  осетљив ј ези к

Је зи к образо вањ а, који  укљ учује  ус мени и  писан и меди-
јум уп от ребе  јези ка  у  к он тексту о бразов ног доме на  
(д акле к ак о  је зи к свако дневне ком уни кације у  ш ко ли, 
та ко и  специф ичн у  терминол ог иј у у вези са  образо вн им  
пре дм етима,  на ст ав ни м про гр амима и  планов има), као 
и је зик ад ми нистраци је и о рг анизациј е  живот а  у  школи  
је дн о  је од к љу чн их из вора из  којег у ченице  и учени ц и 
 до бијају ин фор мације  о  питањ има  рода,  ро дн их ул ога, 
ро дн их  идеологија7  и ку лтурних м оде ла дру штв ен е заје-
днице к ој ој при па дају, као и дру штв ен их и  ку лту рн их  
заједница других средина,  зем аља, итд. (з а детаљн иј у 
аргумента ци ју, в.  S wann, 2 003). 

 На  почетку  ов ог оде љк а усмер ић у пажњу на  питања ј ези к а 
и рода  у  говор ни м  праксам а  ученица и  у ченика,  а  потом  
ћ у  по кушати  д а  пону дим  неколик о смерни ца  за ан ал изу 
образов не ли тера туре, ад ми ни стра тив них пра кси и упо-
требе ј ез ика од стр ан е настав ног и  адм инистр ат ивног 
ос обља у светл у при су ства  ил и  одсуства  р одно осе тљивог 
је зик а у школи .

 

7 Под родном идеологијом подразумевам „систематичан скуп културних веровања кроз 
које друштво конструише и намеће своје родне односе и праксе. Родна идеологија 
садржи легенде, приче и митове о томе шта значи бити мушкарац или жена и сугерише 
како и једни и други треба да се понашају у друштву“ (Hussein, 2005: 59). Значајан део 
школске лектире у српском језику нуди веома илустративне примере родних идеологија 
које се даље преносе на поимање света ученика и ученица током читавог обавезног 
школовања (в. Плут, 2004; Стефановић, 2008, за детаљнију расправу родне перспективе 
у уџбеничкој литератури).
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Како  го во ре  девојчи це и д еч аци у шко ли? 

Доне дав но се  зн ач ајан д ео  ис тр аж ивања  о  роду и језику у 
о бр азовн ом  сист ему  п освећив ао  докум ен то ва њу разлика 
у  ј езичким  пр ак сама девој чи ца и деча ка, чињен иц ам а 
да  он и користе  р азличи те  р азгово рне стилове,  да  п ишу 
на  раз ли чи те начин е,  да ч ита ју ра зли ч ит е књи ге , као  и 
резул тат има ист ражи ва ња по  кој им а постој и корела ци-
ја изм еђ у  пола и  ака де мс ког пост игнућа (девој чи це  се 
че ст о  сматр ај у зрели јима, н апр еднијима  у  шк ол и,  д ок  
се деч ацима пр иписуј е  одсуств о п ажње, н ем арност и 
незаинтересованос т  барем у првим  фа за ма  обра зо вног 
процеса  ( Swann, 2003 :  632). Највећи део  ти х истра живања  
базирао с е  на  модел у  „две к ултуре“  (енгл .  twocu ltu res 
model)  ко ји је  о самде сетих година  прош лог века разви ла  
америчк а  лингв ис тк ињ а Дебора  Тане н.  Овај мо дел тежи 
 да,  за  разл ик у од мод ел а домина ције,8 жене п остави  у 
 је дан равн опр ав ни ји пол ож ај  у одно су  на му шка рце, п ри 
 то ме уочавај ући и п ри хват ајући   ра зличит ос т  њи хових 
говорн их дела тнос ти. О сн овна п ре тп оставк а  тео ри је 
различитос ти  је  да же не  и  м уш к арци гов ор е раз ли чи-
ти м  ди јалект им а,  што се о бј аш њава р азличи т ост им а у 
пр оц ес у социјали за ције (о др астањ а  и школовања)  к оје 
п роузрок уј у  различит ос т у про цесу у св ајања ј езика  и у 
аспектима  социо- психолош ког  развоја.  Др угим р ечим а, 
ра зво ј  де це је  пре  с вега ус ло вљен друшт веном стру к-
туром врш њачк е  ин теракц ије:  девој чице и д еч аци се  
и гр ају п ре с вега с а пред ставни ци ма соп ст ве ног по ла, 
 а њихове  р азличите  вршњ ачк е  гр упе има ју потпуно 
различи те  др уштве не струк тур е и норм е интеракц иј е 
( Tan nen,  199 0) . Код дево јч ица јез ик пред ст ављ а средств о 

8 Доминација мушкараца над женама у оквиру теорије доминације илуструје се 
изражавањем позиције моћи у конверзацији од стране мушкараца који жене чешће 
прекидају у говору него обрнуто, не настављају конверзацију на теме које започињу 
жене, заузимају већи конверзацијски простор (говоре дуже и више од жена), и 
успостављају семантичке парове прихваћене на нивоу шире друштвене заједнице у 
којима женски род има отворено дерогативно значење.
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 за  успоставља ње интимности,  а р аз говор  сим бол прија-
тељства  и  повер ењ а:

  „За ж ен е, као и  за  девојчице, инти мност је  по тка њи
хо вих  међусобн их одн оса ,  а разго во р је нит  о д  које с е 
 тка нина при ја те љс тва ст вара . Де војчиц е  ствара ју и 
о држ ав ај у прија те љства раз мењују ћи  тајне;  слично , 
 одр асл е жене ко нверзацију сх ва тају као к амен те
мељац с во јих  пријат ељ ст ава“ (Tan nen, 199 0).

 Дечаци ,  са др уге ст ра не ,  пријат ељства ба зирај у пре  свега 
 на  физичко ј акцији  ко јо м испољ авају  прис нос т: везе  
међу  њ има ства рају се  та ко што  од ређ ен е ствари  раде 
 зај едно.  Г руп е д ечака су  че сто бројније , инк лузивниј е, и 
и мају ј асн ију хи јерархијску  ст руктур у,  т е је  ме ђу њима 
о д малих  ногу присутна б орба да се из бе гне под ређени 
п оло жај у г руп и (T an ne n, 199 0) .

Tannen  (1 99 0)  такођ е уочава да  по стоје и  ф из ички к оре-
лати  ( ме ха ни ка  конв ер зације,  ка ко  је она на зива) р аз-
ли читих  моде л а  со цијализаци је  д ечака и девојчица ; на 
 пример, п оложај и које  з аузимају при  ра зговору  (а  ов о 
се,  пр ема да тој ау торки, може  пр евест и на све узраст е): 
девојч ице гледа ју  једна др угу  у  очи, дечац и седе  по д 
 углом  ј едан од  д ру гог и  г ледају п о прос торији. Исто  та ко, 
дев ој чице наду го и на широко г оворе  о ј ед ној те ми ,  док 
с у деча ци  склони ји  да скачу  с  т еме на т ему; д ев ојч иц е 
производе више пратећ их звукова  к ао ре ак цију н а  го вор 
сагов ор ника „ах а, мм м, д а,  стварно...“ , дечац и  ћутањем  
п ок аз ују  да слуш ају . 

Пр ема закључц им а ове аутор ке,  разлик е  у кому ни-
кативни м о бр асцима  ја сн о се уо ча ва ју и  у  обр азо вном 
 пр оцесу . Дечаци  и  девојч ице  у  м ешовитим  о дељењ им а 
успост ављају  однос е  који се ка сн ије пр есликавају  на 
 њи хове  одно се у зр елом д об у: де чаци се  „такмиче“  ка ко 
би с е наметнули вр шња чк ој гр уп и,  г оворе чешће и  више 
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 пре д читавом г рупом,  док су девојчице  узд рж ани је и, 
опет, м ањ е  в идљиве.  Мој ли чни  утиса к је да ј е  у универ-
з и т ет ској сф ери  с итуаци ја  сл ич на: студ е нти  (који  су , 
рец им о, н а  Филолошко м фа ку лтету У ниверзи тета 
у Б ео гр аду значајно  малобро јни ји  од студ ен тк иња) 
лакше се и че шћ е  одлуч ују  да  се ук ључ е  у диск ус ије на 
 ча со ви ма, али  и  да пон уде више нефо рмалних коме нт ар а 
 упућени х  пр оф есорим а  и чит авој груп и. На тај  начи н 
се из  генерац иј е  у  генер аци ју  преноси модел  по коме  ј е 
 јавни  го вор право и  прив илегиј а  мушк араца. Оно  шт о 
Tan nen анал изи ра треба ло  би да и ма дирек т не  консе-
кв енце за образ овни с ис тем: наст ава  и тех ни ке  р ада у  
у чионици требало би  д а укљу че  р азлике  и у ј ези чк ом 
испо ља вању п олова, кроз  р ад у г рупам а,  па ровима, ја вн е 
д искусије  и  д ебате, ч им е би  се  по дигао  ниво са мос вести 
 о сличностима и р азлик ам а  са  к ојима наступамо како у 
при ватној  тако и у  јавној  сфери к омуник ације.9 

 Ипак,  ч ак  и ова а уто рк а (која је с текла све тску с ла ву 
свој им  н аучно-поп ул ар ним тек стовима на ову тему) у 
сво ји м новији м а нализа ма  ко нве рзације  (T an nen, 1993; 
19 95; 200 5)  у казује на то да  ниј ед на конв ер зацијс ка  
стратегија (од абир  теме, п реки дања и ли  п ре клапања  у 

9 Социјализација у раном узрасту своје корелације налази и у животу одраслих особа. На 
пример, према Tannen, на радном месту, према наведеној парадигми, жене су склоније 
да користе комуникативне стратегије „заједништва и подршке“, док мушкарци теже 
стратегијама „такмичења“ (што се објашњава њиховом потребом да се „наметну“ остатку 
групе са којом су у датом тренутку у интеракцији). Тиме се хијерархијска структура 
мушко-женских група још више потенцира, а жене постижу слабије резултате на 
радном месту једноставно јер су мање „видљиве“ у комуникацији и интеракцији. Такође, 
овај модел претпоставља и да различити облици социјализације девојчица и дечака 
условљавају и различиту комуникативну динамику унутар породице: деца (оба пола) 
спремнија су да своју интиму поделе са мајкама (са којима у највећем броју случајева 
у традиционалној породици имају много већу фреквенцију свакодневне интеракције; 
уз то, мајке/жене склоније су изражавању емоција, физичком контакту, мажењу и 
љубљењу деце од очева; очеви у традиционалном патријархалном систему више су 
окренути спољном свету, мање се баве децом, мање разговарају са својим супругама, 
и не вербализују своје емоције). Наравно, ово је све подложно корекцијама, јер се 
концепт породице у свету у којем живимо значајно променио, те је тешко тврдити да 
ове генерализације и данас имају универзалну вредност коју им пре 20-ак година 
придаје Debra Tannen.
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гово ру,  т ишина, итд.) не м ора  бити у  д ир ектној ко рел а-
цији са  родом  говор ник а,  то јест  д а ниједну ст ратеги ју 
 сви  говор ници унут ар је дн е  за једниц е  не  користе  уве к 
према  ун ив ерзал но ј шем и на  скали доми на ција-су б-
мисивност. Н апр отив,  пре ки да ње не ка да  м ож е бити  зн ак 
по дрш ке , тиш ина  з нак кон тр оле . И нтера кц иј а инди ви-
дуални х ст илова  говорн ик а  ре зу лтира у  успостављањ у 
одр еђени х  од носа др уш твене  мо ћи  у  кому ни кацији. 

Управ о з бог свега нав еде ног, но виј а истражи ва ња  језика 
и ро да , посе бн о у шк ол ск ом/обр азовном  ко нт ексту,  
усмеравају се на анализу  п роцеса  фо рмирања   родног 
 иде н титет а, кој и  се, ка о  што са м већ  нав ела, р а зв ија, 
к реи ра  и  ре креира  то ком чи т ав ог жи вот а  људске  ј един-
ке. Тео ри ја  перформати вности,  однос но  т ео рија 
а ктивнос ти  и нс истира  на  чињени ци  д а је  интра -гр уп на  
варија ци ја  (дакл е, вари ја циј а у јез ичком пон аша њу међу 
девојчи цам а и деч аци ма ун ута р  је днополних  гр упа ) у  
значајној  вези са  контек стом језичк е интер акције  и  са 
хијерар хи јс ким уст ројс твом д ате гру пе , са једн е стра-
не, односн о  са вредн ова ње м  сопстве не гру пе  у однос у 
н а остал е  групе  з на чајне за  инте ракциј у  у  датој  говор-
н ој/ култу рно ј  средини. Овде п он ов о  кључно мес то зау-
зима  конце пт делатне  за једнице, је р  она, д ефи нисана 
ка о г рупа ос оба  које р ад е на оства рењу  ис тих ци љева, 
 запр аво у  об ра зо вном  контекс ту указ ује  на гру пне поде -
ле  према  др уштвеним  корелати ма  које у  дат ом тре нут-
ку  у  датој  ку лт урној с ред ини  и у д ато м образо вн ом кон-
текст у дев ојчица ма  и  дечацима п редстављ ај у  сми слене , 
 вредносне и  жи вотно важ не  аргумент е ( на приме р,  
традицон ал на  п одела на „штреберк е и штребере“, „ш ме-
кер ке и ш ме кере“, „проп алитете“ ,  итд.)  (в . Bucho ltz, 19 99. 
за д е та љнију а на ли зу). На п рим ер ,  анализа  јез ич ке пра-
ксе и  њених  идеолошких корел ат а међу д ев ој чицама 
„штре бер ка ма“ ко ју нуди Buc holtz ( 1999),  указ ује на 
 чи њеницу да ов е д евојч иц е гра де свој р одн и и оп шт и 
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 друштвени  ид ентит ет  кроз  употре бу јез ика  која се  зна-
чајно р аз ли кује од  употре бе  јези ка  неких д ругих  вр-
ш њ ач ких д ру шт ве них гр упа ција у ш ко ли. Њих ову 
 јези чку пр акс у карак терише из бегава ње жар гонс ки х 
тер мина  и нес тан дардних  јези чких форм и и  сленга , 
 ви ша  фреквенција у пот ребе ле ксичких фо рми које  се  
норм ално  и де нтифи куј у као део  формал но г стила (на 
при мер , употреба  по зајмљен иц а  латинск ог  и  гр чког по-
рекла ),  као и употре ба „игре реч има“, м ет афора, а соција-
тивни х к онстру кц иј а, и сл.   Ка ко ова  ауторка ис тиче, 
ова кв а  врста јези чког пон аш ања и  формир ање  „ж енског 
ш требер ског  и дентите та“  у шко лск ој ср едини може 
п ре дставља ти  и из азо в  ст ер еотипу образ ов ног сис те ма 
који  ј е „у  нај бо љем  случа ју н екомпат ибила н ,  а  у најго-
р ем случ ај у о тв ор ено не пр иј ат ељски на стројен према 
реализац ији же нс ких ин те лек туалних  капаци тета“ 
 (Buchol tz,  1999: 21 3) .  Другим р ечима,  по зитив ни  ас пекти 
о ва кв е врс те  др уш тв еног и де нт ит ета у  шк оли з начај-
но  допри нос е  афирмацији инт еле ктуал них  к апаци тет а 
 чланица  дате д ел атн е  за једниц е.

