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Предговор

У

права за родн у равноправност Министарства рада
и социјалне политике у сарадњи са Прог рамом Ује
дињених нација за развој и Делегацијом Европске коми
сије организовала је јавн у академску дебат у О језичкој
политици и родн о осет љивом језик у. Позване/и да уче
ствују у овој дебати били су/и експертк иње и експерти
за језичка питањ а и представнице и представници род
них механизама.
Циљ овак ве врс те академске дискусије било је отвара
ње арг ументованог и компетентног дијалога о упот ре
би родно осетљивог језика у јавном живот у, посмат ран у
ширем контексту креи рањ а језичк их политика у једном
друш тву. Буд ућ и да је језик на само средс тво ком ун и
кације, већ и показатељ односа али и моћ и и конт роле у
једном друш тву, веза између језика и родне равноп рав
ности итекако је важна. Стога напори за креирање окви
ра и услова за политик у равноп равности и једнак их мо
гућнос ти подраз умевај у и отварањ е питањ а упот ребе
родно осетљивог језика. Отуда je Управa за родн у равно
правност поред низа осталих питањ а, а у склад у са На
цио н алн ом страт егијом за побољш ање пол ожаја жен а и
унапређ ивање родн е равн оправн ос ти, пок рен ула и ово,
уважавајући чињениц у да је сличних напора и иниција
тива већ било и да су најчеш ће долазили из нев лад иног
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сектора или од стране појед иних експертк ињ а и експе
рата, а све у намери да ово питањ е уведемо у јавни дис
курс и да се њиме контин уи рано бавимо. Наши приори
тети ће бити, пре свега, област образовањ а и медија као
кључних за промен у традиционалних ставова, и уклањ а
ње стереот ипа и предрас уда. Такође, наша намера није
да прејудицирамо и намећемо решењ а, већ да отворимо
простор за дискусију, али и да подстакнемо промене ка
ко у свакодневној упот реби језика, тако и у поглед у дуго
рочног креирањ а језичк их политика
Надамо се да ће ова дебата бит и увод у низ активности,
као што је орган изовањ е међународне конференц ије и
упознавање са иск уствима осталих земаљ а.
Као доп ринос даљ ој дискусији, у овој публикацији
објављујемо излагања учесница и учесника. У првом де
лу, након обраћањ а др Наталије Мићуновић, објав љујемо
уводна излагањ а проф. др Јелене Филиповић и проф. др
Александ ра Бошковића. Затим је, уз минималне проме
не редос леда и додавање нас лова од стране приређивача
пренета дискусија, и на крају завршне речи уводничара.
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.
Зах ваљујемо се свим учесницама и учесницима на при
суству, изнетим запажањима и конструктивним предло
зима који ће на овај начин бити доступни најширем кру
гу заинтересованих.
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Поздравна реч
др Наталије Мићуновић,
директ орке Управе за родн у
равноп равност
Мин ис тарс тва рада и соц и
јалне пол ит ике

обар дан и добро дош ли. Припала ми је част да отво
Дрим
дебат у О језичкој политици и родн о осет љи

вом језик у. Ова данашња дебата део је нашег прог рама
пок ретањ а питањ а упот ребе родно осетљивог језика
у јавном живот у у Србији, који Управа за родн у равно
правност спроводи у сарадњи са Прог рамом Уједињених
нација за развој. Уједно се зах ваљујем Прог рам у Уједи
њених за развој нација на под ршци.
Родно осетљиви језик почео је да улази у упот ребу у не
ким мед ијима и међу стручњ ак ињ ама. Као и у свакој
трансформацији језика, постоје питањ а односа пок уша
ја стандард изац ије које чини стручна јавност и спонта
них промена навика у говору и писању. Иако је јасно да
има већих друштвених проблема од недовољне упот ребе
родно осетљивог језика, важ но је борити се против род
них стереотипа свим средствима која су на располагању.
Дос ледна упот реба родно осетљивог језика од велике је
помоћи у стварању реа лне и позитивне слике доприноса
жена у свим пољима друш твеног живота. Нек и пробле
ми око недовољно коришћених термина око којих посто
је нес угласице, недостатак навике, пог реш но схватањ е
администрат ивних правила (која не забрањују промену
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имен ица које означавај у руководећа мес та као што је
директор/директорка по род у, као што се често пог ре
шно представ ља услед стереот ипног миш љењ а и отпо
ра променама нек их службеника, а иначе је граматичк и
апсурдно јер се те именице мењ ају и по броју и по паде
жу), мог у се разрешит и само размат рањ ем како обичај
не упот ребе, тако и компаративном анализом са другим,
нарочито сродним, језицима. Унапређивање родне равно
правности није мог уће без сталног залагањ а за прева
зилажење стереот ипа и равноп равно укључивање жена
и мушкараца, па и упот ребом родно осетљивог језика, у
све сегменте друштвеног живота.
Нац ионална стратег ија за побољшањ е положаја жена и
унап ређивањ е родне равноп равнос ти, коју можете на
ћи на нашем сајт у, има шест стратешких циљева. То су:
борба против насиљ а, заштита здрав ља, улога жена у ме
дијима, равноп равност у пол ит ичком живот у и равно
правност у економском живот у, при чему се у циљу обра
зовањ а Србија обавез ује да ће обезбед ит и толерантне,
родно равноп равне и сек уларне образовне сад ржаје. Ту
стратег ију усвојила је Влада.
Данашњи уводничари ће бити професорка др Јелена Фи
липовић, управница Катед ре за иберијске студије Фило
лош ког фак ултета Универзитета у Беог рад у и др Алек
сандар Бошковић, професор Универзитета у Беог рад у и
нау чни саветник Инстит ута друш твен их нау ка. Зах ва
љујем се уводничарк и и уводничару, као и свима вама да
нас присутним, и надам се да ћете се активно укључити
у дебат у која ће касније бити и публикована.
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УВОДНА
ИЗЛАГАЊА
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Уводно излагање
проф. др Јелене
Филиповић,
Кат ед ра за иберијске студ ије,
Филолош ки фак улт ет
Универзит ета у Беог рад у

Род, језик и родно осетљиве
језичке политике

Увод

О

вај извештај настао је као резултат сарадње Управе
за родн у равноправност Министарства рада и соци
јалне политике Реп ублике Србије и Прог рама за развој
Уједињених нација (UNDP), у оквиру пројекта Јач ање
улоге цивилн ог друштва у креирању политика и прак
си у везу са смањењем сиром аштва (енг. Strengthening
the role of civil society in shaping poverty related policies
and practices). Родна перспектива у кључним сегменти
ма друштвеног живота у фок усу је активности Управе
за родн у равноправност, на основу које су 2008. и 2009.
године настале Нацио н алн а страт егија за побољш ање
пол ожаја жен а и унапређење родн е равн оправн ос ти у
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Србији, као и национални акциони планови за унапре
ђење родне равноправности у шест стратешких области:
здравство, медији, одл учивање, економски развој, обра
зовање, и борба против насиљ а над женама. У ток у из
раде националних планова иск ристалисала се пот реба
за отварањем једног новог пољ а деловањ а у области уна
пређењ а родне равноправности које до сада није нала
зило довољно простора у оквирима званичних академ
ских институција и инстит уција државе, а то су питањ а
родно осетљивог језика или родне перспективе у дис
курсу, у различитим доменима упот ребе језика (најче
шће се под доменима подразумевају приватни, образо
вни, јавно-административни и професионални домени).
Циљ израде овог извештаја је да отвори озбиљн у јавн у и
академску дебат у о пот реби за родном диференц ијац и
јом у језичкој структ ури са једне, и о значају крит ичке
анал изе диск урса и крит ичке соц иол инг вистичке ана
лизе језичк их пракси у нашем друштву са друг е стране.
И једна и друга врс та анал изе усмеравају се на разот
кривањ е друш твен их корелата упот ребе језик а, одно
сно оних идеолош ких, култ урн их (историјских, трад и
цијских, итд.), економских и пол ит ичк их фактора који
утич у на наше језичке изборе, а који значајно указују на
наше поимање света, на наше разу мевање положаја же
на и мушкараца у друштву у којем живимо и на наше ту
мачење сад ржаја језичк их порука:
„Снага родних кат ег ор ија у друштву онем огућ ава нас
да се кроз сопс твен е живот е крећ ем о на „неродн е“ на
чин е, или да дел ам о на начин е које не прои зводе родн о
пон аш ање у другим људим а. У исто врем е, одржавање
родних кат ег ор ија зав ис и од свак од невн ог одржава
ња и под ржавања одређених врс та пон аш ања. Дих о
томија мушко–женс ко не би мог ла да опс тан е као
структуралн о знач ајн а друштвен а кат ег ор ија да се
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различит е груп е људи и даље не пон аш ају као „жен е“
и „мушкарци“. Другим речим а, родни поредак и дру
штвен е кат ег ор ије – мушко и женс ко – на којим а тај
поредак почива баз ирај у се на друштвен ој пракс и“
(Eckert & McConnnell-Ginet, 2003: 50).
Како бих јасније представила релевантне идеје о значају
критичке анализе језичке структ уре и језичког садржаја
у светлу ист раж ивањ а родне перспект иве у језик у, од
лучила сам се за опширнији увод о односу језика и дру
штва, управо због чињ ен ице да већ и део наше академ
ске јавности инисистира на једном потп уно другачијем
поимању нау ке о језик у, односно линг вистике. Смат рам
да је у било коју јавн у академску дебат у овог типа неоп
ходно увести нову епистемолошку перспективу како би
се нек и од ставова које заступам могли арг ументовано
предс тавит и, и то ћу пок ушат и да учин им у одељц има
који следе. У анализи за коју се опредељујем нема апсо
лутне истине и квантитативно мерљивих и проверљивих
података као параметара за процен у нау чне вредности
мојих зак ључак а, што отвара прос тор за нес лагањ е са
њима како међу мојим колег иницама и колегама, тако и
у широј јавности. Стога наглашавам да овај извештај не
нуд и готова решењ а, већ само неке од мог ућ их путева
препознавањ а и увођењ а женског виђењ а света у фок ус
језичке анализе.
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Родна перспектива
у нау ци о језик у
Језик и лингвистика
Језик дефинишемо као систем знакова који користимо у
ком уникацији, у интера кцији са осталим члановима на
ше говорне заједнице.
Дуг о је у трад иц ионалној филолог ији и нау ц и о јези
ку (линг вис тиц и) тај сис тем трет иран као апс трактан,
независан од друш твен их варијаб ли (променљивих). У
том смис лу, трад иц ионална нау к а о језик у, структ ура
лис тичке оријентац ије, од краја 19. век а наовамо нуд и
инт ерп ретац иј у језик а као хомог еног и стат ичног си
стема, апстрактног и потп уно одвојеног од друш твеног
контекста у којем се упот ребљава. Дак ле, традиционал
на линг вистика инсистира на ист раж ивању система је
зичк их знакова, на инваријантности и једнозначности, а
не на променљивости/варијабилности упот ребе језика.
Друг им реч има, све оно што у језик у зависи и мењ а се
у склад у са контекстом, намером говорника, култ урним
моделима и идеолог ијама говорне заједнице, у традицио
налној линг вис тиц и смат ра се неваж ним, ефемерним,
неу х ватљивим и ирелевантним за разу мевање функцио
нис ањ а језичког сис тема. Овак ав структ уралн и при
ступ језик у као систем у релат ивно независном од упо
требе језика оди г рао је значајн у улог у у занемаривању
друш твен их чин илаца, контекс та, интера кц ије, и свих
друг их психо-социјалних варијабли које утич у на начин
на који користимо језик да разу мемо и интерп ретирамо
свет око нас. Међутим, ни језик ни друштво у когницији
појединаца и заједница не појав љују се као „инстант“, го
тови производи, као статичне и категорије непроменљи
ве у простору и времен у:
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„Иако је чес то из аналитичких разл ога кор ис но да је
зик и друштво разм атрам о као независ не и стабил
не сис тем е, так ође је важ но и да разум ем о да се оба
сис тем а одрж авај у – и то пре свег а међ усобн о одр
жавају – кроз свакодневн е активн ос ти. И исто тако,
међусобно мењају“ (Eckert & McConnnell-Ginet, 2003:
52-53, задебљање моје).
Дак ле, свак а промена, друш твена и језичка, обав ља се
првенствено кроз конверзац ију, односно кроз упот ребу
језика.
И тако, као један од кључних одг овора на структ уралн у
епис темолош ку оријентац иј у водећ их линг вис тичк их
школа током читаве прве половине 20. века, јав ља се со
циолинг вистика. Социолинг вистика је релативно млада
линг вистичка дисцип лина која се 60-их година прош лог
века јав ља као арг ументована реа кц ија на описан у ин
терпретацију језика као хомогеног и статичног система,
апстрактног и потп уно одвојеног од друштвеног контек
ста у којем се употребљава. Социолинг вистика, насупрот
тој интерпретацији, нуди интердисцип линарни приступ
језик у и језичк им варијац ијама унутар конк ретних го
ворн их заједн ица. Соц ио лог ија, ант рополог ија, ант ро
полошка линг вистика, когнитивна линг вистика, између
осталих, представ љају теоријска и методолошка упори
шта једне значајне гране модерне социолинг вистике.
Соц иолинг вистика сагледава језик као варијабилни си
стем који се кроз разл ич ите мед ијуме испољ ава у низу
функција које користимо за ком уникацију у различитим
домен има (на пример, у приватном, професионалном,
образовном и јавном/адм ин ис трат ивном домен у). Ова
кво тумачењ е соц ио л инг виситке такође јасно идент и
фик ује чињ ен иц у да улога, функц ије и вредновањ е од
ређеног језика зависе од низа соц ијалних, полит ичк их,
економских, култ урних и друг их екст ра-линг вистичк их
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фактора који одређују његов стат ус, значај и моћ унутар
одређене заједн ице (језичке, култ урне, етн ичке, пол и
тичке, итд.). Друг им реч има, све поменуте друш твено
услов љене упот ребе језик а и језичк их форм и значајно
корелирају са вредносним системом говорне заједнице
која дати језик користи.
Управо због тог а, овак во читањ е соц ио л инг вис тичке
парад игме захтева да однос језика и појед инаца који га
користе сагледамо као динам ичан и комп лексан однос
у којем се варијетети/кодови, стилови, рег истри, жарг о
ни итд., комбин ују у изг радњи различитих диск урса које
појединац користи у оквиру различитих говорних зајед
ница које се међусобно укрш тају, прек лапају и преп ли
ћу (в. Риценто, 2006). У том контекст у, друш твене и је
зичке промене увек се разу меју као резултат дуг ог низа
појединачних акција и говорне делатности великог бро
ја особа у различит им деловима спект ра бивствовањ а у
једној друштвеној/говорној заједници.
Овако форм ул исана интерд исцип линарна језичка ана
лиза поп рима аспект е крит ичке анал изе језик а, и од
ређује се као крит ичк а соц ио л инг ивис тик а. Крит ичк а
социолинг вистика, као и свака друга врста примене кон
цепата крит ичке теорије на ист раж ивањ е језика, теж и
да
„ист раж и друш твен у инт ера кц иј у так о што се
усмерава на њен е лингвис тичке елем ент е, али у исто
врем е теж и да укаже на најч ешће скривен е дет ерми
нант е у сис тему друштвених одн оса, као и скривен е
ефект е које они могу имати на сис тем“ (Fairclough,
2001: 4).
У том смис лу се крит ичк а соц ио л инг вис тик а значајно
ослањ а на концепт е крит ичке анал изе диск урса (енгл.
critical discourse analysis), која се бави анал изом улог е
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диск урса у (ре)прод укцији односа моћи, односно хегемо
није и доминац ије одређених чланова друш твене зајед
нице над друг им члановима исте заједн ице, и пок уша
ва да уочавањ ем и тумачењ ем дат их језичк их феномена
утиче на искорењивањ е соц ијалн их неједнакости, раз
лика, предрасуда, стереотипа, и сл. (в. Van Dijk, 1993: 249;
за једн у заним љиву крит ичк у анализу српског админи
стративног диск урса, в. Кликовац, 2008: 247-265).

