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JEЗИК, РОД И ОБРАЗОВАЊЕ
СТАВ СТУДЕНАТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У КОСОВСКОЈ 

МИТРОВИЦИ О ПИТАЊУ РОДНИХ ТЕОРИЈА И ЊИХОВОМ ЗНАЧАЈУ У 
ЈЕЗИКУ И ОБРАЗОВАЊУ

САЖЕТАК. Студије рода или родне теорије постале су још давно део курикулума

високошколског образовања у већини западноевропских земаља. Изу-
чавање родних теорија одавно је део многих научних дисциплина. По-
ред социолингвистике тиме се баве и антропологија, социологија, ко-
гнитивна лингвистика и друге науке. Простор који се изучавању род-
них теорија посвећује у Србији још увек је недовољан, али је све већи
број истраживача који се опредељују за истраживања рода у разним на-
учним дисциплинама. Стиче се утисак да интересовање за родне тео-
рије расте из дана у дан.

Информишући се о тренутним правцима развоја и достигнућима у
области родних теорија уопште, како у радовима иностраних аутора и
ауторки тако и у радовима у нашој земљи, акценат истраживања пред-
стављеног у овом раду пре свега је на питању односа језика и рода, али
и на имплементацији изучавања родних теорија као обавезног сегмен-
та високошколског образовања у Србији. 

Циљ социолингвистичког квалитативног истраживања, поменутог у
овом раду, био је да се у једном специфичном окружењу и, могло би се
слободно рећи, ванредним условима, истражи изворни став групе сту-
дената по питању родно-језичке асиметричности у српском језику, као
и њихово мишљење и евентуалнa заинтересованост за увођење студија
рода као обавезног дела универзитетског курикулума. С обзиром на
чињеницу да поменута група студената нема формално образовање о
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питању родних теорија, одговори ће несумњиво бити производ одређе-
не језичке и сваке друге идеологије, тј. доминантног културног модела
коме су ови млади људи изложени у свакодневном животу. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: родне теорије, род и језик, род и образовање, културни модели, језичка
идеологија.

УВОД

ИсFраживања из оXласFи роMних Fеорија („gender theories”) у на-
учним MисциVлинама, које у Mанашње време VреVознају роM као
значајан факFор који сFуVа у корелацију и инFеракцију са свим
осFалим социјалним чиниоцима, већ VреMсFављају оXавезан Mео
курикулума високошколскоC оXразовања у свим заVаMноевроV-
ским Mржавама. Тако, на Vример, ПоVовић и Духачек (2001,
сFр. 314) у свом зајеMничком раMу навоMе VоMаFак Mа су сFуMије
роMа већ сеMамMесеFих CоMина VрошлоC века Xиле званично ин-
FеCрисане у универзиFеFски VроCрам, Mок су исFовремено у за-
VаMноевроVским земљама најVре орCанизовани курсеви, Mа Xи
осамMесеFих CоMина и у овим земљама сFуMије роMа Xиле учиње-
не Mелом универзиFеFских VроCрама. Оне заFим навоMе и VоMа-
Fак о сканMинавским земљама и земљама као шFо су Немачка,
Француска, Велика БриFанија, ХоланMија и MруCе, CMе се оснивају
разни исFраживачки ценFри који се Xаве овом VроXлемаFиком.

ПознаFо је Mа је синFаCма „језик и Vол” оMавно замењена син-
FаCмом „језик и роM” уVраво из разлоCа Mа Xи се скренула Vажња
с XиолошкоC концеVFа Vола на „роM као MрушFвени консFрукF” и
на њеCов уFицај на разне MрушFвене и научне сфере. Увођење
MрушFвено консFруисаноC Vојма роMа у исFраживања VосеXно је
значајно не само за социолинCвисFику већ и за MруCе научне Mи-
сциVлине. Теорија роMа и иMенFиFеF VреMсFављају важне оXла-
сFи исFраживања у женским сFуMијама, социолоCији, криFичкој
социолинCвисFици и MруCим научним оXласFима. У нашој
MрушFвено-линCвисFичкој среMини заXележен је озXиљан раM ве-
ликоC Xроја исFраживача који Vознају ову VроXлемаFику, али и
VореM FоC исFраживања оMноса језика и роMа коM нас још увек су
на „микро-социолинCвисFичком нивоу”.

Све фазе кроз које су женске сFуMије и Fеорије роMа Vрошле Mо
Mанашњих Mана уCлавном су се разликовале у начину FреFирања
роMа и VолазишFа са којих су исFраживачи заVочињали своја ис-
Fраживања. СуMећи Vо мишљењу VоменуFих ауFорки ПоVовић и
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Духачек (2011, сFр. 312), FренуFно сFање, каMа је реч о роMним ис-
Fраживањима у акаMемској сфери коM нас, у заосFаFку је у оMносу
на FренуFне научне Fокове у већини заVаMноевроVских земаља.
Са MруCе сFране, VорасF инFересовања научника из разних Mи-
сциVлина за VиFања роMних Fеорија у нашој кулFури VреMсFавља
јасан знак Mа VосFоје наVори Mа се оваква сиFуација Vромени. 