„( Ова) делатна з аједница пот енц ира вр едн ос т 
 инт е л ектуалн их  п остигнућа, шт о  се  огле да  и  у не -
језичким  карактери стикама  иденти тета у с вим обли-
цима понашања која су у  вези с а  светом шко ле,  к њига и  
з нањ а“ (B ucholtz,  1 999: 2 14). 

Д ру ги м речи ма , ове де во јчи це  препознај у з на ње ка о 
 веома  вр едан  сим бо личан к ап итал и  хије ра рхијска 
 ст ру к ту ра њихов е дела тне з аједни це  у вел икој м ер и 
з ависи од  по зици онирањ а н а скали з нања  које чланице 
 групе препозн ај у к ао  релева нт но ,  п ож ељно ил и 
 потребно.  У ист о в реме,  он е  се хијер архијс ки  позици о-
н ир ању у одно су на о стал е  делатне  зајед ниц е у шк оли . 
 Њихов о вре днова ње  од  стране п ре дст авника други х 
делатних зај едни ца може  б ити по зи тив но или  не гативно, 
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а ли је  важн о да он е  сопствен и  ид ен титет  позитивн о 
вред ну ју  на основу  др уштвени х  знач ења и  кри теријум а 
које  оне  себи  по ст ављају  к ао  в алидн е и  релеван тне.

 На ра вно, ко нцепт  делатне  заједниц е подраз у ме-
ва могућн ос т родно - мешовити х гру па  ун утар  и и зв ан 
школ ских  учи оница  (з а  почетак,  в еома ј е лак о  за мислити 
п остојање с личне  д ела тне заједн иц е  „ш тр ебера“  ме ђу 
деч аци ма). Упр аво  због  т ога, н еопхо дно је ид ен тифико -
в ат и вредно сне сис теме  и кул тур не моде ле  које де цу  и 
омлад ину об ли ку ју  у једној д руштвен о-к ултур ној  среди-
ни,  а језич ка  пракса  а нализи ран а кро з призму кри ти чке 
соц ио лингвистике  и критич ке  анализе дискур с а један 
ј е  од из вр сних н ач ина  да  се про дре  у сушт ин у и да  се 
појасн и структ ура њ их ов их хије рархијск и х  си стема 
вр едн ости, ин тра- и инте р-гру пне ди намике  и  о пштих 
 ид еологиј а  (п редста ва о с вету ) на осн ову којих дец а 
разли чи ти х узрас та форми рају своје  д руштвен е,  а самим  
т им  и родне  идентит ете . 

Да кле , јед на  о д смер ни ца у јез ич ком п ланир ањ у у 
 оквиру о бра зовне  ј е зич ке  поли тике  сва ка ко  би м ора-
ла бити  етног рафско ,  кр итичко  с оциолинг вистичк о 
 ис тр аж ивање  ј езичких  пракси  д ец е различи тих узраст а 
у ци љу  и денти фикације  н ач ина на које  е ду катори и 
 тв орци об разовн их  политика  могу д а покушај у  да  на 
п ози  ти ван и е фикасан  (де ци прих ват љив) начи н  ут и чу  на 
форми ра ње  позит ивних р од них, кул ту рних, етничких и 
 професи он алних ид ентитета  своји х  уч еница  и уч ен ика.
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Ка ко пишу  и  го воре аут ор ке  и аут ори  
уџб еника, наставн иц е и нас тавниц и,    
пр офесорке  и проф ес ор и?

Как о Блу мб ерг (20 07 ) н аводи,  р од ни  стере отипи и  родне 
 предрасуд е  пр ема женама  у уџбе ни чк ој лит е ратури 
много  су  мање опа сни од  чи њенице д а у  многим  де ловим а 
с ве та још по ст ој и озбиљна  п ре прека  за   системско ув ођ е-
њ е девој чиц а у  свет  обр азо ва ња на раз личи тим нив оим а. 
Ипа к,  уџ беници  пред став љају нај з начајниј и  део на-
ставних п рограм а, пи в оталну  т ачку н аставног  п роцеса и 
 пр оцеса  учења,  и с тога имају вео ма  значај ну у логу у п ре-
н осу и  ус вајању з нања и  вештина, али и вред но сних с и-
с т ема и културних  модела  у  с ваком д ру шт ву . Оно што је 
та кође зн ачајно  је  да с у  родне  предра су де  у уџбе ницима,  
к ао и у  свак ој  другој  употре би  ј езика  ч есто „н евид љи ве“ 
шир ој  јавности  ко ја  модел е  и  ул оге на мењ ене женама 
и  м уш кар цима осл икане кроз уџбеничку  ли тератур у 
 прихвата  к ао „з др аворазу мс ку  истину “,  управо као и 
 ста вов е о од носу стр у кт уре јези ка , мор фолош ки х обл и-
к а  за  род  и  семантичког  р од а и иде оло шких з на чења к оје  
садр жи  ко релац иј а  из међу ових еле мена та .

Крит ич ка анализа диску рса у џбеничк е лит ературе и з 
о ве пе рс п ект иве , ме ђутим,  јо ш ни је  нашл а  своје м есто 
у прост ору соци ол ин гвистичких ис траживањ а односа  
ј езика и  р ода ни у с вет ск им  размер ам а,  д ок се нек и о д 
њених  ас пек ата спроводе  кр оз   истражи ва њ а у педаго гији 
и образовн ој лин гви ст ици  (е нгл . educ ational ling ui st ics). 
 Мишљењ а с ам да  један  интер ди сциплина р ни прист уп 
овој т ем ати ци своје  зн ачајно  м ес то мора п ронаћи у  сва кој 
озби љно ј и о дг ов орној образ овној п оли тици , п а  ти ме и у 
је зи чк ој об ра зовној поли ти ци .  Још је дн а смерни ца  и с-
траживања о ве тема тике одно си  се на к орел ац ију сек-
с из ма   у л итерату ри , са  јед не  ,  и академс ких пос тигнућ а 
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и про фес ионалног  р азвоја  девојчица  и  д ечака с а д руге 
стране ( како у  зе мљама  у  р аз воју, т ако  и у р аз ви јеним 
земљ ама ): 

„ До  сада , највећ е изне на ђење пре дст ав ља  чињеница  да 
не  по стоје сту ди је које  се  баве  ут иц ајем и п ос ле д ица
ма ов е вр ст е сек сизма  на мод ел е обра зовног понаша
ња  и пр о фес ионалн а пос ти гнућа  дев ојчица  и д еча ка . 
Да кле, ми  н е  можемо  по узд ано зн ат и  ко ли ку пре
преку  предст ављ ај у родне пр едрасуде у уџбе ничким  
м атериј алима и  н ас тав ним пр огр амима . Н е  знамо 
да  ли  оне в ише  у тицаја имају у  с иром ашнијим 
з емљама у с лабијим образовним  систе ми ма  или не  . 
 Је дноставно не зна мо !“ (Блумб ерг , 200 7 : 33). 

Прем а и зв еш тају С тефанови ћ (2 008),  у Срб ији је спро-
ведено в еом а мал о  ист ражив ањ а к оја се дир ек тно  баве 
родним  а спек тима диск ур са  уџбеничке  литера туре у 
основно шк ол ском и  средњ ошк олском  обр аз овању.  На 
 пр имер,  Јарић ( 19 94) анализи ра род не елементи  у бу ква-
ри ма и читанкам а  српског  јез ик а за  ос новну шк ол у: 

„Аут ор ка  з акључу је да, бе з обзир а  на пост оја ње изве
сни х  разлик а  у  прика зи ва њу  женс ких  и  муш ких 
лик ова у  буквару  и чита нк ама, уџ беници подрж а
в ају патриј архал ни образа ц  мушко  же нс ких  одно
са, ум есто д а га  мењају . Н а  кр ају ра да  она ц ит ира 
т еорет ич арку Ш ер и Ортнер  ко ја  каже  да д ругачије  
к ултурно ви ђе ње  може  изра сти једи но из д руга
чиј е друш тв ене ствар но ст и, а др уга чија д ру штвена 
с тварност може израсти јед ин о  из другачијег кул
тур ног виђ ења“ (Ја рић 1 994: 116, ци т.  у  Стефа но вић, 
2 00 8:  6).

Већина а уторки и ау тора  кој е  у свом  извешт ају  ци ти ра 
Ст еф ано вић,  ча к  и  када се  не баве и ск љу чиво родним 
перс пек тивама у џбеничк е  лит ер ат уре, с лаже  се  у 
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чи њеници да „св е активн е,  главн е и инте лек ту алне улоге 
бивају мушке,  а  по сматрачке и пратећ е  женске“ (Мар ин-
к ови ћ,  2004:  90,  цит.  у Сте фановић, 2 008:  15 ), одно сно  
да се  па тријарх ални  к ултурни  мо де л  који ј е  у с ржи ве-
ћи не  п редст ава о же нама и му шк ар ци ма у  анализирано ј 
у џбеничк ој  литер ат ур и  јасно огле да у „при казива њу  
жена ка о  „ епизодни х“  ликова, де фи ни саних у ок вир у 
 природ ни х  однос а  и „биоло шк е  функције“, без занимања,  
б ез  могућности доно шења одл ука“ ( Опсе ница  20 03: 173,  
ци т.  у Стефано вић ,  20 08 9) .  Ка ко аутор ка  у закљ учку 
 нав од и,

„Резулт ати свих и ст ражив ања  по казују да п о
ст оји  родна  неравноп равност  к ада је  у  пи та њу 
заступљенос т и  предста вљањ е женск их  и мушких  
ли ков а у уџб ен иц има (она  ј е  п рисутна  у т екстов ни м, 
 ликовни м и  ди да ктичк им  пр илозима );  стереот ипи 
су  по се бно твр докорн и  у дис тр ибу цији со циј алног 
 простора , женски м  ли к ови ма и да ље при пада 
 по родичн а,  приват на сфер а,   а  мушким пр офесио
н ал на ,  јавна  с фе ра жив ота . Т ако ђе ,  родних ст ерео
ти па има  м ање у у џбеницим а намењ ени м деци  
п рип адницим а/ ам а  национа лних ма њи на  и  деци 
са  лаком м ен талн ом не до во љн ом разви је нош ћу, не
го  у  уџбен ицима за д ец у из  до ми на нтне п оп у ла ције . 
 У  позитивн е т енд енције  м оже се  убројати  наруша
ва ње стер ео ти па  прили ко м предста вљ ања о собина  
ж ен ских  и  мушки х  лик ова у  уџбен ици ма, пода так 
 да ликови чеш ће ре ш авај у суко бе  ненас ил ним не
го  насилн им  с ре дстви ма , као и р од но  неутрална 
употреба ј ези ка пр или ком ф ор му лисањ а  питања“ 
 (Стефановић, 200 8: 56 ).  

 Образо вна  језичк а  политик а м орала  б и,  дакле ,  да  с е 
озбиљн о поза ба ви  кр итичк ом  анализом дискурса  уџбе-
н ичк е  литера туре, у  циљ у раз от кр ив ања  језички х  и ,  што 
ј е  мн ого знача јни је,  оп штих ку лту рно-ци ви лизац ијских 
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 идеологија  ба зираних н а патр ија рхално м  култур ном 
модел у које  и дан ас, на  поч ет ку  2 1. века,  зн ачајно 
 ум ањ ују ул огу и вре дн ос т жен а како  у инт ерпр ет аци-
ји ист ор ијс ки х  догађаја,  так о и у  ту ма че њу њене  ул ог е, 
поте нцијалних инт електуал них и друш твен их ка-
пацит ета у савременом  свету . У т о м сми сл у, сматрам 
д а  закључц и  ко је  нуди  Пл ут (200 4)  могу  би ти  веома 
к орисни  као с мернице  у д еф инисању  ј ези чке об ра зо вн е 
полит ик е и став а прем а родној персп ект ив и у уџбен ич-
кој литер атури :

 „Питања  на  која би т ребало  да се у средсредимо су  следећа: 

1. Како  желимо  да изгледа слик а жена о њима самима? 
 Шта он е треб а да ж ел е од самих се бе ( женс ко  „ја“)?

2 . Кака в је од нос  жена п рема дру гим женама, прем а 
мушкар цима и пре ма свој им  б ли жњима,  уопште 
(женско „ти“)?

3.  Како се жене  као група  иденти фикуј у (женско  „ми“) ?

4.   Ко  су за  жене „ они“ и как ав је од нос жена према њ има?

5 . Ка к о  констр уишемо  же нску прош лост (ж енско 
„стар о“)?

6. К ако конструишемо ж ен ску  будућн ост (ж ен ско 
„ново “)?

7. Ка кав је однос „ја –  ти “ у  позити вном р од ном модел у?

8. Как ав је о днос „ми  – они“  у  поз итивном  родно м 
 моделу?