Језик и моћ
Савремена анал иза односа језика и друш тва позива на
детаљно и непристрасно бав љење преиспитивањем свих
трад иц ионално анал изиран их апсол утн их кат ег орија
и појмова, као што су пол, род, класа, раса, етн иц итет,
идентитет, језик, моћ, политика и планирање и сл. Пита
ња друштвене моћ и, превазилажењ а друштвених и кул
турних разлика и доминације, као и тежње да се пронађу
нове друштвене и култ урне норме (које прате одг овара
јуће језичке форме) у циљу дефинисањ а нових, алтерна
тивних пројекција личног и групног идентитета, у фок у
су су ове врсте нау чних размат рањ а.
Језик се у крит ичкој соц иолинг вистиц и третира као је
дан од кључних корелата (али и суш тинских елемената)
култ урних модела и идеолог ија које су њихов саставни
део, а који служе за обликовање ставова, веровањ а, пер
цепција, као и емоција и реа кција осталих чланова наше
говорне заједнице (в. на пример, Coulson, 1992). Разу ме
вање образаца језичке интеракције даје нам јаснији увид
у структ уру култ урних модела и разотк рива идеолошке
пос тулате који форм ирају наше виђењ е света који нас
окруж ује.
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Култ урн и модел и омог ућав ај у нам да створимо свој у
слик у о свет у и, сходно томе, они су и у свакој идеолог ији
коју примењујемо како бисмо разу мели ствари које нас
окруж ују. Кроз ист раж ивањ е упот ребе језика, језичк их
варијац ија и ставова говорн ика према језик у/диск урс у
(који представ ља одраз али и генератор култ урних моде
ла), критичка социолинг вистика пок ушава да одреди на
који нач ин друш твен и односи утич у на језичк у пракс у
која доприноси друштвеној неједнакости и дисбалансу у
расподели друштвене моћи.
Идеолог ије су, пак, друш твени конструкт и који нам по
маж у да створимо друш твен у (култ урн у, пол ит ичк у,
линг вистичк у, и сл.) слик у света који нас окруж ује:
„Кроз различит е идеол огије ми себи обезбеђ ујем о раз
личит е инт ерпрет ације чињеница са којим а се суо
чавам о. Свак а инт ерп рет ација, свак а идео л ог ија,
један је од прим ера нам ет ања обрас ца – нек е врс те
структуре или орг анизације – у процес у разум евања
(или погрешног разум евањ а) (...) чињ ен ица, дог ађаја,
активн ос ти, начин а на који процес ујем о виз уе лн е и
аудитивне садржаје. Идеолошке мапе не представља
ју објективн у, екст ерн у реа лн ост. Обрас ци које ми
нам ећ ем о, или прихват ам о од других, не морају бити
соф ис тицирани, али без њих остали бисмо без ика
квих смерница и нес пособни да разум ем о нас умичн е
дел ове информ ација који за нас тада не би имали ни
каквог смисла ни знач ења“ (Freeden, 2003: 2-3).
Идео лог ије се овде трет ирај у као комп лексни психокогн ит ивно-соц ијалн и конс трукт и који су прис утн и у
живот у сваког људског бића. Идеолог ије се базирају на
култ урн им модел има који варирај у од једне друш тве
не заједн ице до друг е, али их свака без изу зетка посе
дује. Наше свакод невно понашањ е, наш и ставови пре
ма сопс твеном идент ит ет у и вреднос ти, идент ит ет у и
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вреднос ти наше и друг их заједн ица у вел икој су мери
услов љени управо разл ич ит им идеолог ијама на основу
којих се форм ирамо као личности и као друш твени ак
тери. Идеолог ије су такође варијабилне у времен у, од
носно једна особа може развит и разл ич ите идеолош ке
перспект иве у однос у на различите аспекте сопственог
живота у различитим животним добима. Дак ле, термин
идеолог ија односи се на свеу к упност култ урних значе
ња и интерп ретац ија сад ржаних у језичк им порукама и
језичк им формама/структ урама (у одабиру стила, рег и
стра или варијетета (дијалекта или језика)) које говор
ници унутар одређене друштвене заједнице одабирају за
преношење порука:
„Кат ег ор ија идео л огије неоп х одн а је как о би се разу
мел е разлике у (диск урзивним) праксам а: праксе мо
гу бити услов љен е идео л огијом, а раз нов рсн ост дис
курзивних пракс и може бити резулт ат идеол ошких
сукоба“ (Fairclough, 1995: 12).
Ист раж ивањ а улог е идео лог ије у језик у усмеравају се
на ставове и претпоставке о род у, етницитет у или моћ и
и на анализу нач ина на које ти ставови и претпоставке
утич у на животе и понашањ е људ и. У том смис лу, идео
лог ије су у директној вези са идентитетом:
„На који начин друштва саг ледавају себе (на прим ер,
да ли су пон ос на на сопс твен а пос тигнућ а или су де
моралисан а и обесх рабрен а)? Које атрибут е члан ови
друштвен е заједнице уносе у фок ус кроз наративну
пракс у о сопс твен ом порек лу и развоју (на прим ер, да
ли се усмеравај у на способн ост реш авања проблем а
у криз ним сит уацијам а, или на посвећ ен ост усп о
став љању политичк их ритуа л а)? Како се деф иниш е
различит ост изм еђ у „нас“ и „њих“ (на прим ер, да ли
тер ит ор ијалн е границе предс тав љај у границе наш е
друштвен е заједнице, или је боја коже кључни факт ор
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разг ран ич ењ а)? Које линг вис тичк е и мет афор ичк е
рес урсе члан ов и друштвен е заједнице кор ис те как о
би нам ерн о наг лас или, или подсвес но створ или, сли
ке и симбол е који имај у знач аја за идентиф ик ацију
и разум евањ е диск урз ивн е заједн ице (...)?“ (Freed en,
2003: 104).
Идент ит ет је појам који се током пос ледњих децен ија
корис ти у најраз лич ит ијим конт екс тима друш твен их,
хуман ис тичк их и друг их нау к а, са веома разл ич ит им
имп лицитним или експ лицитним разу мевањима и тума
чењима које аутори уносе у сад ржај овог појма. У пси
холош ком смис лу, идент ит ет ом се пре свег а означава
слика о себи самом (лични ментални модел особе), самовредновање и индивид уа лизација. Исто тако, идентитет
у том смис лу означава све личне разлике које нас истич у
као појединце и индивид уа лне личности, чиме стварамо
свој личн и идент итет. У интера кц ији унутар друш тве
них заједн ица, свако од нас преу зима низ друш твен их
улога које препознајемо као друш твен и или култ урн и
идент итет. Са ант рополошког становиш та, које се даљ е
преноси и у соц иолинг вистичка ист раж ивањ а, концепт
идентитета добија на значају са порастом интересовањ а
за етничке, родне, класне итд., групе у контексту разли
читих друштвено ангажованих пок рета 20. века. И упра
во на том терен у појам идент итета поп рима различита
значењ а и конотац ије, и пос таје мањ е или више моћан
арг умент за удруживање или супротстав љање друштве
них групација унутар различитих друш твено-политич
ких ентитета.
Језик, овако анализиран, више се не сагледава као једно
ставна (и једнозначна) друштвена чињеница, већ као по
тка целок упног људског бивствовањ а која друш твен им
заједн ицама намеће култ урне обрасце и огран ичењ а.
Ти култ урни обрасци утич у на устројство друштвених и
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говорних заједница, на формирање међуљудских односа
на приватном и јавном план у, на концепт друштвене мо
ћи, друштвене рас лојености и хегемоније:
„У оквир у линг вис тик е, хијерарх ијско структ ур и
сањ е разл ич ит ос ти наз ива се марк ир ан ост, тер
мин који преузим ају и чије знач ење прошир ују многи
аутор и који се баве студијам а идентит ет а у оквир у
хум анис тичк их и друштвених наука како би описа
ли процес у оквир у којег одређен е друштвен е кат ег о
рије доб ијај у специјал ан, прив ил ег ован статус који
контрас тира са идентит етим а других груп а, које су
најч еш ће вео м а јас но преп ознат љиве. (…) Как о мар
киран ост подраз ум ева хијерарх иј у и разлик е међ у
груп ам а бивају социјалн о процењиван е као девијације
од норм е (…) Дак ле, те разлик е се кор ис те да оправ
дај у друштвену неједн ак ост“ (Bucholtz & Hall, 2003:
372-372).
Разл ике у упот реби језик а између жена и муш караца,
или о упот реби језика у диск урсу о женама и мушкарци
ма, дак ле, носе, најчешће имп лицитне, конотације о њи
ховом позиционирању и вредновању на скали друштвене
моћи.
У смис лу наведеног, идент ификац ија и разу мевањ е да
тих језичко-друш твен их корелата отвара мог ућност за
примен у крит ичке соц иол инг вистичке анал изе која се
не ограничава само на опис дат их језичко-друш твених
интеракција, већ указује и на осетљива места у комп лек
сној мреж и међуљудских односа која представ љају по
тенц ијалне или реа лне изворе сукоба, нераз умевањ а,
нетолеранције, сег регације и диск риминације.
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Језик и род
Већ ина ауторк и и аутора слож иће се са тврдњом да пр
ва линг вис тичк а студ ија која на сис темат ичан, анал и
тичан и крит ичк и нач ин проу чава однос језика и рода
јес те књиг а Robin Lakoff из 1975. год ине, која отвара
комп летно ново интердисцип линарно поље ист раж ива
ња под именом „родне студ ије“ (енгл. gender studies) које
комбин ују теоријске постулате и методолошке поступке
ант рополог ије, ком ун иколог ије, психолог ије, соц иоло
гије, социолинг вистике и друг их дисцип лина (Bucholtz,
2004: 3).
Основна питањ а којима се родне студ ије у линг вистици
баве су:
Како линг вистичке идеолог ије и диск урзивн и обра
сци корелирају са говором жена?
Како се родне идео лог ије ман иф ес туј у у говору о
женама?
Која је улога родне неравноправности у описаним со
циолинг вистичк им процесима?
Која је улога инстит уција, медија, и друг их друштве
них структ ура у формирању и очувању родних идео
лог ија у говору?
На који начин линг вистичк и корелати култ урних мо
дела утич у на одржавање и репрод уковање друштве
них односа родне неравноправности?
„Кључн а пит ања којим а се у некој форми бави најве
ћи број студија језик а и рода укључују она која се од
носе на пи т а њ
 е пос то ј а њ
 а родн е разлик е у упот реб и
језика, к а д а се она јав ља, кој е јез ич к е об л и к е та дифе
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ренцијација поприм а, и ко ј е ефек т е има у друштву“
(Berg vall, 1999: 274).
Свако друш тво физичк и изглед дефинише као један од
кључних параметара који на одређени начин корелира
ју са језиком (в. на пример, Holmes, 1993; Tannen, 1993;
Berg vall, 1999), али су соц ијални корелати рода и пола у
разл ич ит им култ урама и разл ич ит им језиц има подло
жни варијацији.
У социолог ији и ант рополог ији родне разлике у друштву
и језик у чес то се објаш њавају био лош ким дет ерм ин и
змом (односно физиолош ким разл икама између жена и
мушкараца), који даљ е вод и разд вајању пољ а рада жена
и мушкараца: жене остају у пећинама, потом кућама, ра
ђају дец у и воде рач уна о породици, док су мушкарци од
праисторије били ловци, што их премешта из приватне у
јавн у сферу у којој су они утицајнији до дан-данас. Овај
феномен интересантно је сагледати и са становишта ан
трополог ије жена (енгл. anthropology of women), односно
соц ијалне ант рополог ије која поп рима крит ичк у ди
мензију и теж и да, пре свега, разу ме евол уц ију полних
разлика и разлог е за доминац ију мушкарца (в. Папић и
Склевицки, 2003). У том смис лу, већина ауторк и и аутора
у овој области истиче „повезаност поделе рада по пол у и
различито вредновање доп риноса мушкараца и жена са
дихотомијом на приватн о и јавн о“ (Папић и Склевицки,
2003: 18, курзив мој).
Cameron (1997) смат ра да је кључно питање у теоријско-мет одолош ком смис лу да ли у студ ијама које се баве
питањима језика и полних/родних класификација и њи
хових друштвених консек венци треба поћи од категори
ја базираних на пол у, то јест на женскости и мушкости,
на основу којих постајемо жене и мушкарц и, или треба
поћ и од соц ијалн их конструкц ија фем ининитета и ма
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скулинитета (енгл. femeninity and masculinity), и њихових
утицаја на језик (в. такође Bergval, 1999: 275).
Варијационистичка социолинг вистика (у оквиру струк
туралне линг вис тичке парад игме) полазила је од прве
наведене претпоставке, то јест у пот рази за описом ди
стрибуције одређене језичке варијабле учесници студија
увек су били класификовани према пол у (М/Ж). Савре
менија ист раж ивањ а крећу од социјалних референтних
тачака, односно од рода, и пок ушавају да идентифик ују
обрасце интера кц ије као рефлексе идеолог ија и распо
деле друштвене моћи који корелирају са поимањем рода
говорника, чланова одређене друштвене заједнице. При
томе се у академском диск урсу род не разу ме као бинар
на катег орија већ као комп лексна друш твена конструк
ција која укључ ује и мног е друг е феномене (на пример,
интерсекс уа лност). Међут им, у свакод невној упот реби,
посебно у нек им друш твен им и говорн им заједн ицама
(на пример, у САД-у, где је „пол ит ичк и коректан говор“
од прес удног значаја за успеш ну ком ун икац ију у одре
ђен им друш твен им круг овима), јав ља се конфузија у
упот реби термина пол и род, односно, термин пол се из
разлог а пол ит ичке коректнос ти једнос тавно замењује
термином род, чиме се њег ова конотац ија поново ред у
кује на биолошку дихотомију +/-женско или +/-мушко.
Зап раво, већ ина лаика ће рећ и да ту баш и нема мног о
„муд рости“: жене и мушкарц и већ вековима живе зајед
но и ком уницирају са висок им степеном међусобне разу
мљивости. За ист раж иваче у овој области, међутим, пи
тање је много комп лексније, интера кција језика и рода у
корелацији са друг им друштвеним варијаблама поприма
потп уно другачији значај, а род се у творби наших дру
штвених идентитета пров лачи на један много комп лекс
нији начин нег о што то имп лицира једноставна дихото
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мија „мушких“‚ и „женских“ светова (Hall, 1995; Berg vall
1999).
Оног трен утка када нау чници почињу да диверзифик ују
канон изовано језичко понашањ е кроз анал из у образа
ца говора жена и мушкараца у различитим заједницама,
друш твима и култ урама, рађа се нова теорија језика и
рода која се фок усира на језик и род у специфичним де
латним заједницам а (енгл. community of practice) (Hall,
2003).
Делатна заједн ица дефин ише се као група појед инаца
који заједно делају у циљу постизањ а заједн ичк их дру
штвених циљ ева (Eckert & McConnell-Ginet, 1992). Овим
померањем фок уса, акценат се став ља на разноврсност,
на препознавање, признавање и вредновање „контин уу
ма људских родних пракси (Bing & Berg vall, 1996; цит. у
Berg vall, 1999). Делатна заједница се дефинише као
„груп а људ и која се окуп ља око заједн ичк ог анг аж о
вањ а на одређен ом под ух ват у. Начини на кој и раде
ствар и, начини говорења, веровања, вредн ос ти, одн ос и
моћи – укратко – дел овање (схваћ ен о као реа лизаци
ја одређен ог усп ос тав љен ог сис тем а кроз друштве
не и језичк е праксе) – јав ља се као рез улт ат рада на
заједничк ом под ух вату. Као друштвени конс трукт,
дел атн а заједница се разлик ује од традицио н алн е за
једнице јер је истов рем ен о деф инишу њени члан ови,
као и дел атн ост којом се ти члан ови баве“ (Eckert, &
McConnell, 1992: 464; цит. у Holmes & Meyerhoff, 1999:
174).
Дак ле, делатне заједн ице каракт ерише родно-језичк а
варијац ија која у разл ич ит им друш твен им конт екс ти
ма корел ира на инт ер- и инт ра-групном план у (у гру
бим цртама, између жена и муш караца, али и између
разл ич ит их под-група жена или разл ич ит их под-група
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муш карац а, или разл ич ит их родно мешовит их под-група) са друг им парамет рима соц ијалног идент ит е
та: класом, етн иц ит ет ом, старосном доби, секс уа лн им
опредељењем, итд. (в. Cameron, 2003: 289). Свако од нас
свакод невно конс труи ше сопс твен и иден титет – своје
место у свет у – кроз прег оварање значењ а и делатности
у различитим делатним заједницама у којима учествује.
Род, као соц ијална катег орија, у том се процес у испо
љава пре свега у различитим одабирима делатних зајед
ница у којима муш карц и и жене одл уч ују да учествују,
као и у њиховом понашању у родно мешовитим заједни
цама. На пример, Eckert, & McConnell (1999: 188) наводе
да ће се жене пре појавит и као члан ице делатне зајед
нице нас тавног особ ља у основној школ и, клубу љуби
тељ а књига, и слично, док су муш карц и чеш ће чланови
делатн их заједн ица професора физике на универзите
тима, ват рогасних екипа, итд. Међутим, постоје и родно
мешовите делатне заједнице, као што су породица, савет
родитељ а у школи или локална верска заједница, али је
у њима деловањ е и учеш ће различит их родова значајно
диверзификовано.
Да би се разу мела интера кц ија родног аспекта социјал
ног идент итета и језика, пот ребно је поново се врат ит и
на опште постулате функционисањ а друштвених зајед
ница. Уз прецизно сагледавање значаја локалног контек
ста и диверзифик ац ије култ урн их модела разл ич ит их
друш твених говорних заједница (инт ра-родна и инт ра-групна варијац ија; инт ер-групна варијац ија), ипак је
мог уће одредити јасну хијерарх ијску организацију уну
тар говорних заједница. Као и у свим аспектима људске
интера кц ије, и овде се у већ ин и заједн ица може јасно
сагледати утицај моћних елита које имају привилегован
приступ диск урсу, те доносе одл уке о језик у (које су у ди
ректној вези са њиховим култ урним моделима и идеоло
гијама), које се потом успешно имп лементирају на нивоу
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шире заједн ице кроз правос удн и и адм ин ис трат ивн и
систем, образовне политике, и слично (в. Van Dijk, 1993).
Крит ичка анал иза диск урса бави се идент ификац ијом
хег емонија и моћ и да се очува одређена идеолог ија која
одлик ује одређене елитне, привилеговане подг рупе у да
тој заједници. Социолинг вистичка анализа делатних за
једница може нам пон удити јаснију слик у о динамичној