НЕКОЛИКО РЕЧИ О РОДНО-ЈЕЗИЧКОЈ РЕАЛНОСТИ 
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

МоMерна криFичка социолинCвисFика VревасхоMно се Xави „ис-
Fраживањима корелација између кулFурних моMела и језичких
варијација” (ФилиVовић, 2009а, сFр. 19). Значај VосмаFрања јези-
ка и оMноса у који он сFуVа са свим осFалим MрушFвеним кон-
сFрукFима VореM социолинCвисFике VреVознају и MруCе научне
MисциVлине, VоVуF коCниFивне линCвисFике, анFроVолоCије и
сличних. Језик је, свакако, немоCуће оMвојиFи оM осFалих Mру-
шFвено усFројених знања Fе се скреће Vажња на MрушFвени си-
сFем знања који сви VосеMујемо и који се још назива и кулFурним
моMелом. С Fим у вези ФилиVовић (2009а, сFр. 19) нуMи слеMећу
Mефиницију:

„КулFурни моMели су моMели који оXликују нашу MрушFвену
сFварносF и уFичу на Vонашање већине или свих чланова MаFе за-
јеMнице.”

НемоCуће је разумевање језичких оXразаца којима се оMређене
језичке зајеMнице служе, уколико се занемаре кулFурни моMели,
линCвисFичке и све осFале иMеолоCије MаFе зајеMнице. РешеносF
MаFе зајеMнице Mа усвоји оMређени линCвисFички оXразац и Mа се
њиме служи MирекFно зависи оM кулFурних моMела и норми за-
јеMнице, оM сисFема вреMносFи, веровања, сFеVена оXразовања,
васVиFања и свеCа осFалоC чему смо сви, Xез изузеFка, изложени
Fоком живоFа. 

У Fаквим условима и VоM Fаквим уFицајима сви смо склони Mа
консFруишемо свој кулFурни и сваки MруCи иMенFиFеF, Vа и онај
роMни, који нас чини оним шFо јесмо и који VосFаје MоминанFан
виM нашеC социјалноC и VерсоналноC иMенFиFеFа. Осврћући се на
исFраживање норвешке научнице Хане Ховин, XариеF ХолFер2

(2005, сFр. 57) нуMи оMређење Vо коме „роM VреMсFавља релацију
између јеMинки која је у Vроцесу развоја Fоком чиFавоC живоFа.
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РоM формирају сFрукFурални, кулFурни и лични услови који ва-
же у MаFо MоXа”. У MрушFву као шFо је ово наше, MоминанFан Mру-
шFвени сисFем и инсFиFуције својим Mеловањем MирекFно уFичу
и конFролишу језичку VолиFику. Према Mефиницији коју нуMи
ХолFер (2005, сFр. 41) ,,основ VаFријархалноC MрушFва VоVуF на-
шеC је неравномерна расVоMела моћи, MоXара и FереFа између
мушкараца и жена”. Слична је сиFуација и у језику. Већина лин-
CвисFа смаFра Mа се „језик мора VосмаFраFи као независан си-
сFем Xез VревеликоC оXраћања Vажње на MрушFвене асVекFе ње-
Cове уVоFреXе”. Такав оMнос Vрема језику ФилиVовић (2009 X, сFр.
135) назива „консFрукFом VаFријархалноC кулFурноC моMела
који занемарује роMну неравноVравносF у срVском MрушFву”.
ПоM уFицајем VрескриVFивних CрамаFика сFанMарMизован срV-
ски језик не FрVи никакве варијације, а нарочиFо не оне које се
оMносе на Xрисање роMне нејеMнакосFи у језику. И VореM FоCа, све
је већи Xрој линCвисFа који Mеле MруCачије мишљење каMа је реч
о роMно-језичким релацијама. То је исFицао и ЛаXов (1990) наVо-
мињући Mа је веома XиFно Mа сва социолинCвисFичка исFражива-
ња XуMу VосмаFрана кроз корелацију свих линCвисFичких и
ексFралиCвисFичких факFора. ИсFраживања која ће VоFом усле-
MиFи, иако великим Mелом VоM несумњивим уFицајем ЛаXова и
њеCове VараMиCме, оMXацују све Cенерализације каMа је у VиFању
уFицај роMа као социјалноC факFора на насFанак језичких варија-
Xли. С Fим у вези, комVлексан оMнос роMа и језика исFиче и ЕкерF
(1989, сFр. 245) навоMећи Mа, заVраво, „нема разлоCа Mа се на оMнос
каFеCорије роMа и језичких варијација CлеMа као на јеMносFаван и
консFанFан”.

У CоMинама и исFраживањима која су услеMила неосVорно је
VоFврђена комVлексносF роMно-језичких оMноса као и VосFојање
роMно-језичке Mискриминације на рачун женскоC Vола. ТренуFно
је у знаFном VорасFу Xрој исFраживања која нуMе конкреFна ре-
шења за укиMање „роMне Mискриминације” у језику. МоMерна
криFичка социолинCвисFика је, Vрема мишљењу мноCих социо-
линCвисFа, у сFању Mа Fакву роMно-језичку реалносF исFражи ка-
ко на микро Fако и на макро нивоу, служећи се „мулFи-меFоMо-
лошким VрисFуVом” (БерCвал, 1999, сFр. 288).