9. Какав је однос „но во – старо“ у п ози тивно м  ро дном 
 моделу?“ (П лут, 20 04: 48)

 И к оначно,   ас пе кт  образо вне  полит ик е  који би  с е б ав ио 
родн им и  језички м  идеоло гија ма, култ ур ни м мо дел има 
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и х ијерархијо м друшт вен их вр едности н аст авног и ад-
ми ни стративн ог ос обља,  до сад а п рактично  није  био 
пок ривен ни студијама у свету  нити он има  обавље ни м 
у н ашој земљи. Да кле , све  што  би се о том а сп ект у обра-
зо вног процеса мо гло у о вом  трену тк у  рећи би ло би 
 ане гдотал не природе и ј а  се у т акав  менталн и ек спери-
м ент нећу упуш тат и. Мис лим да ј е  по тпуно о чи гл едно 
д а  наставно  ос обље игр а знач ајну улог у  у формир ању 
иденти те та уче ница и  учени ка са  к ојима рад и,  па начин и 
 на који  о но  преноси своје  в иђе ње свет а,  н ауке  и в ре д-
ности  и  зн ачаја об раз овања,  ка о и п ра гматич но  в редно-
вање резу лтата обр азо вања у  ко нтексту  о да бира бу ду ће  
профе сије м ог у да б уду од  прес удног з на чаја у  исходи ма 
обр аз о ва ња  с ва ког дет ета у  да то ј друштве ној  среди ни . 
С вако родно ст ер ео типизир ањ е,  родн а  мор фо ло шка и 
 ле кс ич ка асим етр иј а,  као и  ра зл ич ит о вред но ва ње ин те-
лектуал них  к апаци тета и  по тенција лн их одговар ајућих 
 занимања  де ча ка и девојчи ца  може  значајно  успорити  
ил и оме сти  прог ре с  у пут овању к ро з образо вн и сис тем . 
Дакле,  образо вн а  језич ка п олитика  мо ра  укљ учи ти и ана-
лизу јез ичког  и  опш те г понаша ња нас тавног и админи-
стративн ог особља,  у циљу   ра зо ткривањ а  не  само ро дн и х,  
већ и етни чких, р ас н их  и  других ид ео логија  и  н егативних 
с те реотипа.  Не у  ци љу санк ционисања он их ко ји  и х 
посе дуј у или  укључују  у  своју  је зи чку праксу,  већ  у циљу  
подиза ња  кр ит ичке  све ст и образовн е заје днице кроз 
осмиш ље не  и  д об ро прогр ам иране ак ти в н ости у  ок ви ру 
којих  ћ е  се св им заи нт ере со ва ним с тр ан ама ( укључ уј ући 
и  ро ди теље и  старат ељ е  де це) арг ументова но  понудити  
н ов и  об лици формирања  р од ног,  нацио налног ,  ра сног, 
 ет ничког , про фе сионално г,  итд. иде нтитет а кој и д еци 
раз личитих уз раста  мо гу  п омоћи да и зрасту у  зреле 
о соб е  сигурн е  у  себе и  у с воје п отен ц иј ал е, и спрем не  д а  
ра де на  до ст из ању максиму ма с опстве них интелекту-
алних и  п ро фесио налних капа цитета. 
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Зак ључци

 Род ни  аспек т на ших ид ентитета представља  један  од 
кљу чн их елемен ат а  наше  перцеп ције  сопс тве но г места 
 у  свету,  нашег  о дн ос а са чл ан овима н аше др уш твене 
зајед нице  и  ст ав ова прем а различитости,  одн осно  пр ем а 
 особа ма и груп ам а разли читим  од н аш их. Род  је д ру штве-
на кат ег орија к оја се  развија  и м ења ток ом  жи вота и 
 која  ко релир а  са  великим  бројем  др угих д руштвених 
 променљив их, које т акође варирају о д јед ног  ж ивотног 
 до ба  до друго г. Упра во з бог тога ,  род се  не  м оже са гл е-
дат и у изо лаци ји од  осталих  др уш твених а сп еката и ден-
титета:  ет ниците та , друшт вене кла с е,  о бразовања,  вред-
нос ни х  система, кул турни х  модела  и општих идеол огија, 
к роз кој е  са гл ед авамо  свет  у  којем жи вим о.

Је зик, као ос новно с ре дс тво кому ни кац ије  међу љу ди ма, 
п ре дст авља је да н од кључних е лем ен ат а з а успостав љ ањ е 
 и  одр жање ме ђуљудск их  односа,  т е за тра н с генерацијск и 
и  интра ге нераци јски  пре нос с тав ов а, вре дности,  идео-
логи ја  и култу рних  мод ел а јед не  г оворне зај еднице . 
Д ак ле, језик се никако  не мо же саг ле дати н е за висно  од 
својих  говорника;  о н  је у ис то  време  одр аз њи ховог пои-
ма ња света и   ср едство за фо рмирање вредно с них си-
сте ма ко ји нам пом ажу да ра зумемо с вет  и људе  ок о нас.  
Д ру гим ре чим а, језик  ј е јед но од  кључних сред става у 
 проц есу форм ира ња кул тур ни х образаца  к ој и ути чу  н а 
устро јс тво друшт вен их и гово рних за једница, н а форми-
рање  међуљ удских о днос а на  при ва тн ом и јав но м  пл ану, 
на конце пт друшт вен е моћ и,  друштв ене  раслојено ст и  и 
 хегемониј е.  У том  смис лу, уп от реба јез ика у  дир ек тној 
је к ор елациј и с а при ро дом друштве н их  односа  у  ј ед ној 
за јед ни ци, а  ана лиза  уп о тре бе  јез ика (кро з т еоријс ко - 
-метод оло шке по стулате кр итичк е  со циолинг вис тике и 
кр ит ичке  анализе  д искурса )  нуди  н ам обиље п од ат ак а 
о сушт ин и тих  о дн оса м оћи и  немоћи, равнопр ав ности  
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или х егемон ије, на којима  почив ају  наша  др уштва .  И, 
да кренем о к орак  да ље , као и  свака кри тичка а на лиза 
ј ези ка, и  ова  врста  ана лизе  по куш ава не  са мо да  оп иш е 
и о бјасни ј езич ко -друштвено-култу рно-полит ичко- 
 -економск е  кор елате н аш ег  бивст вовањ а,  већ и да  укаже 
на бол на  ме ста  у међ уљудски м  одно си ма и тим е  поку ша  
да отв ори пут  у сп остављ ању једног  р авноп равниј ег  и 
толе рантније г све та  у ко јем  живимо.

 Ка да је у пит ањ у одн ос је зика и р од а, кљ учн а  питања  
којим а  се студи је  тог у см ерења  ба ве тич у се  пи та ња  
постој ањ а родне разл ике у у пот реби је зика,  начина 
њ ен ог  ис по ља вања  у ј езику и  кроз је зик,  језич ки х  форми 
 ко је та  диференц иј ација  поприма, и њ ени х друшт вен их 
 корелат а/ ефеката.

Како  је питање  о нога шт о је  пожељ но  и прих ва тљ и во  у  
језику  увек у в ези са  п рир од ом друш т ве них од нос а, по зи-
ци они рањем особа  у  д ру штвеној  хиј ерархи ји  и  поима њем 
мо рал но  п рих ватљи во г или  пр епоруч еног  др уштвено г 
понаша ња, р одне кар ак т ер истике  језика нај че шће много 
г оворе  о томе  на  к оји нач ин функ ционишу и какве  су 
прир оде зај едни ца  жена и  му шкараца  у д атом друш тв у.  
У  том смисл у,  р одна пе рс пе к ти ва  у је зику у  дир ек тној је 
 ко рел ац ији са  вре днова њем и  поз иц ионирањ ем  жена  и 
мушкар ац а на х ије ра рхији д ру штвене  моћи,  мо гућно сти 
пр иступа ис то ј  и њих ове „ видљивости“ о дно сно сфер е 
утица ја  када ј е дн ом  на позици ју моћи до ђу . У том к о н -
тек сту, конце пт јез ичке иде олог ије од  к ључног  је  зн ач аја 
за разум евање  т их женск о-муш ки х  друштве ни х однос а 
и  хи јерархиј е,  ј е р у право н ач ини  на које  г ов орим о о  
женама  и мушкарци ма у  про фес ио на лној,  пол итичко ј 
и ад мин истрат ив ној сфери, к ао  и  наша  интерпре таци-
ј а  употреб е р од но  осетљи вог  језика  у тим  д омени ма, 
 нуди ни з импл икација   и  ин формац ија о  су штинс кој  в ези 
изм еђу  је зичке пракс е,  опш те идео ло гије ј едне г ов орне 
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зај едниц е и имп лиц ит них или екс пли ци тних с та вова 
 пре ма знач а ју  и  улози ж ена и  муш караца  у  тој з аједниц и.

П итања је зичких и део логија  и  р одно осет љи во г језика 
налазе се у  дирек тн о ј с пре зи с а језич ком  поли тик ом и 
пл ан ир ањем.

 Ци љ  критичко г со циолин гв истичк ог при ступ а  језичко м 
 плани рању и  по ли тици  у  ко нтексту  ана лизе р од не 
персп ек тиве  у језику  ј есте пос ти зањ е о дређен их дру-
штве ни х  помака и  пр ом ена који  би  водили   успост ављањ у 
родне  ра вн оправности и ј еднакост и же на и  мушка раца 
у пр ист упу д руш твено ј  мо ћи. У  т ом  смисл у,  р од но осет-
љи ва јези чк а  политика  мора  би ти  ја сно д ефи нис ан а,  
методол ошки п рец изно  уте ме љена,  а  њена по те н ци јална 
им пл ем ент ација на ниво у  го вор не зај ед нице п одложна 
ева луацији и  кв алитати вно и/или кв ант итати в но 
мерљив а. Бил о да се ради о  приступу с врха ил и о  пр исту -
пу одоздо -н а- горе,  њихов  циљ је је ди нствен, те  да би им-
пл е ментаци ја  ов е  политик е  била  у сп еш на  и ефика с на 
мора да з адо во љи  епистемол ошке ст авове те ор ет и чарк и 
и те оре тичара  сви х ори јен та ција, са  једне, и ко муника -
цијске по требе  др уштвене  за је дни це са  д руге с тране.  
Ис то та ко,  веом а  је  важно и ст аћ и да п оје динач ни  циљеви 
 родно осетљиве  је зич ке пол ит ик е  и планир ањ а значајно 
зави се  о д ширих друш твено-п олит ичко- кул ту ролошких 
 фактора, то јес т  ра зликуј у с е  од једне  д руштвене  заје дни-
це д о  дру ге, те  се  у  р аз личитим мо ме нти ма у вр ем ен у 
 не  могу  м ер ит и апсолутни м, ве ћ  релати вн им критери-
јум има деф ин исани м  на осно ву остварљ ивих  и  реал них  
циље ва . 

У конте кс ту  анали зе  језика и р ода,  и з перс пек тиве 
језичке  по ли ти ке и пл ан ир ања, постоји још једн а в еома 
зн ача јна о бла ст ист ра ж ива ња  и де ловања ,  а то  је  област 
 језичк е  образовне по литике.
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 Со ци олингвис ти чка а на лиза ј ез ика у ш коли до сада се 
на јче шће у см еравала  на  питања  од носа ј езика и рода у  
говорним п раксама  у ченица и  у че ника, а н овији р ад ови 
у  ов ој  области  јо ш  једном  указују  на  чињени цу  д а  родни  
иденти тет кор ели ра са р азличит им  другим  др уштвеним 
 корелати ма  које у  дат ом тре нут ку  у  датој  ку лт урној 
с ред ини  и у д ато м образо вн ом конте кст у дев ојчица ма  и 
 дечацима предст ављају  см ислене,  вре дносн е  и  животн о 
 ва жне аргумент е,  те  да ј е  те шк о, од но сно  практи чно не-
могуће,  гов ор ит и о  два  раз дв ојена ва ријете та/дијал ект а,  
ј едн ом ко ји  је кар актерис тик а дев ојч иц а и др у гом ко ји  
је кара кте ри ст ика д еч ака.  Ко нцепт д елатне  заједн ице, 
вео ма  прису та н у истражив ањ у  односа  је зи ка  и  рода  
уопште , ов де је  по се бн о користан  јер  омогућ ав а иде н-
т ифи ка ци ју да ти х  друштве них парам етара на  основу 
 којих  мож емо ар гу ме нт овано гово ри ти о  интра-групној 
и  ин те р-групн ој  језичк ој  вариј ацији и  о  ут ицају  ко ји 
она има  на форми ра ње  вредно сних сист ема  деце у р аз-
ли читом узра сту. На  пр имер, ф ормирање  „ж ен ског 
ш треберс ког  ид ентитета “ у шко лс к ој  средин и о  којем 
 сам  гово рила, мо же  п ред стављ ат и и  и за зов с те ре от ип у 
обр азо вн ог сист ема ко ји ни под аш тава ин те ле ктуал-
не  ка па ци тетете  д ев ој чица и  м оже з начај но  допри нет и 
 афирма циј и инте лектуа лних ка пац итета  чл ан ица да-
те  д ел атне  зај еднице.  Нарав но ,  како ко нцепт  делатне 
 заједниц е подраз у ме ва могу ћ нос т родно-ме шо ви ти х 
 група у ну тар и  изв ан школс ких  учио ни ца, н еопхо дно је 
ид ен тифик ов ат и вредно сне сис теме  и кул тур не моде-
ле  који де цу  и омлад ину об ли ку ју  у једној д руштвено- 
-култур но ј  ср еди ни,  а језич ка  пракса  а нализи ран а кро з 
призму кри ти чке соц ио лингвистике  и критич ке  анализе 
диску рс а један ј е  од из вр сних н ач ина  да  се про дре  у сушти-
н у и да  се појасн и структ ура њ их ов их хије рархијск и х 
 си стема вр едн ости, ин тра- и инте р-гру пне ди намике  и  
о пштих  ид еологиј а  (п редста ва о с вету ) на осн ову којих 
дец а разли чи ти х узра ста форм ирају свој е  друштве не,  
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а сами м  ти м и родне  иденти тет е. Да кле , јед на  о д смер-
ни ца у јез ич ком п ланир ањ у у  оквиру о бра зовне  ј е зич ке 
 поли тике  сва ка ко  би м ора ла бити  етног рафско ,  кр итичко  
с оциолинг вистичк о  ис тр аж ивање  ј езичких  пракси  д ец е 
различи тих узр аст а у ци љу  и денти фикације  н ач ина на 
које  е ду катори и  тв орци об разовн их  политика  могу д а 
покушај у  да  на п оз ити ван и е фикасан  (де ци прих ват љив) 
начи н  ут и чу  на форми ра ње  позит ивних р од них, кул тур-
них, е тни чких и  п рофеси она лних и денти тета св ој их  
ученица  и учени ка. 