природи односа између елите која „управ ља“ диск урсом
и непривилеговане већине која задати диск урс прих вата
и реп род ук ује и тиме одржава status quo, односно одре
ђен у идеолог ију и култ урни модел. Тиме долазимо и до
концепта језичке идеол огије, као једног од елемената ин
терпретације динамичног односа језика и његових кори
сника. Како Woolard & Schieffelin (1994: 72), наводе:
„Тем а језичк е идео л огије је вео м а потребан мост из
међ у линг вис тичк е и социјалн е тео р ије, јер повез ује
мик рок улт ур у ком ун ик ативн е акције са политич
ко-екон омс ким претп ос тавк ам а моћи и друштвен е
неједн ак ос ти, суп ротс тав љај ућ и мак рос оцијалн а
огранич ења употребе језика (...). Исто тако, она пред
став ља моћн о средс тво за прод убљивање пон екад по
вршног разум евањ а јез ичк е форм е и њен е култ урн е
вар ијаб илн ос ти у пол ит ичк о-екон омс ким ист ра
живањим а диск урса.“
Језичке идеолог ије су, како Cameron (2003) наводи, ком
плекс ни друштвени конс трукти који не сад рже само
традиционално анализиране ставове и веровањ а о јези
ку, њег овој структ ури, функц ијама и вредности, већ за
право чине конвенционалне когнитивне репрезентације
језичк их феномена у једној култ ури / друштвеној (говор
ној) заједници. На основу датих језичк их идеолог ија чла
нови једне заједнице уче и процењују који су друштвен о
прих ват љив и нач ин и за упот ребу језичк их средс тава
у ком ун икац ији са друг им члановима заједн ице. Као и
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све остале идео лог ије, језичке идео лог ије чес то нис у
засноване на објект ивн им чињ ен ицама и вредностима,
те је њихово очување и/или промена такође у директној
вези са друш твеним контекстом и опш тим соц ио-поли
тичк им и економским приликама у којима се један језик
користи.
Cameron у истом чланк у навод и један веома илустрати
ван пример. Савремена линг вистика друг е половине 20.
века инсистира на чињеници да су сви језици равнопра
вни и да су сви вредни нау чне анализе. Већина линг вист
кињ а и линг виста ће се данас слож ит и са том тврдњом,
јер она и јесте изнед рена из једне либералне и друштве
но прог ресивне инт ерп ретац ије света. Међут им, ова
тврдњ а је дуг о била вал идна само у контексту лингви
стичке анализе која се у одређеним својим усмерењима
бавила „објект ивн им, вредносно неу т ралн им“ описом
и објаш њењима језичк их феномена култ ура и цивил и
зац ија значајно различит их од оних европоцент ричних
који су бил и у фок ус у првих језичк их ист раж ивањ а. У
контексту вредновањ а, упот ребе, очувањ а и/или ревита
лизац ије тих „егзот ичн их“ језика, линг вистика је доне
давно била потп уно инд иферентна према њиховој суд
бини. Тек са појавом пок рета „језичке еколог ије“ јав ља се
пот реба за заштитом и очувањем језичке разноврсности
света која се директно повезује са био-разноврсношћу и
очувањ ем свих биљних и живот ињских врста на плане
ти. Читатељке и читатељи који су се крит ичк и одред и
ли према претходном пас ус у са правом ће рећ и да се у
оба случаја рад и о идеолош ким оријентац ијама које су
у директној вези са нау чним поимањем света и нау чних
ист раж ивањ а у период у о којем говоримо (за детаљнији
коментар, видети Филиповић 2009: 32-36). У сваком слу
чају, језичке идеолог ије носе низ култ урних конотација
о порек лу језика, разликама међу језиц има (на пример,
разл ике између српског, хрв атског, црног орског, итд.
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језика) и значају тих разлика за говорнике датих варије
тета, о питањима правилне упот ребе језика, о (групним
и инд ивид уа лним) квалитат ивним разг раничењима го
ворника према дијалект у, језик у, стил у, рег истру, итд.
Разо тк рив ањ е језичк их идео лог ија које услов љав ај у
наше вредновањ е сопс твене и друг их говорн их зајед
ница, као и наше језичке изборе, од прес удног је знача
ја за идент ификац ију друш твен их односа и култ урн их
модела на основу којих форм ирамо сопс твене личне и
групне идентитете. Родни идентит ет представ ља један
од кључн их аспеката идент итета свих нас. Управо због
тога питањ а родно осетљивог језика превазилазе већ по
мен ут у традиционалн у дихотомију граматичког мушког
и женског рода. Зап раво, питањ а онога што је пожељно,
прих ватљиво у језик у, увек су у вези са природом дру
штвен их односа, позиц ион ирањ ем особа у друш твеној
хијерарх ији и пои мањ ем морално прих ватљивог или
препорученог друш твеног понашањ а (Cameron, 2003:
448; Филиповић, 2009: 110-125). Када су родне каракте
рис тике језик а у питању, оне најчеш ће много говоре о
томе на који начин функциониш у и как ве су природе за
једнице жена и мушкараца у датом друштву. На пример,
традиционална упот реба именица мушког рода за озна
чавање професија и тит ула оба пола (на пример, доктор
Милица Милић, редовни професор, министар просвете
Марија Пав ловић, итд.), која се налази у фок ус у најве
ћег броја родно осетљивих линг вистичк их студ ија како
у свет у, тако и у нашој зем љи, најчеш ће се повез ује са
друш твеном дихотомијом приватн о и јавн о, те поделом
рада по пол у и различитим вредновањем доприноса му
шкараца и жена (Папић; Склевицк и, 2003: 18).1 Уколико
се сложимо са чињеницом да се језик не може сагледати
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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само као једноставан одраз постојећ их родн их катег о
рија, већ и као једно од кључн их средс тава за њихово
стварањ е и одржавањ е, јасно је да овак ва упот реба му
шког граматичког рода зап раво представ ља одраз једне
пат ријархалне идеолог ије и трад иц ионалног култ урног
модела који жене смеш та у приватн у сферу, а и када се
десе друш твене промене које омог уће њихов прис туп
јавној сфери и позиц ијама значајн ије друш твене моћ и,
језичке идео лог ије које одређују „правилн у“ упот ребу
језика и даљ е их чине невид љивим (Савић, 1998). Чак и
када жена добије простор у „јавном“ свет у, од ње се им
плиц итно очек ује да постане члан „муш ког“ друш тва и
идент ифик ује се мушким грамат ичк им родом именице
како се не би „изд вајала“ и разл иковала од својих коле
га. Ист раж ивањ а у свет у (Lakoff, 2003) а и нашој зем љи
(Филиповић, 2007ц, 2009) указују на чињениц у да и саме
жене које уложе напор да постан у део јавне друш твене
елите, веома често имају отпор према родној диверзифи
кацији морфолошких облика имена професија и тит ула.
Наиме, према нек им анкетама у српској академској сре
дин и, вел ик и број нау чн ица осећа да их њихово изд ва
јањ е у морфолош ком род у марк ира, став љајућ и у први
план чињениц у да се ради о женама, замагљујући подат
ке о пос лу којим се баве и функцијама које обав љају (Фи
липовић, 2007ц, 2009). При томе се жене позивају на пи
тањ а језичке структ уре и морфолошких ресурса српског
језика, замагљујући питање семантичког рода традицио
налном линг вистичком арг ументацијом која се, као што
сам навела на почетк у излагања, бави језичк им системом
независним од његових говорника, следећи тиме ставове
језичке елите, односно српских језичк их планера који на
тој арг ументац ији инсистирају како у академском, тако
и у јавном диск урсу (у полемикама у јавним гласилима и
сл.). Дак ле, иако је род тако дубоко укорењен у наше дру
штвене структ уре (култ урне моделе и идеолог ије) да је
немог уће раздвојити га од осталих аспеката друштвеног
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живота, култ урни модели и језичке иделог ије чији је он
саставни део најчеш ће су имп лицитни, неп репознатљи
ви за већ ин у говорн ика, односно чланова одређене го
ворне и друш твене заједн ице. Друг им реч има, они се
(готово) никада не доводе у питање, напротив, њих (често
веома горљиво) под ржавају нек и или већина чланова за
једнице дожив љавајући одређене обрасце понашањ а као
кључне носиоце друш твеног јед инс тва и култ урног и/
/или етн ичког конт ин уи т ета. Ти обрасци понашањ а,
пак, резултирају „одређеним упот ребама језика и нејед
нак им односима моћи“, и утврђују „значај језика у произ
водњи, одржавању и промени друштвених односа моћи“
(Fairclough, 2001: 1).
У случај у (не)упот ребе родно осетљивог језик а већ и
на линг вис тичк их ист раж ив ањ а фем ин ис тичке ори
јентац ије навод и да пос тоји пот реба за под изањ ем ни
воа крит ичке свести међу женама, развоја нове језичке
идеолог ије која би „денат урал изов ала“ (Jacobs, 2004)
симб ол ичк у вез у измеђ у бин арне дис тинкц ије МУ
ШКИ/ЖЕНС КИ род и њен их бинарн их корелата типа
субјек ат/објек ат, агенс/пац ијенс, који се метафоричк и
повезују са родним предрасудама које представ љају део
језичк их идеолог ија на основу којих своје место налазе
у стандард изован им варијетет има језика, стандардним
речн иц има и прескрипт ивн им грамат икама (за детаљ
нију анализу начина на које језичка пракса израе лских
фем ин истк ињ а пок ушава да превазиђе овај проб лем у
савременом хебрејском језик у, в. Jacobs, 2004).
Управо због тог а питањ а језичк их идео лог ија и родно
осетљивог језика налазе се у директној спрези са језич
ком политиком и планирањем.
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Језичке политике и родно осетљив језик
У основном значењу, које се навод и у већ ин и основн их
уџбеника из социолинг вистике, језичка политика и пла
нирањ е дефин иш у се као орг ан изована, циљ ана и ду
горочна акт ивност инстит уц ија државе на различит им
аспектима стат уса, форме и домена упот ребе одређеног
језичког варијетета, као и одабиром језика који ће се ко
рис тит и као језиц и образовањ а, односно као додатн и/
/страни/друг и језиц и у датом образовном систем у. Ме
ђут им, језичка пол ит ика и план ирањ е могу се обав ља
ти и изван инс тит уц ија државе, уз примен у разл ич и
тих теоријских пос тулата и мет одолош ких пос тупак а.
Као нау чно-ист раж ивачка област, она се диференц ира
од сред ине 60-их год ина 20. века, и представ ља мулт и
дисцип линарн у ист раживачк у област која се не може ја
сно и прецизно сагледати без увида у социо-политичк и,
нау чни и култ урни контекст у којем се реа лизује. Дат и
конт екст директно или инд иректно, експ лиц итно или
имп лицитно, дел ује на планиране и постигн уте циљеве
дате језичке пол ит ике. Друг им реч има, исход и (план и
рани/очек ивани и/или неп лан иран и, али реа лизовани)
језичке пол итке и план ирањ а у разл ич ит им деловима
света, увек су у корелац ији са соц ио-пол ит ичк им, епи
стемолошким (образовно-нау чним) и стратешким ставо
вима језичк их планера, без обзира на чињениц у да ли су
их они у сваком трен утк у процеса креирањ а језичке по
лит ике свесни или не (Ricento, 2000, 2006, Филиповић
et al., 2007, Филиповић 2007а, 2007б).
Многа ист раж ивањ а у облас ти родн их студ ија и (кри
тичке) социолинг вистике (Pauwels, 2003; Cameron, 1995;
2003, и друга) указ ују на чињ ен иц у да су током векова
разл ич ит и аспект и језичке пол ит ике и њихови произ
вод и, као што су прескрипт ивне грамат ике, речн иц и,
код ификац ија језичк их форми и смернице за правилн у
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упот ребу језика, често форм улисани на начин који кон
тролише и ограничава упот ребу језика у женским делат
ним заједницама. Суштински, мушкарци, који у европо
цент ричном нау чно-култ урном миљ еу зау змају кључне
позиције и одређују нау чне оријентације, те руководе и
форм улац ијама нау чн их теорија и дефин иц ија, стот и
нама година заправо делају као нау чна друштвена елита
која експ лиц итно или имп лиц итно одређује епистемо
лошке и стратешке циљеве нау чних ист раж ивањ а. Тако
се они одређују као неп рикосновен и језичк и планери,
кодификатори језика (дак ле, носиоци корп усног плани
рањ а на основу којег се форм ирају стандардни језичк и
варијет ет и) и рег улат ори језичког понашањ а уопш те.
Зан им љиво је такође да се вековима женама прип ис у
је улога „чуварк и језичк их норми“ јер су управо мајке и
учитељице те које се најчешће идентифик ују као кључне
актерке у имп лементацији и трансгенерацијском прено
су прескриптивних језичк их норми.
У контексту так вих друш твених односа, са становиш та
крит ичке соц ио л инг вис тике и крит ичке анал изе дис
курса, нау чне и страт еш ке акт ивнос ти које су у срж и
већ ине језичк их политика и планирањ а уопште мог у се
разу мети као специфична језичка идеолог ија. Та језичка
идеолог ија може се схват ит и као епистемолошко пола
зиш те које представ ља један од резултата пат ријархал
ног култ урног модела (базираног на родној идеолог ији
неравноправности приступа позицијама друштвене мо
ћи), а која се на нивоу шире друш твене заједнице (међу
женама и друг им муш карц има) дож ив љава као здраво
разумска универзална истина.
Као илустрацију ове тврдње, навешћу став једног углед
ног српског линг вис те о упот реби родно марк иран их
термина за имена професија и тит ула у женском род у у
српском језик у:
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„Из овога се може извући крунс ки зак ључ ак – да је об
лик грам атичк ог мушког рода имен ице зап раво са
мо (сем античк и) неу т ралн о обел ежје имен а как вог
основн ог лекс ичког знач ења заним ања, профес ије, ти
тул е, и сл., што значи да лекс ичк о-морфол ошким
средс твом („мушком“ именицом) ипак није обавезно
експ лициран (марк иран) и природни род нос ио ца за
ним ања (...)“(Фекете, 2002: 84).
Ова тврдњ а, која је своје мес то наш ла и у редовној ру
брици о језик у угледног дневног листа „Политика“, као и
друг е сличне њој, веома се често представ љају као уни
верзални, апсол утни парамет ри за процен у, вредновање
и упот ребу српског језичког стандарда, како у академ
ској јавности, тако и међу, назовимо их, „линг вистичк им
лаи ц има“, то јест особама разл ич ит их нивоа образова
ња које немају формално линг вистичко образовањ е. На
тај начин, понав љам, овак ви ставови језичк их планера,
који се дож ив љавају као јед ина компетентна тумачењ а
језика и нау ке о језик у, поп римају значај формалног и
неформалног вредновањ а јед ине правилне упот ребе је
зика у свим доменима (приватном, јавном, образовном и
професионалном).
Као што сам на почетк у овог одељка навела, језичка по
лит ика и планирањ е мог у се спровод ит и кроз инстит у
ције државе и система (такозвани прис туп од врха; енгл.
top-down approach), али и кроз инд ивид уа лне и групне
ини цијат иве које крећу од конк ретне језичке праксе,
односно упот ребе у јавном и приватном диск урс у одре
ђених језичк их форми и структ ура, ка норматизованом
језичком корп ус у инс тит уц ија зад ужен их за језичко
планирање (такозвани прис туп одоздо-на-горе; енгл. bot
tom-up approach). Када је родна перспект ива у језичком
план ирању у питању, она се децен ијама довод ила у ис
кључиву и директн у вез у са фем ин истичк им пок ретом
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(так ву врс ту план ирањ а нек и аутори називај у феми
нис тичк о-јез ичк о планирањ е, Pauwels, 2003: 552), који
донедавно ни на који нач ин није своје место налазио у
оквиру инстит уционализованог језичког планирањ а ко
јим руководи нау чна елита у оквиру инстит уција систе
ма (дак ле, ради се о прис упу језичком планирању одоздо-на-горе). Ист ичем да је овај феномен карактеристичан
како за већин у такозваних „развијених“ земаљ а Европе и
америчког континента,2 тако и за зем ље как ва је Србија.
Дак ле, ради се о једном потп уно друштвеном феномен у
који не корелира са спец ифичном језичком структ уром
дат их варијетета, односно не зависи од типолошке кла
сифик ац ије језик а и морфо-синтаксичк их каракт ери
стика тих језика.
Циљ критичког социолинг вистичког приступа језичком
планирању и полит иц и у контекст у анализе родне пер
спект иве у језик у свак ако јес те пос тизањ е одређ ен их
друш твених помака и промена који би вод или успоста
вљању родне равноп равнос ти и једнакости у приступ у
друштвеној моћи жена и мушкараца. У том смис лу, родно
осетљива језичка политика мора бити јасно дефинисана
и мет одолош ки прец изно утемељ ена, а њена пот енц и
јална имп лементац ија на нивоу говорне заједнице под
ложна евал уацији и квалитативно и/или квантитативно
мерљива. Било да се рад и о приступ у с врха или о при
ступ у одоздо-на-горе, њихов циљ је јединствен, те да би
имп лементација ове политике била успешна и ефикасна,
мора задовољити епистемолошке ставове теоретичарк и
и теорет ичара свих оријентац ија, са једне, и ком уника
цијске пот ребе друштвене заједнице са друге стране.
Pauwels (2003: 552) навод и да би родно осетљива језич
ка пол ит ик а и план ирањ е требало да сад рже чет ири
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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кључна аспекта: (1) анал изу норм иран их језичк их фор
ми и пос тојеће ком ун ик ат ивне праксе; (2) план ирањ е
које се усмерава на образ ложењ е пот ребе за променом
и предлоге за сам у језичк у и друштвен у промен у; (3) им
плементац ију промена кроз јасно дефинисане методе и
технике деловањ а на разл ич ит им друш твеним и језич
ким нивои ма уз усклађивањ е у склад у са евал уи раном
језичком праксом (кроз процес који бисмо могли назвати
језичк ом харм онизацијом, у којем се алт ернат ивне је
зичке форме и структ уре диференцирају и њихова упо
требна вредност евал уи ра у самој језичкој пракси уну
тар говорне заједнице); и, коначно, (4) процес евал уације
који је неоп ходан да би се утврдило да ли су и у којој мери
језичке и ком уникативне промене прих ваћене и да ли се
на жељ ени, планиран и нач ин упот реб љавају у ком уни
кацији међу члановима дате говорне заједнице.