2 ХолFер (2005). У: ФилиVовић и РоC (ур.) (2005, сFр. 15–76): Женске сFуMије: ис-
кусFва и VерсVекFиве из Норвешке. ПоMCорица: ЦИД.
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ИСТРАЖИВАЊЕ

ОXразлажући значај роMних Fеорија у Xројним MрушFвеним Mо-
менима и научним MисциVлинама (оM језика, Vреко оXразовања,
меMија, VолиFике, економије и мноCих MруCих), ауFорке ПоVовић
и Духачек (2011) навоMе и смаFрају веома значајним VоMаFак о Fо-
ме Mа је увођење сFуMија роMа у универзиFеFске VроCраме сасFав-
ни Mео БолоњскоC Vроцеса. У њиховим навоMима налазимо VоMа-
Fак у коме се исFиче Mа је „увођење сFуMија роMа и сличних Vро-
Cрама имVераFив новоC VроCрама евроVскоC оXразовања, Mефи-
нисаноC Болоњском Mекларацијом” (ПоVовић и Духачек, 2011,
сFр. 312).

РазмаFрајући релације роMа и оXразовања ПоVовић и Духачек
(2011) навоMе VоMаFак Mа изучавања роMа у СрXији формално Vо-
сFоје још оM времена каMа је она Xила Mео СФРЈ. Данас је РеVуXлика
СрXија јеMна оM VоFVисница Болоњске Mекларације Vрема којој
зајеMнички евроVски оXразовни VросFор VоMразумева јеMнаке
услове оXразовања за све, висок ниво Fолеранције и очувања
љуMских Vрава, али и оXразовање из оXласFи роMне јеMнакосFи. С
Fим у вези је и VоMаFак Mа су „сFуMије роMа као Mео курикулума
високошколскоC оXразовања Vрви VуF увеMене 2003. CоMине на
УниверзиFеFу у Новом СаMу оснивањем ЦенFра за роMне сFуMије”
(ПоVовић и Духачек, 2011, сFр. 313). УXрзо је, заFим, VроCрам роM-
них сFуMија увеMен и на ФакулFеFу VолиFичких наука у БеоCраMу,
најVре као Mео сVецијалисFичкоC VроCрама (ПоVовић-Духачек,
2011), а VочеFком 2006. CоMине и у оквиру маCисFарских сFуMија
на исFом факулFеFу. 

СFуMије роMа су Mанас „мулFи-инFерMисциVлинарни оXразов-
ни VроCрам који се Xави VиFањима роMа, иMенFиFеFа и разлика,
Mискриминацијом, XорXом VроFив насиља, Vравима мањина
уоVшFе и женским љуMским Vравима VосеXно, оMносима моћи и
развијањем Fолеранције за Vрава на разлике” (ПоVовић и Духа-
чеC, 2011, сFр. 311). Увођење роMних Fеорија у оXразовни Mискурс
нуMи нове виMове оXразовања у оXласFи роMне равноVравносFи,
Fолеранције и мира, сFуMија кулFуре и Vружа јеMнаке шансе сви-
ма за сFицање оXразовања у овим оXласFима. Циљ је свакако Mа се
у свим земљама ЕвроVске уније изнеMре нове Cенерације оXразо-
ване на Fемељима сисFема вреMносFи који Xи Xили зајеMнички за
све земље чланице БолоњскоC оXразовноC Vроцеса. 
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ИсFраживање, које је анализирано, насFоји Mа оFкрије сFав о
VиFању роMних Fеорија у, на неки начин, сVецифичном окруже-
њу. Реч је о Cоворној мрежи коју чини оMређени Xрој млаMих љу-
Mи, сFуMенаFа и сFуMенFкиња из различиFих Mелова РеVуXлике
СрXије, Fј. из КраCујевца, Краљева, Рашке, неких Mелова ВојвоMи-
не, севера Косова и МеFохије (Косовска МиFровица и срVске ен-
клаве, Грачаница и Гњилане). Није Fешко закључиFи Mа је реч о
млаMим љуMима који су Fоком оMрасFања Xили изложени разли-
чиFим кулFурним моMелима, оним који су каракFерисFични за
Mео СрXије из којеC Mолазе. Такође, не FреXа занемариFи и чиње-
ницу Mа јеMан Xрој сFуMенаFа Mолази из већих и урXаних среMина,
Mок су неки Vак сFановници сеоских среMина из унуFрашњосFи
КосмеFа или мањих вароши VоVуF Рашке. Реч је о млаMима који
имају 20–21 CоMину и FренуFно су на Fрећој CоMини основних ака-
Mемских сFуMија. Узорак VреMсFављен у исFраживању само је Mео
VоменуFе мреже и чини Cа MваMесеF и Fроје сFуMенаFа и сFуMенF-
киња. 