Крит ич ка  анализа  дис курса  у џбени чк е  литературе у 
о квиру  образо вне п олитике и  об разов не   јез ичк е по-
литике  јо ш ни је  нашл а  своје м есто у прост ору соци о-
лин гвистичк их истра живања о дн оса јез ик а и рода н и 
у  с ве тским р аз ме ра ма, а нек и о д њених  ас пек ата сп ро-
в оде се кроз ист ражива ња  у  пед аго г ији и об разовној 
лин гв ис тици. Мислим да  један  интер ди сциплина р-
ни прист уп овој т ем ати ци своје  зн ачајно  м ес то мора 
п ронаћи у  сва кој озби љно ј и о дг ов орној образ овној по-
ли тици,  па  т им е и у јез ич ко ј обр аз овној полит иц и.  Ј ош 
јед на  смерни ца  и ст раживања  ов е темат ике  од носи се 
 на  к о рел ацију с ек сизма  у  ли тератур и,  и ака демских  по-
стигнућа  и  профе сионалног  ра зв оја дев ојч ица и  деч ака 
како у земљ ама  у ра зв ој у, та ко и у разв ијеним  земљама . 
Коначно,   ас пе кт  образо вне  полит ик е  који би  с е б ав ио 
родн им и  језички м  идеоло гија ма, култ ур ни м мо дел има 
и х ијерархијо м друшт вен их вр едности н аст авног и ад-
ми ни стративн ог ос обља,  до сад а п рактично  није  био 
покри ве н ни студ иј ам а у свет у ни ти они ма обављеним 
 у н ашој з емљи. С  об зи ром на  чи ње ницу д а  наставно 
 ос обље игр а знач ајну у ло гу у фор мирању иде нт итета 
 учени ца  и уч еника  с а којима  ра ди, начин и  на који  о но  
преноси своје  в иђе ње свет а,  н ауке  и в ре дности  и  зн ачаја 
об раз овања,  ка о и п ра гматич но  в редно вање резу лтата 
обр азо вања у  ко нтексту  о да бира бу ду ће  профе сије, 
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м ог у да б уду од  прес удног з на чаја у  исходи ма обр аз о ва-
ња  с ва ког појединог дет ета у  да то ј друштве ној  среди ни . 
С вако родно ст ер ео типизир ањ е,  родн а  мор фо ло шка и 
 ле кс ич ка асим етр иј а,  као и  ра зл ич ит о вред но ва ње ин-
те лектуал них  к апаци тета и  по тенција лн их одговара-
јућих  занимања де ча ка и девојчи ца, може значајно  
успо рити  ил и оме сти  прог ре с  у пут овању к ро з образо вн и 
сис тем . Дакле,  образо вн а  језич ка п олитика  мо ра  укљ учи-
ти и ана лизу јез ичког  и  опш те г понаша ња нас тавног и 
адми нис тративн ог особља,  у циљу   ра зо ткривањ а  не  само 
ро дн и х,  већ и етн ичких,  ра сних и дру гих  и деологиј а и 
негат ивних  сте реотип а. 

У сва ко м  случају,  св е  активно сти у в ез и са родн о 
осетљиво м ј езичком  по ли тиком  и п ланира њем тре бало 
би  схватити к ао  нека  од  ср едстава за п одизањ а  критичке 
свес ти  ак ад ем ске и о бра зов не за јед ни це, али  и  ш ире 
ј авност и,  кроз  аргуме нт о ван о предс тављање  мог ућности 
 фо рм и рањ а нових облика  р од ног,  национално г, рас-
но г,  етнич ко г, профе си она лног и тд. иден тит ета ко ји 
ће  и  деци ра зличитих у зраст а и  о др аслима пом оћи да 
п остану о соб е  сигурн е  у  себе и  у с воје п от енц иј ал е, и 
спрем не  д а  ра де на  до ст из ању макс иму м а с оп ствени х 
интеле ктуалних и проф есионалних  капацитета. 
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Проф. др Александар 
Бошковић, 

Филозофски факултет 
Универзитета у Београду
и Институт друштвених 
наука

Jезик, разлике, политике

Када се расправља о језику и роду, односно о увођењу 
родне осетљивости у језик (оно што се на енглеском, 

где је ова пракса у употреби више од три деценије, 
подразумева под термином gender sensitive language), 
нужно је успоставити неке основне критеријуме. Пре 
свега, из угла савремених друштвених наука, идеја да 
је језик нешто што се развија по некаквом аутоматизму, 
по неким „природним“ законима, независно од оних који 
тим језиком говоре, бесмислена је. Језик је, баш као и 
други облици комуникације, увек део ширег друштвеног 
контекста, политичке реалности у којој се употребљава, 
али конструкција одређеног начина комуникације јесте 
и показатељ правца у којем се једно друштво тренутно 
креће, као и смера у којем његови лидери (употреба 
искључиво мушког рода овде је намерна) желе да се оно 
креће у будућности.10

10 Нашта указује и социолингвистичка анализа Јелене Филиповић (2009).
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Пре једног века швајцарски лингвиста Ferdinand de 
Saussure је у својим предавањима на Универзитету у 
Женеви тврдио да у језику постоје само разлике (“ . . . dans 
la langue il n’y a que des differences” [Saussure 1972: 166]). 
„Апсолутне разлике“ на којима је Saussure инсистирао 
преузела је и психоанализа, пре свега Лакановске 
оријентације (упор. Lacan 1966), кроз инсистирање 
на „суштинској различитости“ жена и мушкараца. С 
друге стране, Лаканова социолингвистичка теорија 
субјективности омогућава да се „женски и мушки 
субјекти виде као производи друштвених, историјских 
и културних система означавања, а не као биолошки 
ентитети“ (Moore 1994: 44).11

Француска ауторка He' lène Cixous говорила је о 
различитости као нечему што се не заснива на родним 
(односно телесним) карактеристикама, већ на ономе 
што она назива „различитим економијама“, различитим 
погледима на свет (Cixous 1994: 131-136). Па ипак, 
ова различитост, као и наслеђена неравноправност 
жена у свакодневном животу (Riley 1988, Lins 1998), 
каснијем Лакану послужила је као основа за тврдњу да 
су, парадоксално, баш због ове неравноправности, због 
подређене улоге у којој су се нашле, без своје воље и 
своје кривице, жене на неки начин ближе разумевању 
стварности лишеном неуроза. Ако се овај аргумент 
изведе до краја, специфично, „сексистичко“ изражавање 
представља у ствари израз суштинске немоћи оних 
који га употребљавају. Намерно наводим овај пример 
као нешто што је, чак и онима који су само маргинално 
заинтересовани за психоанализу, општепознато – а ипак 
нешто што ће се тешко пробити до „шире јавности“, јер се 
не уклапа у одређену идеологију односа међу половима. 

11 Наравно, иако признаје релевантност његове теорије за проучавање других и другачијих, 
Moore је критична према другим аспектима Лаканове теорије, а у својој дискусији 
цитира и резерве које је према психоаналитичким тумачењима изнео Bourdieu (1990).
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Ова идеологија у Србији има везе пре свега са јасно 
видљивим проблемом дискриминације маргиналних 
и маргинализованих група, пре неколико недеља 
испољеном око такозване „Параде поноса“ у Београду. 
Не верујем да маргиналност било коме пружа посебну 
јасноћу перспективе нити исправност увида у 
стварност, али мислим да би различите организације 
које раде на промоцији родне равноправности (пре 
свега невладине организације) требало да покажу мало 
више солидарности у односу на друге маргинализоване 
групације у српском друштву. Маргинализација је део 
читавог комплекса питања, који има везе са очувањем 
односа моћи (а који ће се онда репродуковати и кроз 
језик), а ови односи моћи почивају на читавом низу 
дихотомија, које онда производе стереотипе.12 Један 
од врло присутних стереотипа у јавном животу Србије 
заснован је на веровању да су све мањине културно, 
интелектуално и емоционално инфериорне у односу 
на већину. Овакав тип размишљања посебно долази до 
изражаја кад се ради о родној равноправности. Дали 
бисмо ми „власт“ женама, али оне „нису за политику“. 
Ту постаје важан и фактор изгледа жена, њиховог 
облачења и приватног живота. На пример, уколико се 
неком припаднику српске политичке елите не допадају 
ставови неких жена (често су на удару неке представнице 
невладиних организација, као традиционално „лаке 

12  „У поређењу са овим, модернизам никада није поставио слична питања о универзалној 
заснованости свога статуса . Хијерархија вредности коју је свету наметнуо и одржавао 
северозападни део европског полуострва је била тако чврста, и подржавана од сила 
које су биле толико моћне, да је током неколико векова постала основа светске визије, 
а не нешто о чему се отворено расправљало . Ретко доведена до нивоа свести, ова је 
хијерархија остала свемоћна основа читавог овог раздобља . Било је очигледно за све 
осим за слепе и за глупе да је Запад супериоран у односу на Исток, да је бело боље од црног, 
цивилизовано од сировог, културно од необразованог, нормално од ненормалног, здраво од 
болесног, мушкарац од жене, праведно од криминалног, да је више супериорније од мањег, 
богатство од сиромаштва, висока продуктивност од ниске продуктивности, висока 
култура од ниске културе . Све ове „очигледне истине“ су сада нестале . Ниједна није 
недирнута . Штавише, сада можемо да видимо да оне нису биле одвојене једне од других; 
имале су смисла једино заједно, као манифестације истог комплекса моћи, исте светске 
структуре моћи, која је одржавала властити кредибилитет докле год је структура 
остајала нетакнута, али ове ‘очигледне истине’ нису могле преживети крах комплетне 
структуре моћи“ (Bauman 1993: 135-136).
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мете“), онда се потенцира њихов изглед (као да су оне 
криве што немају по двадесетак година мање), фризура 
или облачење — исти они елементи који се никад не 
користе за просуђивање политичке компетентности 
српских политичара.13 

Нажалост, нормално је да се овакви стереотипи преносе 
и кроз језик. Лингвисткиње (као проф. Свенка Савић) 
и правнице (као др Зорица Мршевић) последњих 
година више су пута указале на чињеницу да се 
називи занимања која су слабије плаћена или уживају 
релативно нижи друштвени статус по правилу наводе 
искључиво у женском роду (продавачица, секретарица, 
спремачица). Оно што је важно поменути јесте да у овом 
очувању и преношењу стереотипа неретко учествују и 
врло образоване жене – тако је једна позната научница у 
недавно објављеној књизи Зид је мртван, живели зидови! 
наведена као професор.14 Апропријација језика који се 
доживљава као дискурс моћи (односно дискурс оних 
који су на власти) није ништа ново ни неуобичајено15 – 
али мислим да се у Србији баш са женама (и то женама 
у образовању, посебно у школама) недовољно ради на 
промовисању несексистичке употребе језика. Иначе 
се долази до ситуације какву је својевремено описао 
антрополог Edwin Ardener: „Укратко, наши доминантни 
(мушки) модели о функционисању друштава, унутар 
којих се на жене гледа као на аутсајдере, омогућили су 
антрополошкињама да уоче вредност и значај жена у 
процедурама и начинима живота њихових заједница“ 

13 Понекад ове примедбе изгледају као да су преузете (ненамерно, верујем) из стилизације 
femme fatale у филмовима из 1940-их. Упор. Kristine Hasund u Soleim 1999: 47-49.

14 Уредник књиге је од ауторки и аутора текстова тражио да сaми напишу кратку 
биографску белешку о себи, па их је онда такве објавио.

15 На ово је својевремено указао и социолог Pierre Bourdieu, на предавању приликом 
примања Награде Goffman, 4. априла 1996, када је упозорио да је и савремени 
феминизам у опасности да буде угушен „мушком доминацијом“, оличеном у 
„постмодернизму“ (Lins 1998: 25).
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(Rapport i Overing 2000: 141). С друге стране, било 
каква стратегија која ће имати за циљ исправљање 
неравнотеже која постоји у свакодневном језику у 
Србији, мора укључити и представнице и представнике 
политичке елите. 

Родно осетљив језик се у свакодневној употреби може 
успоставити као део једног ширег склопа питања у вези 
са родном равноправношћу. Када се у преводима током 
филмова и серија на титловима на нашим телевизијама 
малтене рутински појављује заменица у мушком роду, 
иако је очигледно да се ради о жени, ово не сведочи само 
о неспособности домаћих преводилаца и својеврсном 
насиљу над језиком, већ је пре свега одраз начина 
размишљања у којем је заменица мушког рода оно што 
је „нормално“, „примерено“, или „очекивано“ (па ће тако 
и врхунска научница бити професор) – без обзира на 
стварни контекст ситуације на коју се превод односи. 
Ово сведочи и о специфичном вредносном обрасцу 
који се усађује деци на свим нивоима образовања 
у Србији, па би зато било неопходно размислити о 
променама образаца такође на свим нивоима, почевши 
од предшколске (такозване „припремне“) наставе. 
Истраживања родне употребе језика спроведена у 
региону (Јанушић 2008) указују на то да је чак и тамо 
где се већ више година ради на отклањању стереотипа 
и употреби инклузивног језика, игнорисање женског 
ауторства и женске перспективе у уџбеницима још 
присутно.16 Компаративна истраживања деце узраста 
4 до 6 година у Кини, Немачкој и САД-у указала су на 
улогу медија у производњи стереотипа у вези са родом и 
родним улогама (Knobloch et al. 2005).