Анализа постојећ их језичк их норми
и ком уникативне праксе
Разотк ривањ е и док ументовањ е сексис тичке упот ребе
језика у јавном и приватном домен у били су и још увек
јес у једна од кључн их акт ивнос ти језичког план ира
ња „одозго-на-горе“ које спроводе фем ин истк ињ е, лин
гвистк иње и линг висти заинтересовани за линг вистичк у
интерп ретацију родне перспект иве у језик у. Сва ист ра
живањ а овог типа, започета у САД-у, са објав љивањ ем
већ помен уте књиг е Robin Lakoff 1975. године, на разли
чит им конт инент има и у различит им друш твено-поли
тичк им и економским контекстима идент ификовала су
сличности у језичком понашању говорника различитих
језика (дак ле, поново ист ичем, без обзира на грамат и
чку структ уру и типолошке карактеристике датих јези
чких варијетета). Једна од кључн их заједничк их карак
терис тик а свих анал изиран их језик а је асим ет ричн о
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предс тав љање и тум ач ење знач ења именица које озна
чавају жене и мушкарце у диск урсу: мушки облици име
ница третирају се као родно неу т рални носиоци одређе
не семантичке информације, и примењују за означавање
особа оба пола, као што је то случај у стандардном срп
ском језик у и као што смо видели у наведеном примеру
о упот реби имен ица муш ког рода за означавањ е имена
тит ула и професија како муш караца, тако и жена. Ова
ква асимет рична упот реба грамат ичког рода, као што
сам већ напомен ула у претходном одељк у, носи јасну
идеолошку асоц ијац ију: муш ки род – немарк ира н, неу
тралан, генеричк и / женски род – марк иран, ограничен;
мушкарац = субјекат, активан / жена = објекат, пасивна,
и директно утиче на потенцирање „скривености“ жена у
јавном и професионалном диск урс у, односно на њихову
невид љивност у јавној сфери друштвене моћи и прести
жа. Како у српском, тако и у друг им језицима, морфоло
шка средства грамат ичког рода најчеш ће се користе за
овак ву врсту асимет рије која своје место налази у зва
ничним језичк им политикама, стандардним речницима
и прескрипт ивн им грамат ик ама и правоп исима дат их
језика (Jacobs, 2004; Pauwels, 2003: 553).
Ова асимет рија често се огледа и у такозваним „лексич
ким празнинама“ (енгл. lexical gaps) у великом броју јези
ка. Наиме, како се облиц и именица у мушком род у сма
трају и разу меју као свеобух ватн и и „родно неу т ралн и
носиоц и семант ичког значењ а“, за одређене друш твене
улог е, занимањ а, функције и сл., једноставно не постоје
речи у женском род у (на пример, пилот, ват рогасац, по
лицајац итд. у српском језик у). Посебно је интересантно
да се у случајевима обрн утог типа (за улог е и занимањ а
која се трад иц ионално повез ују са женама, на пример,
мед иц инска сестра), у случају друш твених промена ко
је мушкарце уводе у дат у сферу акт ивности веома брзо
и безболно (без друш твен их отпора) уводе и нормирају