Реч је о CруVи која нема формално оXразовање каMа је реч о
роMним Fеоријама, Fе је акценаF на „изворном сFаву” (енC. lay
person attitude) ове CруVе сFуMенаFа Vрема роMно-језичким оMно-
сима, као и на Fоме какво је њихово мишљење у вези са увођењем
роMних Fеорија у курикулум високошколских усFанова. ПриFом,
ауFорка овом исFраживању Vрилази са чврсFом VреFVосFавком
Mа је реч о сFаву који је, Xез сумње, изCрађен VоM уFицајем оMређе-
них кулFурних моMела и роMних иMеолоCија које налаже још увек
MоминанFан VаFријархални кулFурни оXразац. ПоM роMном иMео-
лоCијом, како је Mефинише ФилиVовић (2009 X, сFр. 134) овMе VоM-
разумевамо „сисFемаFичан скуV кулFурних веровања кроз које
MрушFво консFруише и намеће своје роMне оMносе и Vраксе”. Та-
ква иMеолоCија јасно оMређује улоCе мушкараца и жена у Mру-
шFву, неCујући роMну MихоFомију, која у већини савремених
MрушFава, моCло Xи се рећи, VреMсFавља сFвар VрошлосFи. 

УFврђивању оVшFеC сFава сFуMенаFа, каMа је реч о увођењу роM-
них Fеорија у високошколски оXразовни курикулум, VреFхоMи
чињеница Mа им се ни међу изXорним VреMмеFима не нуMи уVо-
знавање са Fеоријама роMа у Xило ком смислу. НареMно VиFање
које се VосFавља оMноси се на моCућносF сFуMенаFа Mа VреVознају
или не VреVознају реалносF у срVском језику која занемарује
роMну нејеMнакосF. ПреFVосFавка је Mа Xи ова CруVа FреXало Xа-
рем Mа VосеMује оMређени ниво формалноC линCвисFичкоC оXра-
зовања, како Xи сFуMенFи Xили у сFању Mа на озXиљнији начин ко-
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менFаришу роMну неравноFежу у језику, у случају Mа је VреVо-
знају. Реч је о Mелу Cоворне зајеMнице коју чине сFуMенFи на Ка-
FеMри за АнCлисFику ФилозофскоC факулFеFа у Косовској МиFро-
вици. 

АНКЕТА

АнкеFа сVровеMена међу сFуMенFима VеFоC семесFра на КаFеMри
за енCлески језик и књижевносF сасFоји се из MевеF CруVа VиFања.
ПеF оM навеMених MевеF уско се оMноси на језик и роMну неравно-
Fежу у срVском, али и енCлеском језику. С оXзиром на чињеницу
Mа је реч о CруVи млаMих љуMи, сFуMенFима и сFуMенFкињама
који не VосеMују никакво формално оXразовање у оXласFи роM-
них Fеорија, Fри оM MевеF VиFања су оVшFијеC каракFера и оMносе
се на њихов лични сFав о роMу као социјалној каFеCорији, о
увођењу сFуMија роMа у курикулум факулFеFске насFаве, као и о
VоFенцијалном мењању неких уврежених сFавова о роMносFи
који VреMсFављају наслеђе VаFријархалноC MрушFва у коме жи-
вимо. КаMа је реч о језику, сFуMенFима је Vонуђена моCућносF Mа
оMCоворе на VиFање Mа ли је у јавном Mискурсу неоVхоMно укљу-
чиFи оXа морфолошка оXлика за роM, као на Vример канMиMаF /
канMиMаFкиња; сFуMенF / сFуMенFкиња и слично, као и Mа изнесу
своје мишљење о уVоFреXи женскоC морфолошкоC роMа за име-
нице које означавају занимања у срVском језику, али и Mа Mају
свој суM о оним оXлицима који су Vо њиховом мишљењу неVри-
хваFљиви, уколико Fаквих има. На крају, FреXало је Mа Mају своје
виђење о роMно-језичкој Vракси у срVском језику, као и о Fоме
има ли у сFанMарMизованом срVском језику месFа за морфоло-
шке варијације у смислу увођења женскоC роMа именица. Неке оM
VреMлоCа имали су Vрилике и Mа VрокоменFаришу у VреFхоMним
VиFањима у анкеFи. Примерак анкеFе Vриложен је на крају раMа.

РЕЗУЛТАТИ

Ваљало Xи наCласиFи Mа су у анкеFи укуVно учесFвовале MваMесеF
и Fри осоXе, сеMамнаесF сFуMенFкиња и шесF сFуMенаFа. Анализа
резулFаFа анкеFе Vоказала је Mа VосFоји моCућносF изMвајања Fри
CруVе оMCовора. У свим заXележеним оMCоворима, VореM Vози-
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Fивних и неCаFивних сFавова анкеFираних, изMвојио се и мањи
Xрој оних који су Xили неоVреMељени. Њихов оMCовор Cласио је:
„не знам” или „немам сFав”. 