16 Истраживања родно конструисаних стереотипа у уџбеницима у Србији објављују 
се бар од 1990. (неке од ауторки су Дијана Плут, Ана Пешикан и Исидора Јарић), али, 
нажалост, резултати ових истраживања до сада нису имали утицаја на дефинисање или 
спровођење неке кохерентне политике или стратегије, када се ради о родно осетљивом 
језику.
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Будући рад на успостављању другачијих језичких 
идеологија зато ће бити нераскидиво повезан са 
процесима демократизације и модернизације читавог 
српског друштва. Морам напоменути да је ово неспојиво 
са процесима ретрадиционализације и брисањем 
комплетне историје ових простора између 1945 . и 
1991. У академској сфери, вероватно би било добро 
постићи некакав минимум сагласности око употребе 
кључних термина, као што су пол или род,17 али ово није 
предуслов. Такође би требало размислити и о употреби 
одређених израза („патријархално“, „патријархализам“), 
који упућују на то да су жене увек биле у подређеном 
положају у друштву – што конкретне историјске студије 
оповргавају (Riley, 1988). Битан предуслов је установити 
минималне критеријуме, као и могуће правце деловања. 
На универзитетима на којима сам предавао у свету, 
студенткињама и студентима неће пасти на памет 
да употребљавају термине који су родно обојени или 
сексистички – али не због неких формалних санкција, 
већ зато што се таква употреба сматра једноставно 
смешном и непримереном. Уколико (пре свега штампани) 
медији почну да се баве овим питањима, изрази који нам 
се намећу искључиво у мушком роду, почеће да изгледају 
рогобатни и такозваној „широј јавности“. Коначно, 
неопходно је постићи и широки друштвени консензус 
око идеје родне равноправности – не као нечега што је 
„увезено са Запада и непримерено нашим вредностима“, 
већ као једног од услова модернизације српског друштва.

17 Упоредити са Scott 1986. У антропологији се у последњих неколико деценија 
дистинкција пол/род сматра остатком евроцентричног, колонијалног погледа на свет – 
тако да је углавном напуштена.
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Проф. др Зорица 
Мршевић, 

заменица  
заштитника грађана

Родно сензитивни језик  
као питање људских права 

Са позиције заменице омбудсмана, имам следећу 
ситуацију: као прво, требало би да промовишем „род 

и језик“ као значајну тему, не као неку врсту губљења 
времена, нечег што је или одавно решено или није битно, 
није наш проблем или је проблем неког веома малог 
броја жена. То сматрам својим првим професионалним 
изазовом, и са тим у вези, увек се позивам на светску 
праксу и глобалне светске покрете који за тему имају 
употребу родно коректног језика као питања људских 
права и питања дискриминисаног положаја жена. 

У складу са упутствима која сам добила у вези са 
данашњом дебатом да језик препустимо лингвистима, 
ја ћу се бавити оним што се условно речено зове 
„друштвена ситуација употребе језика“, односно чињења 
жена и женског рода видљивим, односно присутним у 
јавном дискурсу. 
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Хтела бих, као прво, да нагласим да се у нашим школама 
не води политика недискриминативности већ се 
стереотипи здушно перпетуирају, односно усађују у 
нове генерације као предуслов срећног живота, срећних 
нових мушкараца и жена. Међутим, интересантно је да 
по питању језика, упркос индоктринацији стереотипним 
родним улогама и неопходности да се буде у сагласности 
са њима, да би се био добар дечко или добра девојчица, 
деца док су деца користе спонтано женски род и ниједно 
дете неће рећи за професорку биологије – „биолог“, или 
за професорку физике – „физичар“, или за професорку 
математике – „математичар“, него ће лепо рећи 
„математичарка“, „биологичарка“, „филозофичарка“. 
Није битно да ли је то смешно или није, правилно или 
неправилно, они ће врло спонтано и упркос школској 
атмосфери, користити прави назив, док им неко не 
објасни, не знам тачно у ком добу, негде на прелазу 
из пубертета у одраслост, да жене не могу да буду 
председнице, канцеларке, или већ шта год. Тиме се на 
неки начин заокружи једно наше gender стереотипно 
образовање.

Родно сензитивни језик je питање из домена људских 
права и то је уједно одговор зашто се ми бавимо тиме, 
односно зашто се институција у којој ја тренутно 
радим бави тиме. Нећете веровати колико смо добили 
интервенција, чак и протеста, после панела о употреби 
родно сензитивног језика који смо јула одржали у 
Медија центру. А ми смо мислили да је то мртва сезона 
и да ће то чак проћи потпуно незапажено! Било је 
веома много реакција, већина је дошла од мушкараца 
и већина их је била негативна, са порукама „гледајте 
своја посла, не бавите се стварима које нису ваша ствар; 
препустите језик језичким стручњацима; чиме се то 
бави републички омбудсман; срамота, трошите буџетске 
паре, док Србија губи Косово, док жене на Косову не могу 
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слободно да се шетају; и слично. Све у свему, добили 
смо поруку: срам нас било што смо се усудили да у том 
контексту мењамо позицију моћи, мењамо позицију 
аутсајдера који је пружио главу да из своје аутсајдерске 
позиције некако погледа ситуацију око себе. Управо 
овако снажне критике и отпори указују нам и потврђују 
да питање употребе родно осетљивог језика јесте и 
питање друштвене моћи и равноправности, и одговор 
на питање зашто се институција којој припадам њиме 
бави. Међутим то је дуг и тежак процес, а најтеже је 
променити праксу институција које по инерцији, у 
службеној комуникацији користе родно несензитиван 
језик. То се чак дешава и нашој сопственој кући. Јуче 
нам је, на пример, била каталонска делегација која се 
састојала од две жене, а у свим нашим документима се 
говори о „Каталонцима“. Нико није желео да учини ове 
жене невидљивим, да снизи ниво међународне посете, 
али моћ навике је довољно јака да чак и ми не приметимо 
да некоме ускраћујемо заслужени статус или друштвени 
простор.

Такође бих данас желела да подсетим и на историјски 
контекст употребе родно сензитивног језика у Србији: 
пре Другог светског рата постојала је спонтана употреба 
родно осетљивог језика, тако да су у сведочанству 
Милене Павловић-Барили оцене биле: одлична и врло 
добра, исто тако између два рата у Београду су били 
веома модерни клубови у којима су чланске карте за 
жене писане у женском роду, такође извештавање о 
атентаторки на краља Милана из деветнаестог века било 
је у женском роду, и сл.

Из праксе моје хрватске колегинице Гордане Коватник- 
-Вукач, омбудсманице за питања родне равноправности, 
произилази да је највећи део њене праксе упућивање 
препорука и покретање поступака против државних 
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органа због њиховог оглашавања неправилним и родно 
несензитивним језиком. У једном излагању колегиница 
Коватник-Вукач напоменула је да је имала чак око 
шеснаест хиљада таквих интервенција у једној години. 
Радило се о томе, да су оглашавали руководећа места 
професора, директора, инжењера у мушком роду, а 
секретарица, продавачица, касирки у женском роду. 
Хрватски језик, за разлику од нашег, познаје употребу 
женског рода за ознаку професија. Није у суштини 
битно како ћемо кога назвати, већ шта заправо стоји 
иза тога. A иза тога стоји европска вредност забране 
дискриминације у радним односима, и она гласи да 
нема мушких и женских занимања. Једини изузетак од 
захтева да су сва радна места доступна и мушкарцима 
и женама јесте у позориштима, у зависности од потреба 
позоришта за мушким или женским глумцима за потребе 
различитих улога. Стога не постоји ниједан посао на 
којем жене не би могле да буду, постоје само организације 
које су се усудиле да не прилагоде своје услове женама. 
Језик долази само као нека врста рефлекса.

Употреба језика сама по себи неће променити ништа, 
као што ни жене на Косову неће имати бољи живот због 
тога што ћемо се ми овде називати „професоркама“ 
или „амбасадоркама“. Али се свакако полако мења 
амбијент, постаје недискриминативан, и управо у том 
амбијенту један мали сегмент јесте и употреба родно 
сензитивног језика. Када смо се ми жене пре тридесет 
година запослиле у Криминолошком институту, од 
нас се очекивало да у најбољем случају магистрирамо 
и да једног дана организујемо истраживања за наше 
колеге, који су „прави истраживачи“. Укратко „ми“ смо 
докторирале са тридесет година, чак и пре директора 
института, нисмо постале никакве руководитељке 
анкетара, библиотекарке или слично. Временом се 
полако променио и однос према колегиницама. 
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Свака група има право да себе назива како жели и да 
очекује од других да је исто тако називају. Примера ради, 
канцеларка Меркел се назива Frau Kancelarin, сама себе 
тако назива, а такође је и цела Немачка зове у женском 
роду. Међутим, наши медији, противно свим језичким 
праксама, употребљавају реч „канцелар“.

Језик јесте питање моћи. Цела игра на друштвеној сцени 
јесте игра моћи. Не знам да ли сте икада имали прилику 
да видите породичног насилника. Ја сам деведесетих 
година радила на СОС-телефону за жене и децу жртве 
насиља. То су углавном „ликови“ који не поседују 
никакву снагу нити друштвену моћ. Најгори случај за 
који сам чула јесте случај човека који је заковао сва врата 
и прозоре на кући, држао жену и двоје деце у ланцима, 
хранио их у лавору, тукао металном шипком... Жена 
је успела да на улицу протури цедуљицу коју је нашао 
пензионисани полицајац и однео код својих бивших 
колега. Отишли смо у судницу да видимо о каквом се 
„страшном лику“ ту ради, а затекли смо немоћног и 
слабог човека, који на први поглед нема никакву моћ. 
Дакле и породично насиље јесте питање друштвене 
моћи и реакције институција... Питање односа полова, 
дискриминације, па и овог малог језичког сегмента, јесте 
питање моћи.
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Проф. др Љубиша Рајић,
Филолошки факултет 
Универзитета у Београду

Промена друштвених односа 
битнија него језик

Србија се налази управо тамо где је то једино и могуће 
– на почетку једног дугог процеса. Ако тај процес 

упоредимо са догађањима у скандинавским земљама, 
које пратим већ годинама, можемо закључити да је и 
њима требало 30–40 година. Међутим ни данас, ни 
издалека, проблеми нису решени. 

Са једне стране, код нас не постоји језичка политика 
и језичко планирање и наше друштво је, у језичком 
погледу, драстично заостала средина. Чињеница је да 
смо после порођајних мука једва добили једнотомни 
речник српског језика. Са друге стране, имам утисак да 
нема човека у овој држави који не сматра да је потпуно 
позван и компетентан да да̂  своје мишљење о језику, 
књижевности, историји, зато што му је то матерњи језик, 
зато што живи на овом историјском подручју, зато што... 
Људи се вређају када им се каже „не, ви не можете да 
будете компетентни за то питање, ви можете да будете 
само информант“. То је то двојство код нас, које доводи до 
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тога да стручну расправу о језичкој политици и планирању 
језика пречесто воде потпуно некомпетентни људи.

Зато би почетак свега требало да буде разговор око тога 
какви ће бити наша језичка политика и наше планирањe 
језика. Јер, ако се не договоримо око тога, и даље ћемо 
разговарати у какав кофер да спакујемо ствари, велики 
или мали, а нећемо знати куда уопште путујемо.

Међутим, нисам убеђен да ће се нешто значајно проме-
ни ти у друштву ако уведемо називе који одговарају жен-
ском роду. Будући да већ годинама пратим скандинавске 
земље, и да шведски језик има само заједнички и 
неутрални род, сматрам да то није умањило количину 
родних и полних разлика у шведском друштву. Такође, 
чињеница да су у једном од два норвешка језика почели да 
уводе паралелне називе, или да бришу онај део наставка 
који означава мушки род, није битно променила реалне 
друштвене односе. Реални друштвени односи углавном 
се успостављају ван језика, а језик их углавном одсликава 
и повремено успева да повратно утиче на њих.

Почев од оног тренутка када су жене ушле у већински 
део медицинског и лекарског особља, спонтано су се 
почели користити називи: лекарка, докторка, и сл. Такође 
данас можете рећи – министарка, али то још, бар у 
ушима старијих, „вуче“ на госпођу министарку. Дакле, у 
неком речнику морате записати и садашње и оно старије 
значиње те речи, да бисте могли да разумете старије 
текстове. Стога ми се допадају предлози професорке 
Савић и њених колегиница који нуде читав спектар 
могућности и остављају простор за размишљање, јер 
не може се све решити на исти начин. Биће потребно 
више различитих стратегија да би се уопште до нечега 
стигло. Са аспекта историчара језика, сматрам да једна 
генерација мора да одживи свој језик, да би друга 
прихватила нове називе. 
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У вези са текстовима који се користе у школама, сматрам 
да није проблем који ће се текстови користити, јер 
ако кренемо за тим да избацимо текстове који нису 
политички или на неки други начин коректни, доћи ћемо 
до тога да би требало да избацимо највећи део светске 
књижевне баштине. Добар је пример Андерсенове 
Девојчице са шибицама чији је крај у америчком издању 
измењен, јер се сматрао некоректним, али чини се да 
је управо то погрешан пут. Потребно је направити 
упутства како тумачити текстове, како их обрадити, 
да би деца схватила њихову и историјску и савремену 
димензију. То је оно што недостаје нашој методици. 
Генерално имамо катастрофалну методику у школама и 
није случајно што ђаци не воле наставу српског језика. 

Зато би требало да размотримо две могућности: једна 
је предложена у књизи проф. Савић и односи се на 
писање паралела он–она и сл., али је она често и веома 
непрактична, и зато се можда може допустити да 
употреба промени комплетне граматичке парадигме у 
смеру родне неутрализације која би могла да прихвати 
и конгруенцију типа „професор/директор/секретар је 
рекла, навела, урадила...“, као што је то случај у неким 
скандинавским језицима Ситуација да друштвене 
потребе надвладају структурална ограничења језика 
никако не би представљала преседан у историјској 
лингвистици.

Све ове промене изводе се у друштву које је патри јар -
хално и као такво не жели промене, а оних који стварно 
желе промене заиста је мало, и посебно зачуђује да 
највећи отпор тим променама долази из редова баш оних 
којима су српски језик и књижевност посао.