41

речи у мушком род у (на пример, медицински техничар).
Мног и зас тупн иц и пат ријарх алне језичке идео лог и
је децен ијама тврде да није неоп ходно увод ит и женске
морфолош ке обл ике (или нове реч и) за зан имањ а у ко
ја су тек недавно почеле да продиру жене, уз објашњењ а
слична онима која сам већ навела. Горљиво се нег ира по
стојањ е сексизма у језик у, уз арг ументац ију да је свака
врста директног повезивањ а морфолошког и семантич
ког рода неоп равдана и неп рих ватљива у структ ури ве
ћине језика, а заг оворнице и заг оворниц и овак ве врсте
језичког план ирањ а најчеш ће се одређују као „лаи ц и“,
неу п ућени у тајне праве, суш тинске линг вистичке ана
лизе (Pauwels, 2003; Kalverkamper, 1979; Troemel-Ploetz
1978). Феминистичк и линг вистичк и коментари арг умен
товано оповргавају овак ве тврдње и емпиријски доказују
историјску везу између граматичког рода и друштвених
функција жена и мушкараца (на пример, Cameron, 1985;
Барон, 1986).
У општим цртама, анализа родно осетљивог језика може
се извршити на мик ро-социолинг вис тичком (језичком)
нивоу, који се пре свега бави морфолошким и лексичк им
обл иц има за означавањ е концепата, зан имањ а, улог а,
функц ија и др. које користимо када говоримо о женама
и мушкарцима. Овак ва врста анализе донедавно је пред
став љала доминантно поље ист раживањ а у области сту
дија језика и рода (као што смо видели у случају анализе
родно марк ираних морфолошких облика за именице ко
је означавају занимањ а, тит уле и друге друштвене улоге
које жене у савременом свет у почињу да обав љају раме
уз раме са муш карц има). Друг и аспект анал изе родно
осетљивог језика залази у домен крит ичке анализе дис
курса и бави се мак ро-социолинг вис тичк им питањима
значењ а, тумачењ а, конотац ија, реп резентац ија, итд.,
језичк их пракси у конт екс ту ком ун ик ац ије и успос та
вљањ а, одржањ а и/или промене друштвених односа (не)
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једнакости, хегемоније елита над остатком друштва или
равноправне заступ љености свих друштвених групаци
ја у расподели друш твене моћ и и приступа позиц ијама
одл учивањ а и доношењ а одл ука. Ова друга врста мак ро
анализе језика из родне перспективе још је значајно ма
ње заступ љена. Ипак, навеш ћу један веома интересан
тан пример так ве анализе који, по мом миш љењу, јасно
указ ује на значајн у разл ик у између језичк их форм и и
имп лиц итн их значењ а које те форме мог у да носе. Hall
(1995) се бави ист раж ивањ ем језика пет жена које у јед
ном град у у САД-у нуде телефонске сексуа лне услуге:
„Овај хај-тек мед иј ум линг вис тичк е инт ера кције
комп лик ује традицио н алн о схват ање моћи у језик у,
јер жен е које раде у овој инд ус трији свес но прои зво
де језик који се стерео типичн о повезује са одс ус твом
моћи жена, али овде са циљем да добију економску моћ
и друштвену флекс ибилн ост (...)“.

