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МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ У ПРОУЧАВАЊУ 
ОДНОСА РОДА И ЈЕЗИКА – КРИТИЧКИ ОСВРТ

У овом раду је критички сагледан релативно кратак али 
плодан период у оквиру лингвистичких истраживања ве-
зан за изучавање односа језика и рода. Циљ овакве врсте 
критичког осврта је детаљан приказ и нови увид у мето-
долошке поступаке који су се смењивали у поменутој об-
ласти истраживања са посебним освртом на родне студије 
као трансдисциплинарно поље истраживања. Ауторка је 
сагледала три различите теорије у оквиру родних студија, 
теорију доминације, теорију различитости и теорију пер-
формативности, полазећи од дефинисања дихотомије род – 
пол и наводећи примере појединачних радова који најбоље 
представљају сваку од поменутих теорија. Ауторка је затим, 
кроз критички осврт, дала нови увид у могућа будућа про-
учавања односа језика и рода. У закључку, ауторка се још 
једном осврће на трансдисциплинарни приступ као захтев 
који се поставља пред савремена лингвистичка истражи-
вања и даје примат теорији перформативности као најком-
плекснијем и најсвеобухватнијем методолошком поступку 
у оквиру родних студија.

кључне речи: родне студије, род, пол, теорија доминант-
ности, теорија различитости, теорија перформативности

1. Увод
Крајем XX и почетком XXI века једна од горућих тема савремених 

лингвистичких истраживања постала је тема односа језика и рода. Го-
воре ли мушкарци и жене из исте говорне заједнице различитим јези-
ком и има ли тај и такав језик уопште везе са природним полом оно-
га ко говори само су нека од питања која се постављају (Bugarski 2005: 
53). Овакав смер интересовања у оквиру лингвистике отворио је једно 
потпуно ново интердисциплинарно поље истраживања – родне студије 
(енгл. gender studies) (Filipović 2009: 126). Развој родних студија заправо 
је развој лингвистичке феминистичке мисли (Perović 2009: 119).

Иако још увек веома младо, ово поље истраживања изузетно је 
плодно и радови везани за проучавање односа језика и рода веома су 
разноврсни (Holms, Mejerhof 2003: 1). Полазни ставови аутора у овој об-
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ласти веома су различити и, иако посматрају језик у бинарној опозицији 
мушко – женско, природу овог односа као и разлике које постоје дефи-
нишу на различите начине. 

Упркос томе што неки аутори сматрају да језик није одраз рода нити 
социјалног статуса или културе којој припадамо, него је језик тај који 
конструише наше идентитете (Čaušević, Zlotrg 2012: 319), рекла бих да је 
заправо језик и једно и друго, и средство конструкције идентитета го-
ворника али и производ тог истог идентитета. Полазећи од оваквог ста-
ва, у наставку рада биће дат критички осврт на различите методолошке 
поступке у проучавању односа језика и рода почев од самог почетка раз-
воја овог интердисциплинарног поља научног истраживања па до најно-
вијих радова.

2. Циљ и структура рада
У овом раду ауторка настоји да критички сагледа релативно кратак 

али изузетно плодан период лингвистичких истраживања од 1975. годи-
не па до данас везаних за изучавање односа језика и рода. Овакво сагле-
давање поменутог поља истраживања има за циљ да дâ детаљан приказ 
методолошких поступака који су се смењивали у поменутој области, уз 
критички осврт на сваки од њих и давање новог увида у могућа будућа 
истраживања односа језика и рода.

Поред описа самих методолошких поступака везаних за изучавање 
односа језика и рода, ауторка настоји да дâ примере појединачних ра-
дова у овој области кроз које су представљени поменути методолошки 
поступци. Ови примери заправо су илустрација како методологије и 
области интересовања тако и историје развоја феминистичке мисли у 
свету али и код нас.