Нажалост, дневни ред о овој теми не дефинишемо 
ми, већ Влада, Скупштина Србије, власници медија, 
државна управа… и то на разини најкрупнијих шефова. 
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Ту се налази противљење не само овоме, већ много чему 
другом, jeдан ужасан конзервативизам који код нас, de 
facto, постоји. Ми се често дичимо тиме да смо модерни, 
али нисмо, присутан је веома велики конзервативизам 
у разним сферама. Често се дешава да ме колеге на 
факултету питају: „Зашто си запослио само девојке?“ То 
није речено због равноправности, већ због очекивања 
да ће мушкарци бити професори, а жене само лекторке, 
да ће у болницама мушкарци бити доктори а жене 
медицинске сестре, да не постоје медицински „братови“. 
Присутни су велики страх од промена и велико незнање. 

Остајем при ставу да је битније променити друштвене 
односе него језик, и да је сасвим свеједно да ли ће се 
неко звати касир или касирка, само да добије већу 
плату. И у Скандинавији, на пример, прво су се звале 
касирке, онда су их назвали обрачунским сарадницама, 
па рачуноводственим сарадницама, и тако даље. Сваки 
од ових назива био је све лепши од претходног, али им 
је плата све време остајала иста. Морам признати да 
немам ништа против тога да их зову и „касирима“ иако 
су жене, али нека им подигну плату и дају боље услове 
рада. Мислим да морамо да направимо разлику између 
ствари које ће заиста побољшати социјални положај 
жена, и онога што ће им дати само привид да се нешто 
променило.

Преводио сам као судски тумач на случају групног 
силовања једне странкиње, у суду где судија мирно 
пушта адвоката да изнесе одбрану групе младића у 
присуству жртве. Све док судија који то трпи не буде 
смењен, адвокат који тако нешто ради не добије забрану 
рада а ти момци буду кажњени да им никад више у 
животу не падне на памет да размишљају о томе, а не 
да тако нешто учине, можемо језик да мењамо колико 
хоћемо!
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Једна моја студенткиња је пре неки дан тражила посао, 
и прва ствар коју ју је власник питао јесте да ли је тата 
и мама пуштају да остане преко ноћи, да ли може да 
облачи кратку сукњу и тако редом... Ми можемо да дамо 
било какав леп назив, потпуно несексистички, али да ли 
ће неко нешто да учини са власником тог ресторанчића? 
Смешно је и да помислимо да би вредело да та девојка оде 
у полицију да га пријави.

Све док се у Скупштини говори онако како се говори, 
док неки наставник у школи не добије отказ зато што 
је рекао ученици да је глупача или гуска, можемо да 
причамо шта год хоћемо. Неко мора да плати рачун за 
такво своје поступање и то мора да крене од Скупштине.

Да ли се сећате истраживања Студентске уније Србије од 
пре неколико година када је преко тридесет процената 
студенткиња медицине рекло да су биле изложене 
сексуалном узнемиравању? Ја сам то покренуо на Савету 
универзи тета, нашта ми је колега са медицине рекао: 
„Па колега, ми радимо са људским телом“.
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Даница Тодоров,
заменица покрајинског 
омбудсмана

Дискриминације на  
тржишту рада и сензибилизација 

покрајинске управе

Говорићу о конкретним искуствима и проблемима са 
којима се покрајински омбудсман суочава у свако-

дневном раду са притужбама грађана и грађанки у вези 
са дискриминацијом, а нарочито дискри минаци јом на 
тржишту рада. 

Као и у Београду, и ми смо искористили објављивање 
књиге проф. Свенке Савић и организовали панел о родно 
осетљивом језику, али реакције у војвођанској јавности 
нису биле тако бурне. Разлог је вероватно друштвени 
контекст у којем постоји употреба различитих језика 
националних мањина, како у службеној употреби тако 
и у школама, па је и виша толеранција према другом и 
различитости. У сваком случају, отварање ове расправе 
омбудсман ће искористити да, заједно са ауторкама 
публикације, изврши сензибилизацију покрајинских, 
а можда и општинских органа управе, јер сматрамо да 
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управо овакви стереотипи представљају погодно тле за 
дискриминацију. 

Такође, да бисмо добили аргументацију за доказивање 
постојања дискриминације, извршили смо и анализу 
огласа за посао у листу Послови, и дошли до следећих 
резултата: од 1.311 огласа само у 4% наведени су послови 
у женском роду, и то типични тзв. женски послови, 
чистачица, конобарица, секретарица, у два случаја 
наведена су оба рода, а сва остала оглашена радна места 
била су у само мушком роду. Посебно брине чињеница 
што се у Пословима оглашавају углавном државне 
институције из области образовања, управе и здравља

Ево и једног примера, који је сам по себи илустративан: 
за посао саветника продаје тражи се мушка особа, а 
за комерцијалног салонског представника – изричито 
женска особа. Није баш јасно зашто би пол требало да 
утиче на квалитет обављања ових послова. Само у једном 
огласу наглашено је да је пол небитан. Такође, анализом 
ових огласа може се приметити и дискриминација на 
основу година живота, што се односи пре свега на особе 
изнад 50 година.

Хоћу да нагласим да нису у питању само промене назива 
занимања и титула, већ да афирмацијом употребе 
родно осетљивих назива настојимо да утичемо на читав 
контекст у којем ће употреба родно осетљивог језика 
допринети промени друштвених односа. Отуда, сматрам 
да омбудсман мора да упозорава државу, у овом случају 
по питању оглашавања, и да је подсећа на њене обавезе а 
тиме и да доприноси друштвеним променама.
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Проф. др Добривоје 
Станојевић,

Факултет политичких наука

Родно осетљив језик: 
економичност, информативност 

и живост

Докторирао сам на књижевности а радим на Факултету 
политичких наука, и понекад се осећам као бачен у 

неки други свет – зато ми је данас драго што се налазим 
овде заједно са професором Рајићем и професорком 
Савић. Осећам се почаствовано што сам позван да 
говорим о овој теми.

У некој прилици желео сам да учествујем у разговору о 
женској антологији песама Мачке не иду у рај, чак сам 
хтео да приступим феминистичком покрету, али ми је 
речено да је то немогуће, да не примају мушкарце, да би 
то било дискутабилно са становишта моје мушкости. А ја 
сам мислио у том моменту, а и данас тако мислим, да би 
присуство мушкараца увело неку врсту кредибилитета, 
легитимитета, и неког посебног интелектуализма, не 
зато што су мушкарци паметнији, већ зато што није 
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сасвим интелектуално залагати се за своја права, и своје 
позиције, већ је увек интелектуалније борити се за туђа 
права. 

Желим да вас подсетим на причу дисидента Владимира 
Буковског, који је у својој књизи Мој живот дисидента 
описао како руски сељаци лове медведа, јер сматрам да је 
прича поучна зато што нам говори да сви ми у одређеној 
ситуацији можемо да осетимо последице свога чињења 
или нечињења, односно последице нечега што смо 
изјавили или је трeбало да изјавимо.

Јесам за употребу родно осетљивог језика, и зато у раду 
са студентима, кад год могу, скрећем пажњу да када се 
служе језиком воде рачуна о родној осетљивости језика. 
Пошто предајем стилистику и реторику, са стилистичке 
тачке гледишта увек је боље имати више избора него га 
немати. Стилистика и постоји када постоји избор. Ако 
имате једну могућност, или евентуално две, то и није 
избор, тек тројство чини могућност за избор. Ми се 
бавимо језиком да бисмо имали што више избора.

Даље, употреба родно осетљивог језика важна је и 
са становишта економичности. На пример, речју 
психолошкиња, која је неким људима смешна, ви сте 
рекли не само чиме се особа бави, већ и да је та особа 
жена. Дакле, једном речју сте изрекли две чињенице, 
што је за новинаре јако битно.

Употребом родно осетљивих термина уводи се и 
језичка разноликост, што је такође важно када се 
бавите медијима. Употреба таквих имена, чак и кад нам 
изгледају необично или рогобатно, заправо онеобичује 
контекст и упозорава нас да боље ослушнемо, да 
чујемо неку врсту „музике разноликости“ и избегавамо 
монотоност. Мислим да употреба „женског“ у језику 
заправо подстиче стваралаштво. 
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Али нека лингвисти говоре о духу језика а не да намећу 
нове називе, а ја бих да струкама препустимо да изводе 
своје називе. Па чак и ако се ти називи некима чине 
недовољно лепим, недовољно звучним, сетимо се само 
неких речи из српског језика које имају 5–6 нагомиланих 
сугласника и које се тешко изговарају, као стршљен, 
смрвљен, раскрчмљен... једноставно постоји језичка 
навика.

Мислим да постоји и одређени језички аутоматизам 
у обраћању женама, у којем не видим увек лошу вољу, 
пре у томе видим потребу и простор за обучавање 
људи да размишљају на другачији начин. То није увек 
концепт моћи, него пре концепт немоћи и аутоматизма. 
Ми често полазимо од једног логичког априоризма 
претпостављајући концепте моћи и зато наступамо 
више емотивно него рационално са позиције процене и 
осуда, па често добијамо контрапродуктивне реакције. 

Иначе српски језик има знатна преимућства у творби 
нових речи, у односу на многе друге језике, и ја то 
не сматрам силовањем језика, насупрот многим 
мишљењима. Међутим, не може се по сваку цену 
пронаћи нови израз, тај процес стваралаштва је нешто 
што се не може пожуривати, то је нешто што траје. Моје 
уверење је да у Србији не постоји језичка политика, 
стога би промене требало да крену од оних који су 
заинтересовани да се у овој земљи дешавају стваралачки 
процеси.

Мислим да је ово тема о којој би требало разговарати 
дуго и стрпљиво, имати стрпљења за оне који другачије 
мисле, позивати ауторе и ауторке, писце и списатељице, 
све оне који могу допринети језичкој креативности 
која ће посејати многе резултате, али ће само неки од 
њих бити прихваћени. Погледајте Хрватску – нису 
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успели да наметну новоговор! Позивам и медије да се, са 
становишта веће економичности, информативности и 
живости, што више служе речима у којима се препознаје 
родна осетљивост, јер од тога не може бити боље 
едукације.
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Мирјана Тркуља,
Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, 
Центaр за професионални 
развој запослених

Иницијални предлози  
и препоруке за запослене  

у образовању

Поводом теме родне равноправности у образовању 
Завод за унапређивање образовања припремио је 

материјал, лифлет, као и текст који је постављен на сајт 
Завода. Ово је наш мали допринос, јер нам је циљ био 
да скренемо пажњу на ову тему, а да се тек у наредним 
корацима тиме мало више позабавимо. Материјал 
је намењен пре свега запосленима, наставницима и 
наставницама, стручним сарадницима и сарадницама, 
директорима и директоркама у образовним установама.

Морам да истакнем да је и сам рад на материјалу био 
тежак, управо због уврежених ставова и навика у 
вези са овом темом. Чак и у нашој установи, која се 
бави унапређивањем образовања и васпитања, међу 
колегама је било много оних који су сматрали да ово није 
приоритетна тема на којој би требало радити. 
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У посао на изради лифлета били су укључени и екстерни 
стручњаци који се баве питањима родне равноправности. 
Одштампано је 2.500 лифлета који ће стићи у све школе 
и предшколске установе, након чега ће бити праћена 
реаговања на његов садржај. Лифлет подржавају 
Завод за унапређивање образовања и васпитања, 
Швајцарска агенција за развој, Министарство просвете 
и Министарство рада и социјалне политике, односно 
Управа за родну равноправност. Сматрали смо да би 
требало да наведемо све ове институције како би својим 
ауторитетом допринеле његовом значају. 

Лифлет садржи дефиницију родне равноправности, 
дефиницију родне равноправности у образовању, као и 
неке упечатљиве податке у вези са заступљеношћу, моћи 
и учешћем жена и мушкараца у образовању. Такође, 
материјал садржи и предлоге и препоруке намењене 
наставницама и наставницима како да у пракси унапреде 
стање равноправности полова у својим школама.

Следећи корак Завода биће израда плана активности 
намењена раду са наставницима/цама у школама у 
циљу унапређивања њиховог и знања и односа према 
овој теми, и то кроз њихово стручно усавршавање и 
развијање професионалних компетенција. 
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Мр Снежана Вуковић, 
Министарствo просвете

Родна осетљивост као део 
стандарда квалитета уџбеника

Потребно је рећи неколико оптимистичних речи у 
вези са образовањем и активношћу Министарства 

просвете. Наиме, одмах након усвајања новог Закона о 
уџбеницима, који је ступио на снагу 11. септембра 2009, 
Министарство просвете је, већ 15. септембра, упутило 
захтев Заводу за унапређивање образовања и васпитања 
да изради Правилник о стандардима квалитета 
уџбеника и упутство о њиховој примени, а у оквиру ових 
стандарда квалитета уџбеника требало би да се нађу и 
они који се тичу родне осетљивости. 

Након израде, предлог ће бити упућен Националном 
просветном савету на усвајање. Тиме ће се значајно 
унапредити квалитет у овој области, тако да већ 
следеће школске године можемо имати родно осетљиве 
уџбенике. 

До сада је ова област, поред старог Закона, била 
уређивана ad hoc правилницима којима није било могуће 
значајно утицати на ово питање. Зато ми се чини да смо 
направили приличан помак, те отуда и мој оптимизам. 
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Александра Беговић,
Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, 
Центaр за уџбенике и 
наставне планове и програме

Неопходност дуготрајне едукације

Kао што је већ речено, у току је рад на стандардима за 
уџбенике. У том циљу, у оквиру активности Завода, 

обавили смо истраживање стања у земљама у окружењу, 
које су углавном већ обавиле тај посао. Дакле, родно 
осетљив језик требало би да буде и циљ и стандард 
будућих уџбеника. Међутим, како ће то стварно да се 
реализује, одоздо-на-горе или одозго-на-доле, много је 
компликованије питање од израде самог правилника. 
Зато мислим да треба, пре свега, уложити много 
напора да се едукују аутори будућих уџбеника, као и 
наставници који ће те уџбенике реализовати. 