Планирање које се усмерава на образложење
потребе за променом и предлоге за сам у језичк у
и друштвен у промен у
Као што сам већ навела, моје је мишљење да се језичко
план ирањ е родно осетљивог језик а мора обав љат и ус
постав љањ ем консензуса између свих заинтересованих
страна и уз пон уђен у јасну арг ументац ију у корист по
требе за так вом врстом језичке промене. Дак ле, страте
гије родно осетљивог језичког планирањ а морају у обзир
узет и разл ич ит е друш твене факт оре, епис темолош ке
традиције и култ урно-историјски трен утак у којем се да
та говорна заједница налази. Друг им речима, потребно је
арг ументовано изложити ставове о сексизму у упот реби
језика, пот ребу за увођењем женског виђењ а света и ре
алности у језик, и пронаћи средства за промен у језичк их
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форми и језичког понашањ а 3 како би се постигла симе
трична и равноп равна заступ љеност жена и мушкараца
у језик у. Свака врста директног и недовољно арг ументо
ваног притиска, као што су пок ушаји језичке диср упције
(енгл. linguistic disruption), односно стратег ије директног
кршењ а прескрипт ивн их правила стандардног језик а 4
без претходне расп раве или хомог ен изац ије (упот ребе
термина у различитим контекстима кроз које они поста
ју прих ваћени на нивоу шире заједнице), по мом миш ље
њу, барем у контексту савременог српског друштва, овој
врсти језичког план ирањ а може да донесе више штете
него користи.
Три најчешће коришћена облика родно осетљивог језич
ког планирањ а у приступ у одоздо-на-горе усмеравају се
на морфол ош ку неу т рализациј у родн их облик а (про
налажењ е „средњ их“ решењ а, односно морф олош ких
обл ика који укључ ују оба рода, на пример, у енглеском
језик у, од родно марк ираног chairman, преко релат ив
но неу т ралног chairperson, до потп уно родно неу т рали
зованог терм ина chair „председавај ућ и/председавај у
ћа“), на родн у спец ификац ију морфолош ких облика (на
пример, учит ељ/учит ељица, или у случајевима нек их
зан имањ а трад иц ионално „резервисан их“ за муш кар
це, као у немачком језик у polizist/polizistin, пол ицајац/
/полицајка; жена полицајац), односно на феминизацију,
односно на увођењ е нових реч и које означавају жене у
одређеним професијама, друш твеним улогама 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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пример, нова реч која би у српском језик у означила жен у
пилота или жен у ват рогасца, с обзиром на чињениц у да
се већи део српске јавности слаже да речи као што су пи
лотк ињ а или ват рогаскињ а „не звуче добро“5). Наравно,
одабир једне од стратег ија, или њихово комбиновање за
висиће у великој мери и од саме структ уре датог језика:
језици који имају комп лексне морфолошке системе, као
што је случај са српским и немачк им језиком, морају се
третирати на значајно различите начине од језика какав
су, рец имо, енглески или дански (који упркос сложено
сти морфолош ког система дозвољ ава другач ије обл ике
корп усног планирањ а), који дозвољ авају релат ивно јед
ноставн у неу т рализац ију семант ичк их облика женског
и мушког рода облика именица.

Спровођење родно осетљиве језичке политке
и планирањ а
Родно осетљиво језичко план ирањ е до сада готово ни
када није било у фок ус у зван ичне језичке пол ит ике и
језичк их планера у оквиру званичних државних инсти
туц ија. Дак ле, као што сам већ навела, оно се и дан-да
нас спроводи кроз активности одоздо-на-горе, са циљем
да се кроз јасно дефинисане методе и технике деловањ а
на различитим друш твеним и језичк им нивоима доведе
у жиж у интересовањ а језичке полит ике с врха. То под
раз умева пре свег а делатност на план у личне језичке
праксе и/или језичке праксе заи нт ересован их делат
них заједница, уз усклађивање са евал уираном језичком
праксом (кроз процес који бисмо могли назвати језичком
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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харм онизацијом, у којем се алтернативне језичке форме
и структ уре диференц ирају и њихова упот ребна вред
ност евал уи ра у самој језичкој пракси унутар говорне
заједнице). На пример, на Катед ри за иберијске студ ије
Филолошког фак ултета у Беог рад у, одл учили смо да на
сајт наше Катед ре укључимо родно диференц иране на
зиве за тит уле нас тавн ика и сарадн ика, те тако имамо
секрет арк у (уместо сек ретара, термина који се појав љу
је на свим друг им катед рама без обзира на пол особе ко
ја врши ову веома важ ну и одг оворн у административну
дужност, која се никако не може заменити нити поисто
вет ит и са дуж нос тима сек рет арице), асис тентк ињ е,
доценткиње, ванредн е професорке, као и асистенте, ван
редне професоре итд. Ова врста иниц ијат иве на нивоу
наше академске делатне заједнице један је од начина да
се покаже алтернативни пут за упот ребу родно осетљи
вог језика, без наметањ а решењ а онима који за њих нису
спремни из било којих разлога. Са друг е стране, како је
све у језик у питање конвенција, дог овора, али и навике,
смат рамо да би овак ва врста језичке делатности могла да
подстакне друге да на сличан начин размиш љају и да ти
ме започнемо (дуг) процес хармонизације родно осетљи
вих језичк их облика, барем у академској сфери.
Друг и начин вршењ а утицаја на академске и друштвене
актере који имају утицаја на званичн у језичк у политик у
јесте кроз кодексе несексис тичке упот ребе језика које
често издају феминистичке асоцијације и феминистич
ке линг вис тичке групе (на пример, Савић et al, 2009).
Циљна поп улац ија за овак ве кодексе, поред зван ичн их
језичк их планера, јес у и издавачке и мед ијске куће ко
је на нивоу сопствених организац ија мог у да одл уче да
на тај начин увед у родно осетљиву перспект иву у своју
језичк у делатност и свакодневн у издавачк у односно ме
дијску праксу.
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Трећ и, и мож да трен утно најзначајнији/најефект ивни
ји прис туп родно осетљивом језичком план ирању јес у
акт ивнос ти држ авн их и надд рж авн их (инт ерн ац ио
налн их) инс тит уц ија које се баве унап ређ ењ ем родне
равноп равности и положаја жена у великом броју зема
ља. На пример, Генерална скупштина Уједињених наци
ја је још 1979. год ине усвојила Конвенц ију о елим ин и
сању свих облика диск риминац ије жена (The Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (CEDAW), која је 1981. године ратификована и
у СФРЈ; UNESCO је 1999. обја вио Водич за употребу
родно неутралног јези ка (на ведено п рема Савић et al.
2009). Какосе наводи упредговорупреводаКонвенције
из 2008. годи не, и прат ећих евалуати вн их извеш таја
Комитета за елиминацију дискриминацијеженаУједиње
них нација,
„за доследно спровођење Ко нвенције у Републици Ср
бији је обезбеђен прав ни оквир Ус та во м Ре публике
Србије,низом законских акатаиформирањеминсти
туцио на лног о кв ира: Саве та за равноправ ност по
лова ВладеРепубликеСрбије,Одбора заравноправност
по лова На ци оналне ск уп шт ине Ре пуб ли ке С рбије,
Одбора за ра вноправн ос т по лова АП В ојводине,
С ек ретари ја та за р ад, за пошљав ање и равно 
правностпол ова АП Војводине, заменице републичког
заштитника г ра ђана и По крајин ск ог о мбудсмана,
као и формирањем савета и комисија за родну равно
правност у ло калним са моу права ма“ (Мићунови ћ,
2008: 5).
При М ин ис тарству рада и соција лне по ли тике Репу
бл ике Србије 2008. ф ормирана је и Управа за родну
ра вноп равност која је на себе преу зе ла одговорност за
праћење спровођења смерницаКонвенције и препорука
Коми те та. Упра ва за родн у ра вноправост издала је и
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 ациона лну стратегијуза побољшање положаја жен а и
Н
унапређење родне равноправности, којује усвојила Вла
да Републи ке Србије и на основу које су припрем љен и
национални а кц иони п ланови за побољшање положаја
жена и унапређење р одне равноправнос ти у страт е
шким областима обра зовања, здра вствене заштите, еко
номије, одлучивања,мед ија иборбе п ротивнасиљ а над
женама.6 А кт ивности ова квих званич ни х инсти туц ија,
које нису д иректно задужене за формирање и сп рово
ђење језич ке пол ит ике, такође с у од к љу чног значаја
за подиза ње свести научне, законодавне и ши ре јавно
сти о релевантности пита ња у вези са употребом родно
осетљивог јези ка у ра зличитим аспек тима друш твеног
живота и образовног, административног и професионал
ног домена у потребе језика, јер оне имају мог ућност
прист упа орга нима државне уп раве, и омогућа вајута ко
неопходно потребн у видљи вост жена у јавној сфери и
препозна ва ње потребе за употребом родно осетљивог
језика који њихово п рисуст во прати или би т ребало да
прати. Извештај који је п редвама, једанје од резултата
делатности Упра ве за родну ра вноправност при В ла ди
Реп уб лике Србије која је препознала да промена пона
шања захтева промен у свести и културни х модела , т е
да јејезик једно од кључних средстава којима се култу
рни моделии разумевање света око нас преносе, утеме
љу ју и/или мењају у свакој друшт веној средини, то јест
даје језичкопонашањ е саједне странеодра за са д руге
средство за одржа ње постојећ их друштвен их односа
р одне неједнакост и и неравноп ра вности, односно з а
успостављање нових односа заснованих на једнакости и
равноправности свих чланова друштвене заједнице.