У Mелу анкеFе који се Xавио роMним Fеоријама, јеMно оM VиFања
оMносило се на роMне улоCе које се у VаFријархалном MрушFву Mо-
Mељују Vоловима, и на уочену VоFреXу за мноCо ширим моCућ-
носFима изXора за оXа Vола. ОM исVиFаника се Fражило Mа Vроко-
менFаришу свој сFав у вези са VосFављеним VиFањима. За-
нимљиво је Mа је 15 (13 сFуMенFкиња и 2 сFуMенFа), оM укуVно 23
исVиFаника оMCоворило Mа се слаже са VосFојећом VоMелом роM-
них улоCа Vолова у MрушFву. Њихова оXразложења креFала су се
оM сFава Mа је улоCа Vолова у MрушFву Mанас CоFово изјеMначена, и
Mа је време Mа и MрушFво VрихваFи Fу чињеницу и VонуMи више
различиFих моCућносFи за оXа Vола, а не само за мушкарце. ЈеMна
оM исVиFаница је наVисала: „Пол није ни услов ни оCраничење за
оXављање Vослова у Mанашњем MрушFву, Vа схоMно Fоме и само
MрушFво Xи FреXало Mа MоMељује јеMнака Vрава за оXа Vола.” Ових
VеFнаесF исVиFаника у својим оXјашњењима навело је Mа је не-
оVхоMно оXезXеMиFи исFа Vрава за све, Xез оXзира на Vол, еFници-
FеF, расу, Vоложај у MрушFву иFM. Међу Vонуђеним оXјашњењима
Xило је и оXјашњење јеMне сFуMенFкиње која је навела „Mа је фор-
мално оXразовање у оXласFи роMних Fеорија неоVхоMно сFуMен-
Fима, јер Xи Fо MоVринело изCраMњи неMискриминаFорноC
MрушFва и сисFема оXразовања за све”. Рекло Xи се Mа је свесF о
VоFреXама за јеMнакошћу Vолова и исFим моCућносFима за све
Vрилично велика, али и VореM Fаквих резулFаFа заинFересова-
носF за роMне сFуMије и формално уVознавање са роMним Fео-
ријама је релаFивно мала. ОM MваMесеF Fроје анкеFираних, само
се осморо изјаснило Mа смаFра корисним и Mа се слаже са Vројек-
Fом оXавезноC укључивања сFуMија роMа у курикулум насFаве на
УниверзиFеFу. ТринаесFоро је Mало оMричан оMCовор, чиме су Vо-
FврMили Mа се не слажу са Fом иMејом, Mок је Mвоје исVиFаника Xи-
ло неоVреMељено и они су заокружили оMCовор „не знам”.

КаMа је реч о Mелу анкеFе у коме је FреXало Mа се сFуMенFи и сFу-
MенFкиње изјасне о оXлицима назива за Vрофесије каMа су жене у
VиFању, њихови оMCовори моCли Xи се VоMелиFи у Fри CруVе. ОM
укуVно MваMесеF Fроје учесника у анкеFи, јеMанаесFоро је, оM Mе-
сеF Vонуђених Vарова именица у мушком и женском роMу,
оMаXрало свих MесеF оXлика назива за Vрофесије у женском роMу,
Fј. изразе VоVуF FужиFељка, менаџерка, шоуменка, жена VилоF и
слично. СлеMећих MесеFоро је свој изXор комXиновало оMаXиром
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неких оXлика именица у мушком и неких у женском роMу. С оX-
зиром на чињеницу Mа је њихов изXор варирао, оMносно, Mок су
некима оM њих оXлици VоVуF Vолицајка, менаџерка, жена VилоF,
жена ваFроCасац или шоуменка Xили сасвим оMCоварајући, MруCи
су налазили Mа су за жене иVак VриклаMнији називи Vолицајац,
менаџер, Fужилац и слично. Овакав изXор VреMсFавља сFвар њи-
хове VерцеVције MрушFва и њихов лични Mоживљај језика и оно-
Cа шFо њима звучи VриклаMно. Несумњиво је реч о сFаву који је
MоXрим Mелом VослеMица језичке иMеолоCије MоминанFне у
већини зајеMница у нашем MрушFву. Двоје сFуMенаFа је оMCовори-
ло Mа не виMи VосеXан значај у начину ословљавања, Fј. у изXору
између мушкоC и женскоC роMа за именице које означавају зани-
мања жена у срVском језику. РавноMушносF ових млаMих љуMи
моCла Xи се оXјасниFи као VослеMица неMовољноC Vромишљања
на ову Fему, чак и неMовољне уVућеносFи у VроXлемаFику, јер је
VреMмеF овоC исFраживања, у сFвари, њихов изворни сFав који
није VослеMица формалноC уVознавања са роMним Fеоријама.
Уколико је, иVак, реч о Fоме Mа Fо јесFе њихово мишљење о роM-
ној реалносFи у нашем језику, онMа Xи се моCло рећи Mа је Fакав
сFав, MоXрим Mелом, исказан VоM уFицајем MрушFва које занема-
рује роMну неравноVравносF у језику.

У слеMећем Mелу анкеFе исVиFаници су Xили замољени Mа
означе оне оXлике именица у женском роMу које Vо њиховом
мишљењу звуче „VреFенциозно” или „роCоXаFно”. С оXзиром на
Fо Mа су Vонуђени оXлици за које Xи се слоXоMно моCло рећи Mа
нису нешFо шFо се може чуFи у свакоMневном Cовору или јавном
Mискурсу, оMCоворе који су сFуMенFкиње и сFуMенFи Mавали не Xи
се моCли окаракFерисаFи као изненађујући. ЈеMанаесFоро анке-
Fираних је за све Vонуђене оXлике (суFкиња, VеMаCошкиња, Vеша-
киња, Xоркиња, акаMемкиња, аMвокаFкиња, рекFорица, шефови-
ца) осим оXлика Vрофесорица, оMCоворило Mа звуче чуMно и не-
VрироMно. Такав сFав може се FумачиFи кроз линCвисFичко Vо-
нашање окружења са јасном иMеолошком асоцијацијом Mа му-
шки оXлик именице VреMсFавља норму, немаркиран и неуFралан
оXлик који је као Fакав оMCоварајући и за ословљавање жена које
се Xаве навеMеним занимањима. ОXлике именица „Vрофесори-
ца” и „Vрофесорка” сви исVиFаници су имали Vрилике Mа чују и
уVоFреXе, Vа сFоCа нико оM њих ове оXлике није означио као Vре-
Fенциозне и чуMне.