Будући да добро познајем област, могу да тврдим да су 
уџбеници за стране језике заиста на завидном нивоу. 
У њима се веома успешно превазилазе стереотипи, 
заступљен је интеркултурални приступ и поштоване 
савремене вредности.
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Придружујем се дискусији проф. Рајића да је за употребу 
родно осетљивог језика потребно време. Будући да ми је 
матерњи језик српски, а да добро познајем немачки језик, 
могу да направим паралелу: у немачком језику је то 
веома једноставно, додаје се наставак -ин на крају речи 
и то је постављено као стандард, тако да учећи језик, 
спонтано учите и употребу женског рода. Међутим, 
у српском језику се ствари компликују. Недавно 
сам обавила једно мало неформално истраживање 
међу својим пријатељима и познаницима, углавном 
високообразованим особама, и дошла до закључка 
да већина њих инсистирање на употреби именица у 
женском роду види као копирање хрватског језика. 
Иако је то тешка предрасуда, она је веома присутна код 
скоро 80% испитаних особа. Међутим, сматрам да ако од 
малена дете учите родно осетљивом начину изражавања, 
оно ће то спонтано прихватити као стандард. 

Такође се слажем и са другим ставом проф. Рајића, да 
је методика наставе код нас занемарена на факултетима 
и да зато добијамо професоре српског језика који имају 
диплому а нису довољно оспособљени и образовани за 
посао који би требало да раде. Зато је тешко да кроз 
процес стручног усавршавања нешто битније промените 
у њиховом раду.

На крају бих поменула и значајну улогу медија у читавом 
том процесу, јер сам под јаким утицајем синоћне емисије 
на ТВ „Пинк“, у којој је жена спуштена на најнижи 
могући ниво. 
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Мр Јелена Стефановић, 
наставница српског језика 
и књижевности у средњој 
школи

Обавезе из  
Националне стратегије  
и пропуштене прилике 

Иако предајем српски језик и књижевност у средњој 
школи, не осећам се позваном да говорим о 

лингвистичким питањима, већ ћу говорити из једне 
друге перспективе, будући да сам и студенткиња родних 
студија у Новом Саду и активисткиња женског покрета. 
Говорићу пре свега о сфери образовања и о важности 
увођења родне перспективе у ову област, која може да 
се реализује, како се то каже, одозго и одоздо. Хоћу да 
подсетим да нас Национална стратегија за побољшање 
положаја жена и унапређивање родне равноправности, у 
циљу који се односи на образовање, обавезује на увођење 
родне перспективе у образовање. Дакле, то подразумева 
gender mainstreaming у све политике, све стратегије, 
све пројекте и програме, и то на свим нивоима и у свим 
фазама, па у том смислу не може бити изостављена 
ни језичка политика. Међутим, док не уведемо родну 
перспективу у васпитно-образовне циљеве, у наставне 
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програме, уџбенике, обуке за наставно особље, у систем 
за процењивање и праћење, не можемо имати ни gender 
mainstreaming, а за то очигледно не постоји политичка 
воља. Дакле све остаје на индивидуалним напорима 
појединих наставника и наставница.

Посебно ми је драго када од колегиница из 
Министарства просвете и Завода чујем да се ипак нешто 
ради по том питању. Саша Гламочак и ја смо, у оквиру 
једног регионалног пројекта, спровели истраживање 
уџбеника, односно читанки Завода за уџбенике од 
првог до осмог разреда, и сачинили индикаторе родне 
осетљивости. Међутим, то никога није заинтересовало! 
Као што је и проф. Бошковић приметио, постоје анализе 
истраживања уџбеника али нико, нажалост, не обраћа 
пажњу на њих и не узима их у разматрање. 

 Друга ствар коју желим да подвучем односи се на циљеве 
образовања – претходних година извршена је реформа 
програма образовања и, на пример, у програмима за 
српски језик за пети, шести и седми разред, реч родно 
користи се само у седмом разреду и то у једном циљу који 
се односи уопште на циљеве образовања а не на наставу 
српског језика. Самим тим не може се очекивати од 
наставника и наставница да нешто спроводе, ако то не 
постоји у циљевима. Чак, морам да кажем, има и примера 
да су текстови у читанкама супротни прокламованим 
циљевима: мислим да је свима добро познат пример 
Немуштог језика, који директно пропагира насиље над 
женама . 

Такође, хтела бих нешто да додам и о обукама за 
наставнике/це српског језика и књижевности за које 
смо припремили програм за акредитацију. Веома 
ми је жао што нисам донела допис акредитационе 
комисије која нас је одбила, јер је сам допис доказ 
неразумевања читавог контекста. Зато, још једном 
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подвлачим, без gender mainstreamingа одозго, све остаје 
на индивидуалним напорима. 

Желела бих да прокоментаришем и употребу речи дама 
која се чула и у данашњој дискусији, а коју ја доживљавам 
као сексистичку употребу језика, јер ко су заправо даме?

Дакле, закључила бих да нема никаквих промена док 
се не догоде промене у образовању, а све анализе, од 
предшколског до универзитетског нивоа, показују да 
наше образовање репродукује патријархалне родне 
односе. 
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Проф. др Јелена
Филиповић, 

Катедра за иберијске студије,
Филолошки факултет
Универзитета у Београду

Језичка политика:  
очувати statusquo

Желим само кратко да интервенишем и да нешто 
појасним: у уводном излагању не тврдим да код 

нас не постоје анализе уџбеника, знам да постоје и да су 
неке веома квалитетне, већ да не постоји анализа о томе 
шта ти уџбеници чине деци. Такође морам да кажем 
да се не слажем са професором Рајићем и професором  
Станојевићем да ми немамо језичку политику. Сматрам 
да ми имамо веома јасно издиференцирану језичку 
политику уколико је анализирамо из критичке 
перспективе. Наша језичка политика је јасно идеолошки 
обојена, нама је и даље стандард источнохерцеговачки 
дијалекат који је утемељио Вук Kaраџић. То што нема 
речника,  што се не ради корпус – и то је део једне 
језичке политике, веома имплицитне политике која 
заправо покушава да задржи status quo, и друштвени и 
културолошки и језички, и тај однос је заиста двосмеран. 
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Када је образовна политика у питању исти је случај –  то 
што су  циљеви  у наставним програмима и плановима 
контрадикторни очекиваним резултатима, такође je део 
једне политике која инсистира на одржању одређених 
патријархалних односа и друштвене хијерархије.
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ЗАВРШНЕ РЕЧИ
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Др Наталија Мићуновић

Поводом предлога професорке Савић изнетог у дебати 
да следећи састанак буде на регионалном нивоу, како 
бисмо имали прилике да разменимо искуства са другим 
земљама, хоћу да додам да Управа већ има програм 
регионалне сарадње и свакако ће у ту сарадњу укључити 
и ову тему. Наравно, наш програм регионалне сарадње 
укључује и земље у којима се говори другим језицима, 
али имали смо и један састанак на којем су учествовале 
Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија. 
Што се тиче самог програма рада на овој теми, Влада 
ће почетком 2010. године усвојити Акциони план за 
имплементацију Националне стратегије, који предвиђа 
активности и у овој области.

Ценим слободу изражавања, али желим да нагласим 
да „ми“ и „они“ не може значити „жене“ и „мушкарци“, 
јер нису све жене феминисткиње, нити сви мушкарци 
мушки шовинисти. Важно је схватити да је прилично 
велики број жена сексистички расположен, јер кад би све 
жене биле феминисткиње промене би биле много брже 
и много лакше. Управо због велике количине сексизма 
у женској популацији потребне су промене пре свега у 
образовању.

Такође, хтела бих да додам, као одговoр не неке данашње 
дискусије, да свакако језик није једини, ни највећи 
проблем у нашем друштву. Не мислимо ништа од тога. 
Глобално друштво је у огромним проблемима. Али 
родна равноправност, као цивилизацијска тековина, 
нажалост одражава и друге цивилизацијске проблеме, 
а унутар њих и језик. Не мислимо да је од чињенице да 
жене туку код куће, битније како их зову. Ипак, морамо 
да препознамо и тај други ниво. Не можемо да се бавимо 
само најстрашнијим случајевима. 
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Проф. др Александар Бошковић

Драго ми је што се данас говорило о једном ширем, 
друштвеном и политичком контексту употребе родно 
осетљивог језика.

Инсистирање на родно неутралним терминима, за мене 
није могуће и није продуктивно. Зашто? Зато што је, као 
што је више учесница данашњег скупа приметило, Србија 
у вишедеценијском закашњењу у односу на западне 
земље а, усудио бих се да кажем, и бивше чланице исте 
државе. Будући да стицајем околности већ годинама 
предајем у Словенији, био сам у прилици да пратим 
како, од средине деведесетих година, инсистирање на 
језичкој политици полако доноси резултате: као и у 
Србији, и у Словенији је крајем 80-их само 4,1% огласа 
било у женском роду, међутим сада се тај проценат попео 
на 35–40%, огласа. Ни сада није идеално, али се ствари 
померају у позитивном смеру.

Наша моћ и утицај су важни, и свако у области у којој 
делује може да утиче на промене. Стога планирам да у 
својим наредним предавањима и јавним наступима, 
осим употребе родно осетљивог језика, говорим и о 
дистинкцији пола и рода, о стереотипима у понашању 
мушкараца и жена кроз теорију еволуције и да укажем 
на бесмисленост ставова социобиолога. Такође, 
инсистираћу да моји студенти користе родно сензитиван 
језик.

Један мој уважени колега, антрополог из Енглеске, при 
писању користи само лице у женском роду (“she”), јер 
сматра да је женски род маргинализован, и нико то не 
замера. Са друге стране, када сам у својој новој књизи 
поменуо положај жена у антропологији, један млађи 
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колега оптужио ме је за сексизам. Односно оптужио ме је 
да тиме што указујем на подређен положај жена, самим 
истицањем те чињенице, у ствари чиним неправду 
женама. A ја сам мислио да би, пошто пишем историју 
антропологије, требало да изнесем једну историјску 
чињеницу која је емпиријски проверљива. Такође је 
тачно да су данас најистакнутије представнице у струци 
– жене, али донедавно то није било тако. 

Зато, подвлачим, још једном: битно је да схватимо да 
имамо моћ и могућности да, индивидуално, мењамо 
ствари. 
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Проф. др Јелена Филиповић

Веома сам срећна што сам започела расправу причом о 
делатним заједницама. Чини ми се да се све што сте до 
сада рекли заправо враћа на идеју да је делатна заједница 
кључно место на којем би промене могле и требало да се 
спроводе. Дакле, већина учесница и учесника у дебати 
заправо је говорила о језичкој активности делатних 
заједница, које се одређују као групе особа које заједно 
делају на остварењу истих циљева. Другим речима, у 
процесу остваривања родно осетљиве језичке политике 
и планирања у 21. веку на делу je једна специфична 
политика хармонизације која се спроводи „одоздо-на- 
-горе“, односно од заинтересованих делатних заједница 
ка језичком корпусном планирању које спроводе 
релевантне академске институције.

Мислим да је добар пример активност Тима за израду 
наставних програма за стране језике у основношколском 
и средњошколском образовању, чије су чланице следиле 
своје научно утемељење и схватање наставе и учења 
страних језика у складу са принципима Савета Европе, 
и укључиле аспекте родне перспективе употребе језика 
који још нису присутни у курикулумима осталих 
предмета. Овај специфични модел родно осетљиве 
језичке политике преузет је из теорије комплексних 
система/комплексности и студија лидерства, према 
којем се у комплексним организацијама (а говорну 
заједницу свакако можемо сматрати комплексном 
организацијом), кроз контакте ниског интензитета на 
различитим нивоима (кроз заинтересоване делатне 
заједнице), реализује промена понашања (у овом случају 
говорног) у смислу „спонтано изнедреног понашања“ 
(енгл. emergent behavior) које води ка промени идеологије 
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и културних модела који руководе нашим говорним 
понашањем. 

Другим речима, претпостављамо да ћемо, уколико 
заинтересоване делатне заједнице наставе са 
употребом родно осетљивог језика у свим доменима 
језичке употребе (приватни, административни/јавни, 
професионални и образовни), без притисака на остале 
чланове сопствене делатне заједнице или притисака на 
представнике других делатних заједница да се на исти 
начин понашају, „спонтано изнедрити“ ново језичко 
понашање које ће шира јавност у Србији прихватити са 
мање отпора и трења. Тек након тога можемо приступити 
озбиљном корпусном планирању које ће укључити 
нека од могућих решења умањења или елиминације 
морфолошких и лексичких јазова и асиметрија у корист 
мушког граматичког рода у српском језику (на пример, 
родна неутрализација вс. родна спецификација или 
диверзификација, или можда неко треће решење).
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Свен ка Са вић, 
про фе со рка  еме ри та,  
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Не спо ра зу ми о род но осе тљи вом 
је зи ку у Ср би ји: те о ри је и прак са

Др жа ва углав ном бри не о је зи ку као сред ству хегемо-
ни зације на ци је, али ма ње као сред ству по сти за ња 

род не рав но прав но сти. По то ме Ср би ја ни је спе ци фич на 
у ре ги о ну. Већ на кон фор ми ра ња са мо стал них др жа ва 
(из је дин стве не Ју го сла ви је), у Ср би ји је 1991. го ди не до-
нет За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка. На кон са мо две 
го ди не, 1993, Ми ни стар ство про све те по твр ди ло је Пра-
во пис срп ског је зи ка (Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко ви ћ и 
Ма то Пи жу ри ца), а 1998. го ди не по чи ње да ра ди Од бор 
за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка (осно ван од стра не 
Ми ни стар ства про све те). У ово те ло укљу че ни су по зна-
ва о ци про бле ма ти ке срп ског је зи ка из ре ги о на (Ср би је, 
Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске). 
На осно ву са ста ва под од бо ра по твр ђу је се основ на за ми-
сао да би то те ло тре бало да бри не о це лом про сто ру срп-
ског је зи ка и о свим његовим аспек ти ма. 
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Др жа ва овим ин сти ту ци о нал ним об ли ци ма до ка зује 
бри гу за је зик, али и моћ над про це си ма стан дард и-
за ци је српс ког је зи ка у слу жбе но ј и јав ној упо тре би. У 
јав но сти се спо ра дич но огла ша ва њу по је ди ни чла но ви 
под од бо ра (Фе ке те, Клај, Тер зић, Пи пер, да по ме нем не ка 
име на). Та ко су (пи са ни) ме ди ји по ста ли ва жан фак тор 
у фор ми ра њу јав ног мње ња о род но за сно ва ној је зич кој 
упо тре би. На жа лост, ме ди ји су сво је укљу че ње у ову ак-
ту ел ну те му ма ни фе сто ва ли „бор бом“ за и про тив род не 
ра вно прав но сти у је зи ку, а да при том нај че шће из о ста-
вља ју ја сну еду ка тив ну ди мен зи ју о томе о че му се за-
пра во ра ди. 