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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Процењивањеефеката родноосетљиве језичке
политике и планирања
Све наведено потенцијално се може свести на „мрт во
слово на па пи ру“ уко ли ко се не врши системати чна и
контин у ирана процена ефеката спроведених мера род
но осетљиве језичке по ли тике, ка ко би се ут врдило да
ли су и у којој мери нове, предложене језичке и ком у
никативнепраксе прих ваћене и да лисе на прави начин
употребљав ају у комун икацији међу члановима дате
говорне заједнице. П
 ритоме увек треба имати на уму да
су све мере, као и њихова евал уација, релативне, одно
сно да непостоје апсолутни циљеви било које интервен
ције на језику (независне од д руш твене средине у којој
сеспроводе), те да сеиспроведени резултати морају ме
рит и искључи во релативн им критеријуми ма у ск ладу
с а п ретходно дефи ниса ним циљеви ма . Свакако, циљ
сваке родно осетљи ве језич ке полити ке и планирањ а
јесте у напређење родне равноправност и и једнакости.
У за висности од ширих друштвено-пол ит ич ко-култу
ролошких фа кт ора, појединачн и циљеви ова кве врс те
политике значајно ће варирати. У нашој средини,на при
мер, први ц иљ још је развијање свести међу члановима
а кадемске и шире јавности о постојањусексизма у јези
куи оприсуствуструктуралне и семантичкеасимет ри
је која не кореспон дира са језич ком структ уром већ са
пат ријарха лним културним моделом и традиционалном
језичком идео логијом присут ном у нашој дру штвеној
среди ни . У некој другој култури, англосаксонс кој,
германској или скандина вској, на пример, овај ци љ већ
је постигнут,те се у датим средина ма фокусодавно пре
местио на корпусно п ланирање у којем се прона лазе
оптимална морфолошка илексичкарешења за постојеће
морфо лошке и лексич ке празнине у језичком сис тему
које би пратиле процес еман ци па ције жена и њихово
равноправно укључ ивањ е у ја вну сферу од лучива ња и
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дру штвене моћи. Истраживањ адруштвених постигнућа
родно осетљиве језичке политике ипланирања у свету и
коднас још су веома ретка и често спроведена на основу
„а негдо тал ног“ ме тодолошког пос тупка. На пример, у
енглеском језикупостоји анегдота лнотумачење(базира
но на личном иск уству и истраживачица и истраживача
и њихових пријатељ а и познани ка) о тренд у употребе
морфеме - person свуг де где с е раније употребљав а
ла морфема - man; постоје и истражи вања о употреби
титуле Ms. која не идентификује брачни статус жене
која је користи, уместо Miss. или Mrs., са тврдњом да ова
употреба у највећем броју случајева корели ра сапотре
бом говорника да користе родно осетљив, односно несек
систички језик ( Ehrich & K ing,1994;Pauwels, 2001), али
не постоје јасно методолошки и емпиријски заснова не
студије којеби на правиначин утврдиле да лиове пром
енепрате п ромене у ког нитивним културним моделима
и мента лн им репре зентаци јама друшт вених улога и
вредновања жена и м ушкарацау једном д ру штву. 
Дру гим речима, разоткривање идеологизације језичких
значења и јези чке употребе, ефек ти тог процеса, као и
ефект и предложен их промена, било да оне долазе са
врха или из перспективе појединачне или употреб е
језика уде латној заједници, тек треба да нам дају јасније
закљу чке о начинима на које би све три претходне фазе
родно осетљиве језичке политике иплани ра ња требало
спроводити у будућности.
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Језичка образовна политика
иродно осетљив језик
Језик образовања, који у кљу чује усмени иписани меди
јум упо тр ебе језик а у конт ексту образовног домена
(да кле ка ко језик свакод невне кому ник ације у школ и,
тако испецифи чну терминологију у вези са образовним
пред метима, наста вн им прог ра мима и п ланови ма), као
и језик администрације и орга низације ж ивота у школи
јед но је од кључ ни х извора из којег ученице и учениц и
добијају информације о питањи ма рода, род ни х улога,
родни хидеологија7 и културних модела друштвене заје
днице којој припадају, као и друш твени х и к ул турни х
заједница других средина, зема ља, итд. (за детаљни ју
аргументацију, в.Swann, 2003).
 а почетку овог одељка усмерићу пажњу на питања језика
Н
и родауговорним п раксама у ченица иученика,а потом
ћу пок ушатида понудимнеколико смерница за ана лизу
образовне литерат уре, административних пракси и упо
требе јези ка од стра не наставног и а дми нистрати вног
особља у светлу присуства и ли одсуствародно осетљивог
језика 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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Какоговоредевојчице и дечаци у школи?
Донедавно сезначајан деоистра живања о роду и језику у
образовномсистемупосвећиваодокументовању разлика
у језичким п ра ксама девојч ица и дечак а, чињени ца ма
да они користе ра зличите ра зговорне стилове, да пишу
на различите начине, да чи тају раз лич и те књиг е, као и
резултатима истраживањ а по којима постоји корелаци
ја између пола и академског пости гнућа (девојч ице се
чес то сматрају зрелијима, на преднијима у ш ко ли, док
се деча цима при писује одсуство па жње, немарност и
незаинтересованост барем у првим фазама образовног
процеса(Swann, 2003: 632). Највећи део тих истраживања
базирао се на моделу „ две ку лтуре“ (енгл. t wo-cultures
model) који јеосамдесетих годинапрошлог века развила
америчка лингвисткиња ДебораТанен. Овај модел тежи
да, за разли ку од моде ла доминац ије,8 жене постави у
један равноправнији положају односуна мушкарце, при
томе уочавајући и прих ватајући раз личитост њихових
говорни х делат ност и. Основна пр ет по ставка т еорије
различитост и је да жене и му шк арци говоре разл ич и
тим дијалекти ма, ш то се обја шњ ава ра зличитостима у
процесу социјализац ије (од ра стања и школовања) које
проузроку ју различитост у процесу усвајања језика и у
аспектимасоцио-психолошког развоја. Д ру гим речима,
развој деце је п ре свега услов љен друштвеном струк
туром вршњ ачке и нт еракци је: девојч ице и деча ци се
иг рају пре свега са предс тавниц има сопс твеног пола,
а њихове ра зличите вршњачке г ру пе имај у потпуно
различите д ру штвене структ уре и норме интеракције
(Tannen, 1990). Код девојчица језик представља средство
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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з ауспостављањ е интимности, а ра зг овор симбол прија
тељстваиповерења:
„За жене, као и задевојчице, интимност је п отка њи
хових међусобни х односа, а разговор је нит од к оје се
тканина пријат ељст ва ствара. Девојчице с тварају и
одржавају пријат ељства разм ењујућитајне;слично,
одра сле жене кон верзацију схват ају као ка мен те
мељац својихпријатељс тава“ (Tannen, 1990).
 ечаци, са дру ге стране, пријате љства базирају пресвега
Д
на физичкој акцији којом испоља вају присност: везе
међу њи ма стварају се тако што одређене ствари раде
заједно.Групе дечака су често бројније, инкл узивније, и
имају ја снију хијерархијску структуру, те је међу њима
од малих ногу присутна борба да се избег не подређени
положај у групи (Tannen, 1990).
Tannen (1990)такође уочава да постоје ифизи чки коре
лати (мех ан ик а конверзације, како је она назива) ра з
лич итих модела соц ијализације дечака и девојчица; на
п ример, по ложаји које заузимају при разговору (а ово
се, п рема датој ауторки, може п ревести на све узрасте):
девојчи це гледај у једна дру гу у очи, дечаци седе под
у гломједан оддругог игледају по просторији. Исто тако,
девојчице надуг о и наш ироко говоре о једној теми, док
су дечац и склонији да скачу с теме на тему; девојчи це
производе више пратећи х звуковакао реакцију на говор
саговорн ика „аха , ммм, да , стварно...“, дечаци ћутањем
пока зу јуда слушају.
Према закључци ма ове ауторк е, разлике у комун и
кативним обра сцима јасно се уочавају и у обра зовном
п роцесу. Дечаци и девојчи це у мешовитим одељењи ма
успоста вљају односе који се касни је пре сликавају на
њихове односе у зре лом добу: дечаци се „такмиче“ како
би се наметнули вршњачкој гру пи,говоре чешће и више
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 ред читавом групом, док су девојчице у здржа није и,
п
опет, ма њеви дљиве.Мој личниутисак је да је у универ
зи т е тској сфери си туација с ли чна: студен ти (који су,
реци мо, на Ф илолошком фак ул тету Ун иверзит ета
у Бе ог ра ду значајно м алобројнији од студент ки ња)
лакше се и чеш ће одлучу ју да се укључе у дискусије на
часовима, алиида понуде више неформалних коментара
у пућених п рофесорима и чита вој групи. На тај начин
се изгенерације у г енера цијупреноси модел по комеје
јавни г овор право и п риви легија м ушкараца. Оно што
Tannen анализира требало би да има директ не консе
квенце за образовни сист ем: наста ва и техн ике ра да у
уч ионици требало би да укључе ра злике и у језич ком
испољ авању полова, крозра д у групама,паровима, јавне
дискусијеидебате, чиме би се подигаониво самосвести
о сличностима и ра злика ма сакојима наступамо како у
приватнојтако и ујавној сфери комуника ције.9
 пак, ча к и ова ау торка (која је ст екла свет ску слав у
И
своји м научно-попу ларн им текс товима на ову тему) у
својим новијим анализама кон верзације ( Tannen, 1993;
1995; 2005) ук азује на то да н ије дна конверз ацијск а
стратегија (одабир теме, прекидања ил и прек лапања 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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говору, тишина, итд.) не мора бити у ди ректној корела
цији са родом г оворн ика , то јест да ниједну стратегију
сви говорн ици унутар јед не заједнице не користе у век
према у ни верзалној шеми на скали доминац ија-суб
мисивност. Напротив, прек идање некадаможе бити знак
под ршке, тиши на знак конт роле. Ин терак ција индиви
дуалних сти лова говорни ка рез ул тира у успостављању
одређених односа дру штвенемоћиукомуникацији.
Управо због свега наведеног, новија истраживањ ајезика
и род а, посебно у шко лском/обра зовном к он тексту,
усмеравају се на анализу процеса формирања родног
и ден т итета , који се, као ш то сам већ наве ла, ра звија,
креира и рек реира током читавог живота људске једин
ке. Теор иј а перформатив ности, о дносн о те ор ија
активностиинсистира на чињеницида је интра-гру пна
варијација(дакле, варијација у јези чком понашању међу
девојчицама и деча цима уну тар јед нополних г ру па) у
значајној вези са контекс том језичке интера кције и са
хијерарх ијск им устројст вом дате групе, са једне стра
не, односно са вредновањ ем сопствене групе у односу
на остале г рупе значајне за интеракцију у датој говор
ној/к ултурној средини. Овде поново к ључно место зау
зима концеп т делатне заједнице, јер она, дефин исана
као група особа које ра де на остварењу ист их циљ ева,
заправо у образовном контекст у указу јена групне поде
ле према д ру штвеним корелатима које у датом трен ут
куудатој к улту рној срединии у датом образовном кон
тексту девојчицамаи дечацима представљају смис лене,
вредносне и жив отно важне аргументе (на пример,
традицона лнаподела на „штреберке и штребере“, „шме
керке и шмекере“, „пропа литете“, итд.)(в. Bucholtz, 1999.
за детаљнију анализу). На пример, а нализа јези чке пра
ксе и њених идеолошких корелата међу девојч ицама
„штреб ерк ам а“ кој у нуди Buch oltz (1999), у казу је на
ч ињ еницу да ове девојчи це граде свој родни и опш ти
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д руштвениидентитеткрозупотребу језика која сезна
чајно ра зл ик ује од у потребе језик а неких других вр
шњ ачк их др уш тв ен их гру пац ија у шк ол и. Њихову
језич ку пра ксу каракт ерише изб егавањ е жарг онск их
терм ина и нестанд ардних језич ких форми и сленга,
виша фреквенција употребе лексичких форми које се
норма лно иден тифик ују као део формалног стила (на
пример, употреба позајмљеница латинскогигрчког по
рекла),као и употреба „игре речима“, метафора, асоција
тивних конструк ци ја , и сл. Како ова ауторка ист иче,
овак ва врста језичког пона ша ња иформира ње„женског
шт реберског идентитет а“ у школској сре дини може
представљат и и иза зов стереотипу образовног система
који је „у најбољ ем случају некомпатибилан, а у најго
рем случају от ворено неп ријате љски нас тројен према
реализаци ји женск их инт елект уалних к апацит ета“
( Bucholtz, 1999: 213). Д ругим речима,позитивни аспекти
овак ве врст е дру шт веног иден ти те та у ш ко ли значај
но доприносе афирмацији инте лек туалних ка пацитета
ч ланицадате де латне заједнице.
„(О ва) делатна за једница поте нци ра вре дно ст
и нте лектуални х по стигнућа, што с е оглед а и у нејезичким к арактерис тикама идентит ета у свим обли
цима понашања која су у вези са светом школе,књига и
знања“ (Bucholtz, 1999: 214).
Друг им речима, ове девојчице п репознају знањ е као
в еома вре дан симб ол ичан ка пи тал и хијер архијска
с трук т ура њихове делат не заједнице у вели кој мери
за виси од позиционирања на скали знања које чланице
г рупе препозна ју ка о р елеван тн о, по же љно или
потребно. У исто време, оне се хијерархијск и позицио
ни ра њу у однос у на остале делатне заједн ице у школи.
Њихово вред новањ е од стране пр едста вника других
делатних заједница можебити позитивно или негативно,
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ал и је в ажно да оне сопствени и дент итет позитивно
вредн ују на основудру штвених значења и к ритеријума
које онесебипоста вљајукаова лидне ирелевантне.
 ар ав но, кон цепт д елатне з аједнице подразу м е
Н
ва могућност родно-мешовитих група уну тар и изва н
школских у чионица(за почетак,веома је лако замислити
постојање сл ичне де лат не заједни це „ шт ребера“ међу
деча цима). Упра возбогтога, неопход но је идент ифико
вати вредносне системе и култ урне моделе које дец у и
омладину облик ујуу једној друштвено-културнојсреди
ни,а језичка праксаанализирана кроз призму критичке
социол ингвистике и критичке а нализе дискурса један
је од изврсних начи на да се прод ре у сушти ну и да се
појасни структу ра њи хови х хијерархијски х сис тема
вредности, инт ра- и интер-груп не динамике и оп штих
и де ологија (пр едстав а о свету) на основу којих деца
различитих узраста формирају своједруштвене, а самим
тими родне и дентитете.
Дак ле, једн а од смерн иц а у јези чк ом пл анира њу у
оквиру образовне језичке полит ике свак ако би мора
ла бити е тнографско, к ри тичко социолингвистичко
ист ра живањејезичких п раксидеце различитих узраста
у циљу идентификације начи на на које ед ук атори и
т ворци образовни х политика могу да покушају да на
позитиван и ефикасан ( деци прихватљив) начин у ти ч у на
формирање позитивних родних, култ урних, етничких и
професиона лних идентитета својих у ченица и ученика.
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Како пишуиговоре ауторкеи аутори
уџбеника, наставнице и наставници,
професоркеи професори?
Како Блумберг (2007) на води,роднистереотипи и родне
п редрасуде п рема женама у уџбен ич кој литератури
много су мање опасни одчињенице да у многим деловима
света још постоји озбиљнапрепрека засистемско увође
ње девојчица усвет обра зовањ а на различитим нивоима.
Ипак , уџб еници предс тављ ају најзн ачајнији део на
ставних програма, пивоталнутачку наставногпроцеса и
процеса у чења, и стога имају веомазначајн у улогу у пре
носу и усвајању знања и вештина, али и вредносних си
стема и културнихмоделаусваком друштву. Оно што је
такође значајноједа су роднепредрасуде у уџбеницима,
као и усвакојдругој у потребијезикачесто „невидљиве“
широј јавности која моделе и у логе намењене женама
и му шк арц има осли кане кроз уџбеничку л ит ературу
п рихвата ка о „зд ра воразумск у истину“, управо као и
ставове о односу стру к ту ре језика, морфолошк их обли
ка зарод и семантичкогрода и идеолошких значења које
садржикорелација између ових елемената.
Крити чк а анализа дискурса уџбеничке литературе из
ове перспекти ве, међутим, још није нашла своје место
у простору социо ли нг вистичких ист раживања односа
језика и рода ни у светски м размера ма , док се неки од
њенихаспеката спроводе к розистраживања у педагог ији
и образовној линг висти ци (ен гл. educational linguistics).
М ишљења са м да један интерд исциплинарн и присту п
овој тематици својезначајноместо мора пронаћи у свакој
озбиљној и одговорној образовној политици, па тиме и у
језич кој образовној полит иц и. Још јед на смерница ис
траживања ове темат ике односи се на корела цију сек
сизма у ли тератури, са једне, и академск их пост игнућа
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и професионалног ра звоја девојчица и дечака са друге
стране (к ако у зем љама у ра звоју, та ко и у ра звијеним
земљама):
„Досада, највеће изнен ађење представљачињеницада
не п ос тоје студије којесебаве утицајем и посл едица
ма ове врс те секс измана моделе образовног понаша
ња и професи онална постигнућа девојчица и де чак а.
Дак ле, ми не м ожемо п оу зда но знати к ол ик у пре
преку предста вљају родне предрасуде у уџбеничким
материја лима и на ст авним про гра мима. Не знамо
да ли оне ви ше ут ицаја имају у си рома шнијим
земљама у сл абијим образовним с истемим а и ли не.
Једноставно не знам о!“ (Блумберг, 2007: 33).
Према извештају Стефановић (2008), у Србији је спро
ведено веома мало истражива ња која се директ но баве
родним аспект има диску рс а уџбеничке литерат уре у
основнош ко лском и средњошко лском обра зовању. На
пример, Јарић (1994) анализира родне елементиу бук ва
рима и читанкама српског језика за основну школу:
„Ауто рказакључује да, без обзира н а постојање изве
сних р азлика у п риказ ив ањ у женск их и м ушк их
ликова у б уквару и читан ка ма, уџбеници подржа
вају патријархалн и образац м ушко-ж ен ск их одно
са, уместо да га м ењају. На к рају рада о на цити ра
теоретичарку Ше ри Ортнер к ојакаже да др угачије
ку лтурно виђ ењ е може и зрас ти једин о из др уга
чије друшт ве не стварн ос ти, а другачија др уштвена
ст варност може израсти једино и з другачијег кул
турн ог виђе ња“ (Јарић 1994: 116, цит. у Стефановић,
2008:6).
Већина ау торки и аутора које у свом извештају ц ит ира
Стефа новић, чак и к ада се не баве искључ иво родним
перспект ивама уџ беничке л ите ра ту ре, сл аже с е у
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чињеници да „све активне,главне и интелект уа лне улоге
бивају мушке, а посматрачке и пратеће женске“ (Марин
ковић, 2004: 90, цит. у Стефановић, 2008: 15), односно
да се пат ријарха лни културни модел који је у сржи ве
ћинепредстава о женама и мушкарцима у анализираној
уџбеничкој литерату ри јасно оглед а у „прик азивању
жена као „епизодних“ ликова, дефин ис аних у оквиру
природних односа и „биолошке функције“, без занимања,
безмогућности доношења одлу ка“ (Опсеница 2003: 173,
цит. у Стефановић, 2008 9). Како ауторк а у закљу чку
наводи,
„Резулта ти свих ис тр ажива ња пок азују да по 
сто ји родна неравнопр авност ка да је у п ит ањ у
заступљеност и представ љање женски х и мушких
ликова у уџбеници ма (онајепр исутна у текстовним,
ликовним и д идак тички м при лозима); с тереотипи
су п осеб но тврдокорни у дист ри буцији соција лног
п ростора, женским л ик о вим а и даљ е прип ада
п ор одична, приватн а сфера, а м ушким про фесио
на лн а, јавна сфера живо та. Такође, родних сте рео
тип а има ма ње у уџ беницима намење ним деци
пр ипа дницима/а ма н ационал них мањин а и деци
са лаком ме нт ално м недовољно м развијен ошћу, не
го у у џбеницима за де цу из домин антне по пул ације.
У п озитивне те нде нције мо же се убројати наруша
вањ е стереотип а прилик ом представ љања особина
же нс ких и м ушких ликова у у џбеницим а, подат ак
да ликови чешћ е реш а вају сукобе н енаси лн им не
го насилни м ср едствим а, као и ро дн о неутрална
употреба је зик а при лик ом фо рм ул исања п итања“
(Стефановић, 2008: 56).
Образовна језичка политика морала би, д акле, д а се
озбиљно позабави к ри тичком а нализом дискурса уџбе
ни чке литерат уре, у циљу разотк рива њајезичкихи, што
је много значајније,општих културно-цивилизацијских
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 деологија базираних на патри јархалном к ултурном
и
моделу које и дана с, на поче тк у 21 . века, значајно
у ма њу ју улогу и вред ност жена како у интерпре та ци
ји историјск их догађаја, тако и у т умачењу њене улоге,
потен цијалних инте лектуалн их и друшт вени х ка
паците та у савременом свету. У том смис лу, сматрам
да з акључци које нуди Плу т (2004) могу бит и веома
корисникао смерницеу дефинисањујезичке образовне
политике и става према родној перспективи у уџбени ч
кој литератури:
„Питања на која би требало да се усредсредимо су с ледећа:
1. Како желимо да изгледа слика жена о њима самима?
Шта оне треба да же ле од самих себе (женско„ја“)?
2. Какав је однос жена према друг им женама, према
мушкарц има и прем а своји м бл иж њима, уопште
(женско „ти“)?
3. Како се жене као групаидентификују (женско„ми“)?
4. Косу зажене „они“ и какав је однос жена према њима?
5. Как о к онстру ишемо жен ску прошл ост (же нско
„старо“)?
6. Ка ко конструишемо же нс ку будућно ст (же нс ко
„ново“)?
7. Какав је однос „ја – ти“ упозитивном родном моделу ?
8. Кака в је од нос „ми – они“ у пози тивном родном
моделу?
9. Какав је однос „ново – старо“ у позит ивном род ном
моделу?“ (Пл ут, 2004: 48)
 коначно, а спек т образовне политике који би се ба вио
И
родним и језичким и деолог ијама, култу рним моделима
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и хијерархијом друштвени х вредности на ста вног и ад
мин ис тративног особља, до сада практично није био
покривен ни студијама у свету н ити они ма обављен им
у на шој земљи. Дак ле, свешто би се о том аспекту обра
зовног процеса могло у овом тренут ку рећи било би
а негдоталне природе и ја се у та кав ментални експери
мент нећу упуштати. Мисл им да је пот пуно оч игледно
да наставно особље игра значајну улогу у формира њу
идентитета ученица иученика са којима ради,па начини
на који оно преноси своје ви ђењ е света , науке и вред
ности и значаја образовања, као и праг матичновредно
вање резултата обра зовања у контекстуодабира буд уће
професије могу да буду од пресудног значаја у исходима
обра зовањ а сваког дете та у датој друштвеној средин и.
Свако родно стереот ипизира ње, родна морфолош ка и
лекси чка асиметрија, као и раз ли чито вредновање инте
лектуалнихка пацитета ипотенцијални х одговарајућих
занимања дечак а и девојчица може значајно успорити
или оместипрогрес у путовању кроз образовни систем.
Дакле,образовна језичка политика мораукљу чити и ана
лизу јези чког и општег понашањ а наставног и админи
стративног особља,у циљуразоткривања не само родни х,
већ и етничких, расни хидругих идеологијаинегативних
ст ер еотипа. Не у циљу санкц ионисања они х који их
посед ују или у кључујуу својујезичку праксу, већу циљу
подизањ а к ри ти чке свес ти образовне зајед нице кроз
осмишљенеидобро програ ми ране активности у оквиру
којихће се свим заинтересованим странама (у кључу јући
и род итеље и старате ље деце) аргу ментовано понудити
нови обл ици формирања родног, националног, расног,
е тн ичког, професионалног, итд. иден титета који деци
разл ичитих узраста мог у помоћи да израсту у зреле
особе сигурне у себе иу своје потенција ле, и спремнеда
раде на дос тиза њу максимума сопствен их интелекту
алних ипрофесионалних капацитета.
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Закључци
Родн и аспект наш их идентитета представља један од
кључ ни х елемената наше перцепц ије сопст веног места
у свету, нашег од носа са чла новима на ше дру шт вене
заједнице и ста вова према различитости,односно према
особама и групама различитимод наших. Родје друш тве
на категорија која се развија и мења током ж ивота и
која корелира са великим бројем дру гих друштвених
п роменљиви х, које та кође варирају од једног животног
доба до другог. Управо због тога, род се не може сагле
дати у изолацији од осталих д ру штвених аспеката иден
титета:етницитета, друштвене класе,образовања,вред
носних система, култ урних модела и општих идеологија,
кроз које сагледа вамосветукојем живимо.
Језик, као основно средство комуникацијемеђу људима,
представља један од кључних елемената за успостављање
и одржање међуљудски ходноса,те за трансгенерацијски
и интраг енерацијски п ренос ставова , вред ности, идео
логија и културних моде ла једне говорне заје днице.
Да кле, језик се никако не може сагледати независно од
својихговорника;он је у истовреме одра з њиховог пои
мањ а света и средство за формирање вредносн их си
стема који нам пома жу да разумемо свети људе око нас.
Друг им реч има , језик је једно од к ључних средс тава у
п роцесу форми рањ а култ урних образаца који утич у на
устројство друштвени х и говорних заједница, на форми
рање међуљу дских односа на п риватном и јавном п ла ну,
на концепт друштвене моћи,друштвене раслојености и
хегемоније. У том смисл у, употреба јези ка у д ирект ној
је коре лацији са природом друштвени х односа у једној
заједн иц и, а а нал иза у пот ребе јези ка (кроз теоријско-методолошке постулате кри тичке соц иолингвистике и
кри ти чке а нализе дискурса) н уди на м обиље подата ка
о суштини тих од носа моћи и немоћи, равнопра вности
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или хегемоније, на којима почивају наша д ру штва. И,
да кренемо корак даљ е, као и свака крит ичка анал иза
језика, и ова врста а нализе пок уша ва несамо да опише
и објасни је зичк о-друштвено-културно-полити чко-економске коре лате на шегбивствовања,већ и да у каже
на болнаместау међуљудским односима и тиме покуша
да отвори пут успоставља њу једног ра вноправнијег и
толерантнијег светау којемживимо.
Када је у пита њу однос језика и рода , кљу чна п итања
којима се студије т ог усмерења баве тичу се п итањ а
постоја ња родне разли ке у употр еби језика, начина
њеног испољ авања у језику и к роз језик,језичк их форми
које та диференција ција поприма, и њених друштвени х
корелата /ефеката.
Како је питање онога што је пожељно и прихватљи во у
језикуувек у вези саприродом друштвених односа, пози
ционирањем особаудруштвенојхијерархијиипоимањем
морално прихватљивог или п репорученог д ру штвеног
понашањ а, родне карактеристике језика најчешће много
говоре о томе на који начи н функц ионишу и какве су
природе заједницажена и м ушкарацау датом друштву.
Утом смислу,родна перспек тивау језику у директној је
корела цији са вред новањ ем и пози ционирањем жена и
мушкараца на хијерархији друштвене моћи, мог ућности
приступа ист ој и њихове „видљивости“ од носно сфере
утицаја када јед ном на позицију моћи дођу. У том кон
тексту, концепт јези чке идеологије одкључног језначаја
за разумевањети х женско-мушк их д руштвених односа
и х ијерархије, јер уп раво начи ни на које говоримо о
женама и мушкарцима у п рофесионал ној, поли тичкој
и адм инистрати вној сфери, ка о и наша интерпретаци
ја у потребе родно осетљивог језика у тим доменима,
н уди низ импликацијаи информација осуштинскојвези
измеђујезичке праксе, опште идеолог ије једне говорне
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заједнице и импл ици тн их или експ лиц ит них ставова
према значајуиулози жена и м ушкарацаутој заједници.
Пи тања језичких идеологија и родно осетљивог језика
налазе се у директ ној сп рези са језичком полит иком и
планирањем.
 иљ к ритичког социолинг вистичког приступа језичком
Ц
п ланир ању и пол ит ици у к он тексту анал изе родне
перспект иве у језику јесте пост изање од ређени х дру
штвених помака и промена који би водилиуспостављању
родне равноправности и једнакости жена и м ушкараца
у присту пу друштвеној моћ и. Утомсмислу,родно осет
љив а језич ка политика мора бит и јасно де фин иса на ,
методолошки прецизно у темељена, а њена потенцијална
имп лемента ција на нивоу г оворне заједн ице подложна
евал уацији и ква литатив но и/или ква нти татив н о
мерљива. Било да се ради о приступу с врха или опристу
пу одоздо-на-горе,њихов циљ је јединствен, те да би им
плементација ове политике била успешна и ефикасна
мора да за довољиепистемолошке ставове теорети чарки
и теорет ичара свих оријентац ија, са једне, и ком уника
цијске пот ребе д ру штвене зајед нице са друге ст ране.
Исто тако,веома јеважно иста ћи да појединачнициљеви
родно осетљиве језичке политике и планира ња значајно
зависеод ширих друштвено-полити чко-к улт уролошких
фактора, то јест разликују се од једнедруштвенезаједни
це до д руг е, те се у ра зл ичитим момен тима у времену
не могу мери ти апсолутним, већ релативни м критери
јумима дефинисаним на основу остварљивихиреалних
циљева.
У контекст у анализ е језика и рода, из перспект иве
језичкеполитике и пла ни ра ња, постоји још једна веома
значајна област истраж ивањ а и деловања, а то јеобласт
језичке образовне политике.
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 оц иолингвист ич ка анал иза јези ка у школи до сада се
С
најчеш ће усмеравала на питања односа језика и рода у
говорним праксамаученица иученика, а новији ра дови
у овојобласти још једном у казујуна чињениц уда родни
идентитет коре лира са ра зличитим д ругим д ру штвеним
корелатима које у д атом трен утк у у датој к ул ту рној
срединии у датом образовном контексту девојчицамаи
дечацима предста вљају смислене, вред носне и ж ивотно
важне аргументе, т еда је тешко, односнопрактично не
могуће, говорити одва раздвојена варијетета/дијалекта,
једном који је кара ктерист ика девојчи ца и дру г ом који
је карак терис ти ка деча ка. Кон цепт де латне заједни це,
веома п рисутан у истражива њу односа језик а и рода
уопште, овде је посебно користан јер омогућа ва иден
тифик ац иј у дат их д руштвен их параме тара на основу
којих можемо арг умен товано говорит и о интра-групној
и и нт ер-групној језичкој в арија цији и о у ти цају који
она има на формирањ е вредносних система деце у ра з
лич итом узрас ту. На п ри мер, формирање „ женског
шт реберског идентитета“ у школској средини о којем
сам говорила, може представљати и изазов стереотипу
обра зовног система који нипода шт ава инт елек туал
не капац итетете девојч ица и може значајно допринети
а фирмац ији интелектуал них капаци тета чла ни ца да
те де латне заједнице. Наравно, к ако кон цепт делатне
з аједнице подразу мев а могућ ност родно-мешовит их
г рупа ун утар и изва н школск ихучионица, неопходно је
идент ификовати вредносне сист еме и култ урне моде
ле који дец у и омлади ну обл ик ују у једној друштвено-културнојсредини,а језичка п раксаанализирана кроз
призму критичке социолингвистике и критичке анализе
дискурса један је од изврсних начинадасе прод реу сушти
ну и да се појасни структу ра њи хови х хијерархијски х
система вредности, инт ра- и интер-груп не динамике и
општих и деологија (представа о свету) на основу којих
деца различ ит их узрас та форми рају своје д руштвене,
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а самим т им и родне идентитете. Дак ле, једна од смер
ница у јези чком планира њу у оквиру образовнејезичке
политике свакакоби морала бити етнографско, к ритичко
социолингвистичко ист ра живањејезичких праксидеце
различит их узра ста у циљу идентификације начи на на
које ед укатори и т ворци образовни х политика могу да
покушају дана позитиван и ефикасан ( деци прихватљив)
начин у ти ч у на формирањепозитивних родних, култ ур
них, ет нич ких и пр офесионал них идентит ета своји х
ученица и ученика.
Крити чк а анализа д иск урса уџбенич ке л итературе у
ок виру образовне по литике и образовне јези чке по
литике још није нашла своје место у простору социолинг вистички х истраж ивања од носа јези ка и рода ни
у светским ра змерама, а неки од њених аспеката спро
воде се кроз истраживањ а у педа гог и ји и образовној
линг вист ици. Мислим да један интерд исциплинар 
ни присту п овој тематиц и своје значајно ме ст о мора
пронаћи у свакој озбиљној и од говорној образовној по
лит ици, па ти ме и у јези чкој обра зовној политици. Још
једна смерница ис траживања ове темати ке односи се
накорела цију сексизмау литератури, и академскихпо
стигнућаипрофесионалног развоја девојчица и деча ка
како у земља ма у развоју, тако и у развијеним земљама.
Коначно, а спек т образовне полити ке који би се ба вио
родним и језичким и деолог ијама, култу рним моделима
и хијерархијом друштвени х вредности на ста вног и ад
мин ис тративног особља, до сада практично није био
покривен ни студија ма у свету нит и онима обављеним
у на шој земљи. С обзир ом на ч ињ ен ицу да наставно
особље игра значајну улог у у форм ирању иден ти тета
у ченица и ученика са којима рад и, начини на који оно
преноси својевиђење света,науке и вредности и значаја
образовања, к ао и праг матично вредновање резул тата
обра зов ања у кон тексту од абира буд уће професије,
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могу да бу ду од п ресу дног значаја у исходима обра зова
њасваког појединог детета у датој друштвенојсредини.
Свако родно стереот ипизира ње, родна морфолош ка и
лекси чка асиме трија , к ао и раз ли чи то вредновањ е ин
телектуалн их ка пацит ета и пот енцијал ни х одговара
јућих з анимања деч ак а и девојчиц а, може значајно
успоритиили оместипрогрес у путовању кроз образовни
систем. Дакле,образовна језичка политика мораукљу чи
ти и анал изу јези чког и општег понашањ а наставног и
административног особља,у циљуразоткривања не само
род ни х , већ и етни чких, расних и друг их идеологија и
негативних стереотипа.
У свак ом с лучају, с ве а ктивнос ти у ве зи са родно
осетљивом језичком пол ит иком и планирањ ем требало
би схватити као нека од средстава за подизања к ритичке
свест и ака демске и образовне заједн ице, али и ши ре
јавности,крозаргументовано представљање могућности
ф орми рања нових облика родног, националног, рас
ног, етничког, професионал ног итд. идент ите та који
ће и деци раз личитих узраста и од ра слима помоћи да
постану особе сигурне у себе и у своје по тенција ле, и
спремне да раде на дос тиза њу макси мума сопс твених
интелек туалних и професионалних капацитета.
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Jезик, разлике, политике