Осморо учесника у анкеFи Vоказало је Mонекле лиXералније
мишљење о Vонуђеним оXлицима именица, Fе су уCлавном као
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чуMне, неVрироMне или „роCоXаFне” означавали оXлике суFкиња,
Xоркиња, акаMемкиња, аMвокаFкиња и шефовица. ЧеFворо је Xило
мишљења Mа су сви Vонуђени оXлици VоFVуно неVрихваFљиви,
шFо свакако иMе у VрилоC VреFхоMно навеMеној VреFVосFавци Mа
је реч о изворном сFаву који је формиран VоM уFицајем FраMици-
оналноC кулFурноC моMела намеFнуFоC оM сFране наше VаFријар-
халне зајеMнице и језичке иMеолоCије која не VреVознаје роMну
нејеMнакосF. 

ПослеMње VиFање у анкеFи оMносило се на морфолошке ва-
ријације у језику у виMу увођења женскоC роMа именица, оMно-
сно, јесу ли Fакве Vромене у срVском језику нешFо шFо смаFрају
Mа је корисно или не. ШесFоро је каFеCорички Xило VроFив FоCа, а
јеMна сFуMенFкиња је наVисала: „Већина VреMложених оXлика ми
не звучи VрироMно и исVравно. СмаFрам Mа жене у нашем Mру-
шFву моCу Mа се Mоказују и у случају Mа немају VосеXан назив за
своју Vрофесију.” 

ПеFоро је оMCоворило VоFврMно, али са извесном Mозом резер-
ве. Наиме, већина оMCовора Cласила је Mа у срVском сFанMарMном
језику има месFа за морфолошке варијације, VоVуF увођења жен-
скоC роMа именица, али не Vо сваку цену. Сви су оMCоворили Mа се
слажу са овом иMејом, али не Vо сваку цену. ЈеMан Xрој исVиFани-
ка је смаFрао Mа је у неким случајевима Xоље Mа осFане мушки
оXлик именице, чак и каMа је реч о жени. Тако је јеMна сFуMенFки-
ња навела Mа је VриклаMније рећи „жена Xорац” неCо „Xоркиња”,
Mок је MруCа Xила мишљења Mа су „Vромене MоXроMошле, али не и
у случајевима каMа оXлици звуче смешно VоVуF „Vешакиња или
Xоркиња”.

Осморо анкеFираних изјаснило се Mа је сасвим VрихваFљиво и
VозиFивно увођење оваквих морфолошких варијација у језику,
уз оXразложење Mа Xи Fакав VрисFуV моCао MоVринеFи и оXоCаћи-
вању вокаXулара срVскоC језика. Сви су се сложили Mа у језику
има месFа за Fакве Vромене, јер је, како су оXјаснили „језик Vо-
Mложан Vроменама и жив, Fе је и сасвим VрироMно Mа се мења”.
ЈеMна оM исVиFаница је наVисала: „По мом мишљењу, о овоме ће
Vре свеCа оMлучиваFи линCвисFи. ШFо се моC личноC сFава Fиче,
ове речи Xи Xиле веома корисне у свакоMневном језику.”

Веома је занимљиво заVажање Mвоје исVиFаника који су Mали
VоFврMан оMCовор на VиFање о морфолошким варијацијама у је-
зику, оMносно оXоје су навели Mа лично смаFрају Mа у нашем
MрушFву овакве Vромене веома Fешко моCу ући у свакоMневну
уVоFреXу, као и Mа Xи Xило VоFреXно мноCо времена Mа MрушFво
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VрихваFи и усвоји овакве варијације. МоCло Xи се закључиFи Mа је
реч о млаMим љуMима који свакако имају свесF о VосFојању језич-
ке Mискриминације у комуникацији, као и о свим чиниоцима
који VреMсFављају VреVреку у осFваривању Fежњи оFклањања Fе
Mискриминације, Mакле о оном Mелу линCвисFичке јавносFи која
не VреVознаје роMну нејеMнакосF у језику и VроFиви се Fаквим
Vроменама. Са MруCе сFране, мишљења су Mа наше MрушFво није
Mовољно оFворено за овакву врсFу Vромена, Fе Mа су шансе Mа оне
VосFану сасFавни Mео свакоMневноC верXалноC комуницирања
Vрилично мале. Двоје учесника у анкеFи на ово VиFање није Mало
оMCовор. 