Та ко да у овом тре нут ку има мо: 1. фор ми ра на др жав на 
те ла за (не)бри гу о стан дард ном срп ском је зи ку, и 2. ме-
диј ску пре зен та ци ју је зич ких пи та ња, о че му ја сно го-
во ре пред став ни ци Од бо ра у ме ди ји ма (Блиц, 24. ју н и 
8. и 28. ју л 2009) и кон ста ту ју да је „је зик ни чи ји, бру ка 
и не рад сва чи ји“, од но сно да „је зич ко ра су ло не за ни ма 
ми ни стре“, а да је „је зик срп ски, За кон срп ско хр ват ски“. 
У овом ме диј ском огла ша ва њу чла но ва Од бо ра ва жан је 
лајт мо тив да др жа ва го то во да и не из два ја сред ства за 
ис тра жи ва ња и ши ре ак ци је у вези са про це сима стан-
дар ди за ци је срп ског је зи ка уоп ште, им пли цит но ни за 
род но осетљив је зик, што је по ме ни основ ни фак тор 
са да шњег ста ња. За то, кад је реч о рас пра ва ма о род-
но осе тљи вом је зи ку, не са мо у Ср би ји не го и у дру гим 
др жа ва ма бив шег ју го сло вен ског про сто ра, основ ни је 
лајт мо тив је зи ко сло ва ца у ме ди ји ма да да нас у Ср би ји 
по сто је мно го ва жни ја пи та ња од пи та ња род но осе тљи-
вог срп ског је зи ка – као што је Ко со во! 

Ко он да у Ср би ји бри не о род но осе тљи вом је зи ку у кон-
ти ну и те ту ?

Дуго пре рас па да Ју го сла ви је и фор ми ра ња по се б-
них др жа ва, по че ли су ин ди ви ду ал ни ис тра жи вач ки 
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про јек ти по је ди них лин гви ста и лин гвист ки ња о род но 
осе тљи вом је зи ку као де лу фе ми ни стич ких за ла га ња у 
окви ру фе ми ни стич ке лин гви сти ке (Свен ка Са вић са са-
рад ни ца ма, ви де ти ли сту об ја вље них ра до ва на кра ју), са 
ци љем да се про бле ма ти ка род но осе тљи вог је зи ка укљу-
чи у слу жбе ну упо тре бу, пре све га у ме ди ји ма (Свен ка 
Са вић, 2004), за тим у ака дем ску сре ди ну, а у нај но ви је 
вре ме и у об ли ци ма ад ми ни стра ци је у раз ли чи тим вла-
ди ним те ли ма и ин сти ту ци ја ма. 

По ред ин ди ви ду ал них до при но са, раз не не вла ди не ор-
га ни за ци је до но се број не ис тра жи вач ке по твр де да је 
је зик ме ди ја сек си стич ки и ди с кри ми на то ран у од но су 
на раз ли чи те гру пе гра ђа на, на ро чи то кад пи шу о жен-
ској осо би у не кој про фе си ји или на дру штве ној функ-
ци ји (ти ту ле). На по ри жен ских удру же ња до при но се да 
се у по је ди ним др жа ва ма бив шег ју го сло вен ског ре ги о-
на до но се за ко ни о род ној рав но прав но сти ко ји са др же 
и захтев за род но осе тљи вим је зи ком као јед ним од еле-
ме на та род не рав но прав но сти у др жа ви. Ме ђу на род на 
кон вен ци ја о ели ми на ци ји свих об ли ка дискримина ци је 
же на оба ве зу је и Ср би ју на при ме ну, а не дав но усво јен 
За кон о рав но прав но сти по ло ва то и на ла же. Не дав но је 
осно ва но и др жав но те ло под на зи вом за штит ни к гра-
ђа на, или ом буд сман, ко је ко нач но до но си упут ства за 
стан дар ди зо ван не ди скри ми на ти в ни го вор и по на ша ње, 
укљу чу ју ћи и род но осе тљи ву упо тре бу. 

Украт ко, па ра лел но са ра дом др жав них ор га на ко ји се 
стан дар ди за ци јом (срп ског) је зи ка ба ве у кон ти ну и те ту 
већ два де сет го ди на (1990–2010), до га ђа ју се про ме не у 
дру штву под ути ца јем зах те ва за пи са них у Де кла ра ци ји 
о људ ским пра ви ма (1948), пре ма ко јој ни ко не мо же би ти 
ди скриминисан у дру штву ни по којем осно ву, па ни на 
осно ву је зич ког по на ша ња. Зах те ви за штит ника гра ђана 
(или ом буд смана) у Вој во ди ни део су на сто ја ња др жав не 
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бри ге о раз ли чи тим об ли ци ма ди скри ми на ци је, укљу чу-
ју ћи и оне оства ре не го во ром и је зи ком. 

У овом тре нут ку у др жа ви Ср би ји постоје два на сто ја ња 
што се ти че стан дар ди за ци је је зи ка, али не иду у истом 
сме ру. По треб но је да им се омо гу ћи су срет! Мо јој је ди-
ску си ји ов де ци љ да се оства ри при бли жа ва ње захте ва 
јед них и дру гих. По ла зим од прет по став ке да се о про-
це си ма стан дар ди за ци је је зи ка код нас ма ло зна у ши-
рој јав но сти, и да по сто ји не ка вр ста ми сти фи ка ци је 
тог про це са и до во љан број пред ра су да – да би о род но 
осе тљи вом је зи ку тре бало да рас пра вља ју је зи ко слов ци, 
а не да је то пи та ње оп шти јег про це са де мо кра ти за ци-
је укуп ног дру штва. За то су по треб на из ве сна те о риј ска 
по ја шња ва ња.

Ов де по ла зи мо од чи ње ни це да је зи ко слов ци при па да ју 
раз ли чи тим те о ријским опре де ље њи ма ка да го во ре о је-
зи ку, у овом слу ча ју срп ском. Јед ни го во ре о струк ту
ри је зи ка (те о ри ја струк ту ра ли зма), док дру ги го во ре о 
упо тре би те струк ту ре у кон крет ним раз го вор ним си-
ту а ци ја ма и кон тек сти ма (те о ри ја је зич ког чи ње ња или 
де лат но сти).
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Те о ри ја 1 о је зи ку: 
Струк ту ра ли зам

Те о ри ја 2 о је зи ку:  
Те о ри је је зич ке де лат но сти

(по че так 20. ве ка) (крај 20. ве ка)

Је зик је си стем зна ко ва  
на ме њен ко му ни ка ци ји у не ком 
дру штву.

Је зик је де лат ност – њиме се 
не што чи ни у дру штву.

Бри гу о је зи ку воде  
струч ња ци за је зик.

О је зи ку под јед на ко бри ну сви 
из вор ни го вор ници да тог је зи ка.

На у ка о је зи ку је  
лин гви сти ка. Њен за да так је  
да опи ше и об ја сни си стем 
и струк ту ру је зи ка.

Лин гви сти ка је јед на од  
ког ни тив них ди сци пли на. Њен 
за да так је да опи ше упо тре бу 
и де лат ност је зи ка („је зич ку 
про из вод ност“).

За да так је лин гви ста да опи шу 
и об ја сне струк ту ру је зи ка.

За да так је лин гви ста да по ве жу 
дру штве ну ствар ност  
са је зич ком и ти ме по ка жу  
ко има моћ над је зи ком.

Је ди ни це ана ли зе су реч,  
син таг ма, ре че ни ца,  
ана ли зи ра не из ван кон тек ста.

Је ди ни це ана ли зе су ве ће је ди-
ни це од ре че ни це оства ре не  
у не ком кон тек сту – не ма  
је ди ни це је зи ка ван кон тек ста.

Је зик се раз ви ја по соп стве ним 
за ко ни ма (сам од себе).

Је зик се раз ви ја кроз упо требу 
ме ђу са го вор ни ци ма – не ма 
је зи ка из ван са го вор ни ка и 
упли ва по ли тич ке мо ћи.

Је зик функ ци о ни ше по  
прин ци пу би на ри них 
опо зи ци ја.

Је зик функ ци о ни ше по прин-
ци пу из бо ра јед не од мно гих 
мо гућ но сти у да том кон тек сту.

За то по сто ји оп шта, не мар-
ки ра на, нео бе ле же на је зич ка 
фор ма и из ње из ве де на,  
мар ки ра на, обе ле же на (жен ска).

За то су у из бо ру мо гу ће мно ге 
фор ме за ви сно од кон тек ста и 
ме ђу њи ма не ма хи је ра рхиј ског 
од но са.

Стан дард ни је зик је онај ко ји је 
нор ми ран. То је је дан од об ли ка 
да тог је зи ка.

Стан дард ни је зик је нор ми ран 
и њи ме се слу жи обра зо ва на 
ели та. То је је дан од об ли ка 
да тог је зи ка.

Нор ми ра ње је зи ка је увек  
по ли тич ко пи та ње.

Нор ми ра ње је зи ка је увек  
по ли тич ко пи та ње.
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При ли ком нор ми ра ње је зи ка 
во ди се ра чу на о пра ви ли ма 
за грађење ре че ни це да тог 
је зи ка: су бје кат и пре ди кат се 
мо ра ју сла га ти у ро ду, бро ју и 
ли цу.

При ли ком нор ми ра ње је зи ка 
во ди се ра чу на о пра ви ли ма 
за грађење ре че ни це да тог 
је зи ка: су бје кат и пре ди кат се 
мо ра ју сла га ти у ро ду, бро ју и 
ли цу.

Ка да су ти ту ле и за ни ма ња  
же на у по зи ци ји су бјек та,  
име ни це му шког ро да у  
срп ском је зи ку мо гу са свим  
ле по да по слу же и за же не.

Ка да су ти ту ле и за ни ма ња  
же на у по зи ци ји су бјек та,  
сле ди ти основ но пра ви ло за 
гра ђе ње ре че ни це. 

Ме ђу на род ни и на ци о нал ни 
до ку мен ти не оба ве зу ју  
је зи ко слов це у Ср би ји.

Ме ђу на род ни и на ци о нал ни 
до ку мен ти оба ве зу ју  
је зи ко слов це у Ср би ји.

За сту па ју у Ср би ји: Иван 
Клајн, Егон Фе ке те, Бог дан 
Тер зић, Пред раг Пи пер, Ран ко 
Бу гар ски и др.

За сту па ју: Свен ка Са вић,  
Је ле на Фи ли по вић,
Зорица Мршевић и др.

Оно што је у овом тре нут ку нео п ход но је сте да се је зи ко-
слов ци су срет ну бар око не ких за јед нич ких тврд њи ко је 
представљају ва жне чи ње ни це у смислу оба те о риј ска 
при сту па: 

1. да је пи та ње стан дар ди за ци је је зи ка по ли тич ко пи-
та ње и да ће до по зи ти вног ис хода о нор ми ра њу род но 
осе тљи вог срп ског је зи ка доћи ка да се о то ме до го во ре 
по ли тич ке и је зи ко слов не ели те;

2. при чему је ва жно по ћи од зах те ва ко је по ста вља сам 
је зик, у овом слу ча ју пра ви ло о гра ђе њу ре че ни ца у срп-
ском је зи ку (у та бе ли озна че но болд).

Струк ту ра ли стич ки при ступ по знат с по чет ка 20. ве ка 
исти на ни је је ди ни, са мо је нај ра ши ре ни ји у уџ бе ни ци ма 
за основ ну, сред њу и уни вер зи тет ску на ста ву код нас; на 
осно ва ма овог при сту па ве ћи на ср би ста да нас у сво јим 
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ра до ви ма об ја шња ва је зич ке по ја ве, па се сти че ути сак 
да је тај те о риј ски при ступ је ди но ва ли дан и исти нит. 
Али то је са мо је дан од мно гих при сту па да нас у те о ри ји 
о је зи ци ма, на жа лост, не и пре сти жан. Мно го су бо га ти је 
те о ри је де лат но сти и ког ни тив не те о ри је с кра ја 20. ве-
ка, ко ји ма у овом ра ду и ја при па дам.

С дру ге стра не, ка да го во ри мо о чи ње њу је зи ком, тј. о 
упо тре би срп ског је зи ка, има мо на уму да његова упо-
тре ба ни је нор ми ра на, па су сви по зва ни да сво јим пред-
ло зи ма до при не су по чет ку нор ми ра ња, ка да је у пи та њу 
род но осе тљи ва упо тре ба срп ског је зи ка. Ов де се ода зи-
ва мо том по зи ву и под се ћа мо да је про цес нор ми ра ња дуг 
и да се спроводи у од ре ђе ним ета па ма (на при мер на не-
мач ком го вор ном подручју тра јао је три де сет го ди на). 

Пр ва ета па је се лек ци ја ем пи риј ског ма те ри ја ла за нор-
ми ра ње (ко ди фи ка ци ју). На осно ву до са да шњих ис тра-
жи ва ња то ком по след њих два де сет го ди на, пред ло жи ла 
сам си стем пре по ру ка ка ко ко ри сти ти род но осе тљив је-
зик у слу жбе ној и јав ној упо тре би (Свен ка Са вић, et al., 
2009).18 

18 Предлози су настали након вишегодишњег истраживачког рада на пројекту о родно 
осетљивом језику, уз финансијску подршку Fri e drich Ebert Fon da ci je (FES). 
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