У наредним поглављима дат је детаљан опис три основна методо-
лошка поступка у изучавању односа језика и рода уз њихово смештање 
на хронолошку мапу лингвистичких истраживања. С обзиром на то да 
поменути методолошки поступци нису историјски смењивали један 
други нити су обавезно у супротности један према другом, понекад је 
тешко тачно одредити прелазак са једног на други методолошки посту-
пак. Оно чиме се ауторка служила као релевантним маркером за сваки 
од ових поступака јесте поимање појмова „род” и „пол” у оквиру истра-
живања односа језика и рода као и именовање најзначајнијих аутора и 
ауторки чији је рад везан за сваки од ових поступака. У закључку су још 
једном сумирана сва три методолошка поступка уз општи критички 
осврт на целокупно поље истраживања односа језика и рода.
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3. Методолошка кретања у оквиру изучавања односа  
језика и рода
Почетком развоја феминистичке лингвистичке мисли и отва-

рањем поља истраживања односа језика и рода сматра се 1975. година 
када је објављена књига Робин Лејкоф (Robin Lakoff) језик и место жене 
(Language and Woman’s Place) (Filipović 2009: 126; Perović 2009: 119). Пр-
венствено објављена као чланак 1973. године у часопису језик у друштву 
(Language in Society), ова књига поставила је низ тада нових а данас још 
увек актуелних питања везаних за језик жена и језик о женама. Ова пи-
тања односе се на лингвистичке идеологије, дискурзивне обрасце, родне 
идеологије, родну неравноправност, културне моделе као и улогу инсти-
туција, медија и других друштвених структура у описаним социолинг-
вистичким процесима (Filipović 2009: 126). Оно што је карактеристика 
ове студије као и читаве групе истраживања која почива на хипотезама 
које поставља Лејкофова, јесте да се језик мушкараца сматра једним од 
кључних механизама за успостављање и одржавање доминације над же-
нама. Самим тим Лејкофова је сматрала да језик жена, као и језик о жена-
ма, представља како одраз жениног подређеног положаја у друштву тако 
и средство за одржавање таквог положаја (Ekert, MekKonel-Ginet 2003: 38)

Од 1975. године па до данас, између осталог и захваљујући активнос-
тима феминиста и феминисткиња, друштво се значајно променило по 
питању великог броја тема отворених у овој књизи (Bušolc 2003: 4). Са-
мим тим променио се и методолошки приступ изучавању односа језика 
и рода, али језик и род као предмет лингвистичких изучавања и даље су 
веома актуелни. Осамдесетих година прошлог века изучавања у области 
родних студија тежила су да жену и језик жена поставе на равноправ-
нији ниво у односу на мушкарце. Зечетником оваквог става у изучавању 
односа језика и рода сматра се Дебора Танен (Deborah Tannen) која је 
поставила родне разлике у језику као производ различите социјали-
зације и васпитања (Perović 2009: 120). Као и приступ Робин Лејкоф, и 
овај приступ заснива се на антрополошким и биолошким студијама које 
мушкарца и жену постављају у позицију бинарне опозиције и род готово 
изједначавају са полом (MekElhini 2003: 24).

Деведесетих година прошлог века, под утицајем Џудит Батлер 
(Judith Butler),  изучавања односа језика и рода пребацују се на поље по-
стструктурализма у социолингвистици где се род одређује као специ-
фична динамична категорија која се константно изнова развија и креира 
у комплексној интеракцији са осталим категоријама друштвеног иден-
титета као што су класа, етницитет, старосна доб, сексуално опредељење 
(Filipović 2009: 131–133). Овакав приступ изучавању односа језика и рода 
заправо отвара поље трансдисциплинарних истраживања у оквиру 
којих се род посматра као једна од категорија у конструисању појединач-
них идентитета који функционишу у оквиру појединачних делатних 
заједница, како то дефинишу Пенелопа Екерт и Сали МекКонел-Гинет 
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(1992) (Kameron 1998: 947). Овакво полазиште окреће се од биолошке ка-
тегорије пола ка категорији друштвено конструисаних идентитета.

Значајно је истаћи да, иако са методолошке тачке гледишта потпуно 
диференцирани, поменути поступци у проучавању односа језика и рода 
нису заправо историјски сукцесивни периоди у оквиру ове области. Од 
краја XX века сва три методолошка поступка заправо су постојала и по-
стоје, мање или више заступљена, истовремено. Њихова заступљеност 
у изучавању односа језика и рода условљена је, рекла бих, агрегатом 
друштвених фактора који владају у одређеној језичкој заједници а који 
утичу, трансдисциплинарно посматрано, на све остале друштвене кате-
горије дате заједнице.