ЗАКЉУЧАК

Сумирајући резулFаFе анкеFе сVровеMене у CруVи која се оMли-
кује кулFурном хеFероCеношћу, сачињеном оM млаMих љуMи који
имају зајеMнички циљ, а Fо је оVреMељење у смислу сFуMирања на
оMређеним каFеMрама ФилозофскоC факулFеFа, осим FоCа исFоC
су или VриXлижноC CоMишFа, моCло Xи се закључиFи слеMеће:
Fрећина анкеFираних сFуMенаFа (Vрецизније осморо, шFо је не-
шFо више оM Fрећине) VриVаMа оном Mелу наше зајеMнице који Vо
свом инсFинкFивном оVажању, кулFурном моMелу коме VриVа-
Mају и језичкој иMеолоCији која Mоминира њиховим линCвисFич-
ким Vонашањем, несумњиво јесFе у сFању Mа VреVозна различиF
оMнос засFуVљеносFи женскоC роMа како у Mомену кулFурноC Fа-
ко и у оквиру језичкоC моMела. Ови млаMи љуMи су VреVознали
роMну нејеMнакосF у срVском језику и сложили су се са VреMло-
женим језичким варијацијама које Xи на неусиљен начин MоVри-
неле сFварању роMне јеMнакосFи у језику, оMXацивши MосаMашње
конвенционално уVоFреXљавање Fзв. „чисFоC” језика у коме не-
ма месFа за морфолошке варијације у виMу увођења женскоC ро-
Mа именица за занимања којима се у нашем MрушFву Xаве и жене
и мушкарци. Такође су увиMели и, VреMносF и VозиFивно оцени-
ли иMеју о укључивању формалноC изучавања сFуMија роMа као
оXавезноC Mела високошколскоC оXразовања, схваFивши Mа Fо мо-
же знаFно MоVринеFи унаVређењу роMних оMноса у MрушFву и је-
зику. ПреосFали анкеFирани нису виMели значај у увођењу сFу-
Mија роMа у VроCрам сFуMија на УниверзиFеFу. 

 После свеCа навеMеноC јасно је Mа не Mеле сви исFо мишљење
каMа је реч о роMној неујеMначеносFи у језику. Док са оVшFеC сFа-
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новишFа већина Vоказује Fолеранцију у смислу јеMнакосFи роMо-
ва у MрушFву и улоCа које им се у њему MоMељују, смаFрајући Mа
међу њима мора Mа VосFоји јеMнакосF, у језичком смислу иVак за-
Mржавају Mозу резерве. Већина Vримећује роMну нејеMнакосF у је-
зику али VреMложене Vромене смаFра сувишним. Већину Vо-
нуђених оXлика за женски роM именица смаFрају „смешним” и
осFају Vри конвенционалној Vракси уVоFреXе мушкоC оXлика за
означавање свих осFалих. Коначно, оно шFо се Mонекле може
смаFраFи и охраXрујућим сазнањем, јесFе Mа је међу млаMима,
који су учесFвовали у овом исVиFивању, најмање оних који све
навеMено каFеCорички неCирају и смаFрају аVсолуFно неVоFреX-
ним. 

С оXзиром на чињеницу Mа је реч о резулFаFима који су Vри-
куVљени у кулFуролошки веома хеFероCеној среMини, моCло Xи
се рећи Mа су они, Vре свеCа, охраXрујући. СвесF и изворни сFав о
VиFању роMних оMноса у нашем MрушFву и језику, свакако Mа су
изражени коM ових млаMих љуMи. Како је реч о млаMићима и Mе-
војкама који не VосеMују формално знање из оXласFи сFуMија ро-
Mа, може се закључиFи Mа су њихови изворни сFавови Mоказ њи-
хове сVосоXносFи Mа саCлеMају сFвари и ван оквира VаFријархал-
ноC MрушFва, кулFурних моMела и језичких иMеолоCија којима су
изложени у зајеMници чији су Mео. 

На основу изложеноC, моCао Xи се извесFи закључак Mа Xи фор-
мално оXразовање у оXласFи роMних сFуMија, свакако, MоVринело
Vовећању Xроја сFуMенаFа и сFуMенFкиња који Xи размишљали на
овај начин. УVраво ова инFуиFивна схваFања оMноса између
MрушFвеноC Vозиционирања роMова и роMно-језичких релација
VреMсFављају MоXар VреMуслов за језичке варијације, Fе је веома
VозиFивно сазнање Mа има млаMих љуMи који увиђају ове ком-
Vлексне оMносе и сVремни су Mа исFуVе из оквира конвенционал-
не уVоFреXе језика, заменивши је VолиFички корекFним и роMно
неMискриминаFорним оXлицима.



JEЗИК, РОД И ОБРАЗОВАЊЕ…

ЈЕЛЕНА Б. БАБИЋ АНТИЋ 605

ПРИМЕРАК АНКЕТЕ

Иницијали: __________     Пол: М   /   Ж

ГоMина рођења: __________

СFуMијска CруVа: __________

СемесFар: _________

1) СинFаCма „роMне улоCе” Vо Fеорији роMа заVраво наCлашава Mа
и мушкарци и жене FреXа Mа имају мноCо шире моCућносFи
изXора неCо шFо им је MоMељено VаFријархаFом. СлажеFе ли се
са овим сFавом? Молим, оXјасниFе свој сFав,Xило Mа је неCаFи-
ван или VозиFиван.

2) СлажеFе ли се са иMејом коју између осFалоC Vромовишу „роM-
не Fеорије” Mа FреXа FежиFи MрушFву MемокраFски освешће-
них жена и мушкараца који ће XиFи носиоци MрушFвених Vро-
мена на Fемељима сисFема вреMносFи који ће свима, Xез
оXзира на Vол (роM), еFнициFеF, расу, Vоложај на социјалној
лесFвици иFM. VружаFи исFе шансе? ОXјасниFи.