К

ада 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' le
` ne 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 у вида 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

С

а 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“. А ли 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

С

рбија 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 даˆ 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
нити 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 патријар
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
универзит ета, 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

Г

оворићу 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 дискриминацијом 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

сам на књижевности а радим на Факултету
Докторирао
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

П

оводом 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.

103

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

П

отребно 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

K

ао 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.

108

Мр Јелена Стефановић,

наставница српског језика
и књижевности у средњој
школи

Обавезе из
Националне стратегије
и пропуштене прилике

И

ако 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 ка да 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 status quo

Ж

елим 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. А ли
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.

117

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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Свенка Савић,

професоркаемерита,
Универзит ет у Новом Сад у

Неспоразуми о родно осетљивом
језик у у Србији: теорије и пракса

ржава углавном брине о језик у као средству хегемо
Дни
зације нације, али мање као средству постизањ а

родне равноправности. По томе Србија није специфична
у рег ион у. Већ након формирањ а самосталних држава
(из јединствене Југос лавије), у Србији је 1991. године до
нет Закон о службеној упот реби језика. Након само две
године, 1993, Министарство просвете потврдило је Пра
вопис српског језика (Митар Пешикан, Јован Јерковић и
Мато Пиж урица), а 1998. године почиње да ради Одбор
за стандардизацију српског језика (основан од стране
Министарства просвете). У ово тело укључени су позна
ваоци проблематике српског језика из рег иона (Србије,
Црне Горе, Босне и Херцеговине и Реп ублике Српске).
На основу састава пододбора потврђује се основна зами
сао да би то тело требало да брине о целом простору срп
ског језика и о свим његовим аспектима.
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Држ ав а овим инс тит уц ионалн им обл иц има док аз ује
бриг у за језик, али и моћ над процесима станд арди
зац ије српског језика у службеној и јавној упот реби. У
јавнос ти се спорад ично оглашавању појед ин и чланови
пододбора (Фекете, Клај, Терзић, Пипер, да поменем нека
имена). Тако су (писан и) мед ији постал и важан фактор
у формирању јавног мњењ а о родно заснованој језичкој
упот реби. Нажалост, медији су своје укључење у ову ак
туе лн у тем у манифестовали „борбом“ за и против родне
равноп равности у језик у, а да при том најчеш ће изоста
вљају јасну едукат ивн у димензију о томе о чем у се за
право ради.
Тако да у овом трен утк у имамо: 1. форм ирана државна
тела за (не)бриг у о стандардном српском језик у, и 2. ме
дијску презентац ију језичк их питањ а, о чем у јасно го
воре представн иц и Одбора у мед ијима (Блиц, 24. јун и
8. и 28. јул 2009) и констат ују да је „језик ничији, брука
и нерад свачији“, односно да „језичко рас уло не занима
министре“, а да је „језик српски, Закон српскох рватски“.
У овом мед ијском оглашавању чланова Одбора важан је
лајтмот ив да држава готово да и не изд ваја средства за
ист раж ивањ а и шире акц ије у вези са процесима стан
дард изац ије српског језик а уопш те, имп лиц итно ни за
родно осетљив језик, што је по мен и основн и факт ор
садаш њег стањ а. Зат о, кад је реч о расп равама о род
но осетљивом језик у, не само у Србији нег о и у друг им
државама бившег југ ос ловенског прос тора, основн и је
лајтмот ив језикос ловаца у мед ијима да данас у Србији
постоје много важ нија питањ а од питањ а родно осетљи
вог српског језика – као што је Косово!
Ко онда у Србији брине о родно осетљивом језик у у кон
тин уитет у ?
Дуго пре расп ад а Југ ос лавије и форм ирањ а пос еб
них држ ав а, почел и су инд ивид уа лн и ист раж ив ачк и
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пројект и појед иних линг виста и линг вистк ињ а о родно
осетљивом језик у као дел у фем ин истичк их залагањ а у
оквиру феминистичке линг вистике (Свенка Савић са са
радницама, видети листу објав љених радова на крају), са
циљем да се проблематика родно осетљивог језика укљу
чи у службен у упот ребу, пре свега у мед ијима (Свенка
Савић, 2004), зат им у академску сред ин у, а у најновије
време и у облиц има администрац ије у различитим вла
диним телима и инстит уцијама.
Поред инд ивид уа лн их доп риноса, разне нев лад ине ор
ган изац ије доносе бројне ист раж ивачке пот врде да је
језик мед ија сексистичк и и диск рим инаторан у однос у
на различите групе грађана, нарочито кад пиш у о жен
ској особи у некој професији или на друш твеној функ
цији (тит уле). Напори женских удружењ а доп риносе да
се у појединим државама бившег југ ос ловенског рег ио
на доносе закони о родној равноп равности који сад рже
и захтев за родно осетљивим језиком као једним од еле
мената родне равноп равнос ти у држави. Међународна
конвенција о елиминацији свих облика дискриминације
жена обавез ује и Србију на примен у, а недавно усвојен
Закон о равноп равности полова то и налаже. Недавно је
основано и државно тело под називом заш титн ик гра
ђана, или омбудсман, које коначно доноси упутс тва за
стандардизован недискриминативни говор и понашање,
укључ ујући и родно осетљиву упот ребу.
Укратко, паралелно са радом државн их органа који се
стандардизац ијом (српског) језика баве у контин уитет у
већ двадесет год ина (1990–2010), догађају се промене у
друштву под утицајем захтева записаних у Дек ларацији
о људским правима (1948), према којој нико не може бити
дискриминисан у друш тву ни по којем основу, па ни на
основу језичког понашањ а. Захтеви заштитника грађана
(или омбудсмана) у Војводини део су настојањ а државне
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бриге о различитим облицима дискриминације, укључ у
јући и оне остварене говором и језиком.
У овом трен утк у у држави Србији постоје два настојањ а
што се тиче стандард изац ије језика, али не иду у истом
смеру. Пот ребно је да им се омог ућ и сусрет! Мојој је ди
скусији овде циљ да се оствари приб лижавањ е захтева
једних и друг их. Полазим од претпоставке да се о про
цесима стандард изац ије језика код нас мало зна у ши
рој јавнос ти, и да пос тоји нек а врс та мис тифик ац ије
тог процеса и довољ ан број предрас уда – да би о родно
осетљивом језик у требало да расп рав љају језикос ловци,
а не да је то питањ е опш тијег процеса демок рат изац и
је укупног друштва. Зато су пот ребна извесна теоријска
појашњавањ а.
Овде полазимо од чињ енице да језикос ловц и припадају
различитим теоријским опредељењима када говоре о је
зик у, у овом случају српском. Једн и говоре о структу
ри језика (теорија структ урал изма), док друг и говоре о
употреб и те структ уре у конк ретн им разг оворн им си
туа ц ијама и контекстима (теорија језичког чињ ењ а или
делатности).
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Теорија 1 о језик у:
Структ урал изам

Теорија 2 о језик у:
Теорије језичке делатности

(почетак 20. век а)

(крај 20. века)

Језик је сис тем знакова
намењ ен ком ун ик ац ији у неком
друш тву.

Језик је делатност – њиме се
неш то чин и у друш тву.

Бриг у о језик у воде
стручњ ац и за језик.

О језик у подједнако брин у сви
изворни говорници датог језика.

Нау ка о језик у је
линг вис тика. Њен задатак је
да опише и објасни сис тем
и структур у језик а.

Линг вис тика је једна од
когн ит ивн их дисцип лина. Њен
задатак је да опише упот ребу
и дел атн ост језика („језичк у
производност“).

Задатак је линг вис та да опиш у
и објасне структ уру језик а.

Задатак је линг вис та да повеж у
друш твен у стварност
са језичком и тиме покаж у
ко има моћ над језиком.

Јед ин ице анал изе су реч,
синтагма, речен ица,
анал изиране изван контекс та.

Јед ин ице анал изе су веће јед и
нице од речен ице остварене
у неком контекс ту – нема
јед ин ице језика ван контекс та.

Језик се развија по сопс твен им
закон има (сам од себе).

Језик се развија кроз употребу
међу саг оворн иц има – нема
језик а изван саг оворн ика и
уплива пол ит ичке моћ и.

Језик функц ион ише по
принц ип у бин ар иних
опозиц ија.

Језик функц ион ише по прин
цип у избора једне од мног их
мог ућнос ти у датом контекс ту.

Зато пос тоји опш та, немар
кирана, необележена језичк а
форма и из ње изведена,
марк ирана, обележена (женска).

Зато су у избору мог уће мног е
форме зависно од контекс та и
међу њима нема хијерархијског
односа.

Стандардн и језик је онај који је
норм иран. То је један од обл ик а
датог језика.

Стандардн и језик је норм иран
и њиме се служ и образован а
елит а. То је један од обл ика
датог језика.

Норм ирање језик а је увек
пол ит ичко питање.

Норм ирање језик а је увек
пол ит ичко питање.
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Прил иком норм ирање језик а
вод и се рач уна о правил има
за грађење речен ице датог
језик а: субјек ат и пред ик ат се
морај у слагат и у род у, број у и
лиц у.

Прил иком норм ирање језик а
вод и се рач уна о правил има
за грађење речен ице датог
језик а: субјек ат и предик ат се
морај у слагат и у род у, број у и
лиц у.

Када су тит уле и зан имањ а
жена у позиц ији субјекта,
имен ице муш ког рода у
српском језик у мог у сасвим
лепо да пос луже и за жене.

Када су тит уле и зан имањ а
жена у позиц ији субјекта,
след ит и основно правило за
грађењ е речен ице.

Међународн и и нац ионалн и
док умент и не обавез ују
језикос ловце у Србији.

Међународн и и нац ионалн и
док умент и обавез ују
језикос ловце у Србији.

Зас туп ај у у Срб ији: Иван
Клајн, Егон Фек ет е, Богдан
Терз ић, Предраг Пип ер, Ранк о
Буг арс ки и др.

Зас туп ај у: Свенк а Савић,
Јел ен а Филип ов ић,
Зорица Мршевић и др.

Оно што је у овом трен утк у неоп ходно јесте да се језико
словци сусретн у бар око нек их заједничк их тврдњи које
представљају важ не чињ ен ице у смислу оба теоријска
приступа:
1. да је питањ е стандард изац ије језик а пол ит ичко пи
тањ е и да ће до позит ивног исхода о норм ирању родно
осетљивог српског језика доћи када се о томе дог оворе
политичке и језикос ловне елите;
2. при чему је важ но поћ и од захтева које постав ља сам
језик, у овом случају правило о грађењу реченица у срп
ском језик у (у табели означено болд).
Структ уралистичк и приступ познат с почетка 20. века
истина није једини, само је најраширенији у уџбеницима
за основн у, средњу и универзитетску наставу код нас; на
основама овог приступа већ ина србиста данас у својим
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радовима објаш њава језичке појаве, па се стиче утисак
да је тај теоријски прис туп јед ино вал идан и истин ит.
Али то је само један од мног их приступа данас у теорији
о језицима, нажалост, не и престижан. Много су богатије
теорије делатности и когнит ивне теорије с краја 20. ве
ка, којима у овом рад у и ја припадам.
С друг е стране, када говоримо о чињ ењу језиком, тј. о
упот реби српског језик а, имамо на уму да његова упо
треба није нормирана, па су сви позвани да својим пред
лозима доп ринес у почетк у нормирањ а, када је у питању
родно осетљива упот реба српског језика. Овде се одази
вамо том позиву и подсећамо да је процес нормирања дуг
и да се спроводи у одређеним етапама (на пример на не
мачком говорном подручју трајао је тридесет година).
Прва етапа је селекција емпиријског материјала за нор
мирањ е (код ификац ију). На основу досадаш њих ист ра
живањ а током пос ледњих двадесет година, предлож ила
сам систем препорука како користити родно осетљив је
зик у службеној и јавној упот реби (Свенка Савић, et al.,
2009).18

18 Предлози су настали након вишегодишњег истраживачког рада на пројекту о родно
осетљивом језику, уз финансијску подршку Friedrich Ebert Fondacije (FES).
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