3.1. Род и пол
У складу са динамиком развоја схватања рода описаном у првом 

делу овог поглавља, пре него што сваки од поменутих методолошких по-
ступака буде детаљније приказан, осврнућу се на однос термина пол и 
род. Разлог за ову врсту дигресије јесте управо чињеница да се род и пол 
различито тумаче у сваком од наведених методолошких поступака и као 
такви утичу на начин изучавања односа језика и рода.

У литератури везаној за родне студије много се расправљало и рас-
правља се о терминолошкој разлици везаној за употребу термина род и 
пол (Bugarski 2005; Ekert, MekKonel-Ginet 2003; MekElhini 2003; Filipović 
2009). Оно што је опште становиште јесте да је пол биолошка, константна 
категорија док је род друштвено конструисан, научен облик понашања. 
Род, за разлику од пола, није нешто са чим смо рођени него нешто што то-
ком свог живота учимо и производимо. У поменутим радовима отварају 
се питања учења родног понашања које се заснива на асиметрији и разли-
кама, затим одржавања тог понашања уз помоћ идеологија, стереотипа 
и институција (Ekert, MekKonel-Ginet 2003: 9–53). У овом делу поглавља 
базираћу се искључиво на терминолошким разјашњењима везаним за то 
како се род поима у оквиру појединих методолошких поступака.

Сам почетак истраживања на пољу односа језика и рода, везан за 
седамдесете године XX века, заправо се заснива на биолошким и антро-
полошким студијама. Самим тим, род је у оквиру ових истраживања 
тумачен као биолошка константа са којом је рођен сваки појединац. За-
право род је изједначаван са полом. Бинарна опозиција мушко – женско 
у основи је свих истраживања односа језика и рода која се ослањају на 
овакав приступ. Оно што је био најчешћи предмет истраживања у окви-
ру овог методолошког поступка јесте граматички род именица.

Друга фаза у истраживањима односа језика и рода, везана за осам-
десете године XX века и радове првенствено Деборе Тенен, иако на дру-
гачији начин тумачи однос мушко – женско у језику, заправо почива на 
истим теоријским основама као и прва истраживања у овој области. Пол 
и род су и овде изједначени и тумаче се као биолошка датост.
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Тек деведесетих година XX века, са пребацивањем на трансдисци-
плинарно поље истраживања, род се терминолошки и теоријски одваја 
од пола. Почев од овог методолошког поступка род се посматрао у опо-
зицији са биолошким полом појединца и то као социјални конструкт. 
Род је заправо динамична категорија која се изнова креира у друштве-
ним интеракцијама. Овако посматран род укључује и многе друге фе-
номене који се не могу сврстати искључиво под категорије „мушко” или 
„женско” (нпр. хомосексуалност, бисексуалност и сл.).

Из перспективе описане у уводном делу рада, јасно је да изједнача-
вање рода и пола у родним студијама сматрам неадекватим. Род се мора 
посматрати искључиво као научена, друштвено конструисана катего-
рија која често може да се нађе и у опозицији са природним полом.

3.2. теорија доминације
Као што је напоменуто на почетку овог поглавља, први период у ок-

виру истраживања односа језика и рода везује се за име Робин Лејкоф 
(Robin Lakoff) и њену књигу језик и место жене (Language and Woman’s 
Place) издату 1975. године. Ова књига прво је изашла као чланак 1973. 
године у часопису језик у друштву (Language in Society). Због изузетне 
популарности, како међу припадницима научне заједнице тако и међу 
лаицима, ова књига је доживела и своју ревидирану и проширену везију 
2004. годне (Perović 2009: 119).

За овај период и ову конкретну књигу значајно је то да отвара низ 
тада потпуно нових, а данас још увек веома актуелних питања, везаних 
за однос језика и рода (детаљније видети у Filipović 2009: 126). Осим тога 
што поставља питања, Лејкофова у својој књизи даје и одговоре на ова 
питања. Тле на коме почивају ови одговори јесте постављање мушкараца 
и жена у бинарну опозицију са фокусом на расподелу моћи међу њима. 
Моћ се посматра као кључни концепт у разумевању односа „мушкост” – 
„женскост”. Претпоставка на којој се заснивају сви одговори дати у овој 
студији јесте та да је језик мушкараца један од кључних механизама за 
успостављање и одржавање доминације над женама. Жене су маргина-
лизоване и обезмоћене како језиком којим се о њима говори тако и јези-
ком којим оне саме говоре (Lejkof 1973: 45). Захваљујући оваквом ставу, 
методолошки поступак који је из ове студије произашао назива се тео-
рија доминације (енгл. dominance theory) (Ekert, MekKonel-Ginet 2003: 1).