3) ПроCрамом БолоњскоC сисFема оXразовања (чији је VоFVи-
сник и РеVуXлика СрXија) и увођењем евроVских норми које
се Fичу MемокраFизације MрушFва у целини, као и Vромови-
сања VолиFике роMне равноVравносFи, VреMвиђено је и укљу-
чење „сFуMија роMа”у универзиFеFску насFаву. СмаFраFе ли Mа
Xи овај VројекаF Xио MоXро VолазишFе за савремено MемокраF-
ско и неMискриминаFорно оXразовање? ОXјасниFи.

4) МинисFарка је:

а. МинисFрова суVруCа._______
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X. Жена која је и сама минисFар._______

5) СмаFраFе ли Mа је важно уVоFреXљаваFи VолиFички корекFан
Cовор (несексисFички) који је у корисF оXа роMа (мушкоC и
женскоC) у јавном Mискурсу, VоVуF оCласа за Vосао CMе ће Vиса-
Fи раMник / раMницараMник / раMницараMник / раMницараMник / раMница ;сFуMенF / сFуMенFкињасFуMенF / сFуMенFкињасFуMенF / сFуMенFкињасFуMенF / сFуMенFкиња и слично?

а. Да _______

X. Не _______

6) КаMа су жене у VиFању, за које Xи сFе се називе за Vрофесију /
звање у јавном Cовору оMлучили? ОMCовор на VиFање означиFе
уVисивањем „x“ VореM Fермина:

1.Fужилац______  ; FужиFељка       ______

2.Vремијер______ ;  Vремијерка  ______

3.(Mржавни)  секреFар  _______ ; (Mржавна) секреFарка ______

4.уVравник______ ; уVравница______

5.шоумен______ ; шоуменка______

6.VилоF______ ; жена VилоF______

7.ваFроCасац______ ; жена ваFроCасац______

8.руковоMилац  ______ ; жена руковоMилац   ______

9.Vолицајац______ ; Vолицајка______

10.менаџер______ ; менаџерка______
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11) УVоFреXа роMно неMискриминаFорноC језика Mанас VреM-
сFавља важан Mео у јавном Cовору већине језика, Vа Fако и ен-
CлескоC и срVскоC. За коју Xи сFе се оVцију ви оVреMелили?

а. spokesman_____ а. the best man for the job_____

X. spokesperson  _____ X. the best person for the job _____

ц. speaker _____

12) На Vримерима Vарова Fермина који означавају занимања у
мушком и женском роMу, оXележавањем „x“ VореM оXлика за
женски роM, означиFе Fермин који вам звучи највише роCоXаF-
но, чуMно:

1.суMија_____ ; суFкиња_____

2.VеMаCоC_____ ; VеMаCошкиња  _____

3.Vешак_____ ; Vешакиња_____

4.Xорац_____ ; Xоркиња_____

5.акаMемик_____ ; акаMемкиња_____

6.аMвокаF_____ ; аMвокаFкиња_____

7.рекFор_____ ; рекFорка_____ : рекFорица_____

8.шеф _____ ; шефица_____ ; шефовица_____

9.Vрофесор_____ ; Vрофесорка_____ ; Vрофесорица_____

10) На основу свеCа VреFхоMноC, какав је ваш сFав Vо VиFању сле-
MећеC: У случају роMно-језичке Vраксе у срVском сFанMарMном
језику, смаFраFе ли Mа има месFа за морфолошке варијације
као шFо је увођење женскоC роMа именица ? (Имали сFе Vрили-
ке Mа неке оM VреMлоCа виMиFе у VреFхоMним VиFањима.)
ОXјасниFе. 
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SUMMARY LANGUAGE, GENDER AND EDUCATION3

Gender studies or gender theories became an integrated part of
high education curriculum in majority of countries in the Western
Europe. Research in the area of gender studies is a part of various
scientific disciplines. Beside sociolinguistics, gender theories are a
part of anthropology, sociology, cognitive linguistics and other sci-
ences. The amount of attention and space dedicated to gender stud-
ies in Serbia is still quite inadequate, but the number of researchers
in various scientific disciplines interested in gender theories in-
creases each day.

Informing about the trends and accomplishments in the area of
gender studies in general, from a number of works by foreign and
domestic authors, the emphasize of research presented in this pa-
per is particularly on the relation between language and gender, as
well as on the issue dealing with the integration of gender studies in
the university curriculum.

The aim of the sociolinguistic qualitative research analyzed here-
with, was to investigate in a specific environment and conditions,
the genuine attitude of a group of students regarding language and
gender disparity in Serbian language, as well as their attitude and
interest when it comes to gender studies becoming an integrated
part of university curriculum. Having in mind that this group of stu-
dents does not have a formal knowledge in the area of gender stud-
ies, their answers will without a doubt be a product of a specific lan-
guage ideology and dominant cultural model to which all these
young people are being exposed. 

KEY WORDS: gender theory, language and gender, education and
gender, cultural models, language ideology.

3 РаM је Vримљен 12. маја 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMак-
ције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