Један од смерова у коме се крећу истраживања у оквиру овог мето-
долошког поступка јесте истицање разлика у начинима на који мушкар-
ци и жене користе језик. Говори се о „језику мушкараца” и „језику жена” 
истичући квалитативне и квантитативне разлике међу њима (Filipović  
2009: 128–129). Примери су се углавном односили на врсте речи које муш-
карци и жене користе (нпр. жене су склоније од мушкараца употреби оп-
исних придева и интензификатора) као и на дискурзивне праксе везане 
за избор теме (нпр. мушкарци чешће од жена бирају да не настављају 
разговор на тему коју жене започну), заузимање конверзацијског про- 
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стора као и употребу одређених дискурзивних маркера (нпр. жене су 
склоније употреби упитних облика као што су је л’ тако?, зар не? којима 
се тражи одобравање од стране саговорника) (Perović 2009: 120–123). По-
менути примери представљају квантитативне и квалитативне разлика-
ме у којима се на пољу језика огледа доминација мушкараца над женама 
и демонстрација мушке моћи у друштву. Оваква врста доминације сва-
како не произилази из природне склоности жена ка потчињеном поло-
жају нити из природом датог надмоћног положаја мушкараца. Заправо 
се ради о томе да се на пољу језика, како кроз говор жена тако и кроз го-
вор о женама, одражава друштвена, политичка и свака друга врста моћи 
коју мушкарци стичу у друштву у односу на жене. Језик овде има двојаку 
функцију: одраз је већ постигнутог надмоћног положаја мушкарца али и 
средство постизања и учвршћивања таквог положаја. Илустрације ради, 
поменућу рад Саре Морнен (Sarah Murnen) (2009) под називом ”Gender 
and the Use of Sexually Degrading Language” („Род и употреба сексуално 
деградирајућег језика”) у коме ауторка врши истраживање управо у опи-
саном смеру како би утврдила разлике које постоје у употреби језика из-
међу мушкараца и жена а које мушкарци користе како би жене стављали 
у деградиран, подређен положај.

Други смер у коме су се радови у оквиру овог методолошког поступ-
ка кретали јесте описивање језика о женама и језика о мушкарцима. 
Најпознатији пример борбе за равноправност у језику на овом пољу јес-
те увођење титуле Ms за обраћање женама у енглеском језику као пан-
дана титули Mr за обраћање мушкарцима (предлог закона за промену 
титула приликом ословљавања жена Конгресу Сједињених Америчких 
Држава поднела је Бела Абзаг (Bella Abzug) 1975. године) (Perović 2009: 
144–145). Најчешће су се примери у оквиру истраживања која су рађена у 
овој области односили на постојање и употребу речи за означавање жен-
ског рода именица које означавају различите професије као и поређење 
нивоа значења речи које означавају припаднике женског и припаднике 
мушког рода (нпр. енгл. bachelor – spinster). Постојање родно маркираног 
језика потпуно је оправдано и са лингвистичке и са когнитивне тачке 
гледишта (Čaušević, Zlotrg 2012: 319) али уврежена је појава да је мушки 
род именица узет као стандардни, нормативни, немаркирани чиме жене, 
у већој или мањој мери, бивају дискриминисане (Bugarski 2005: 54). На 
просторима бивше Југославије велики је број студија и научних радова 
писан управо на ову тему са циљем деконструкције родних стереоти-
па и постављања кодекса несексистичке употребе језика (Bugarski 2005; 
Čaušević, Zlotrg 2012; Filipović 2011; Savić 1995б; Savić 1998).

Методолошки поступак везан за теорију доминације, колико год 
да је важан и да представља пионирски подухват у оквиру родних 
студија, ипак има својих мањкавости. Пре свега, начин на који је род 
представљен у оквиру овог методолошког поступка не даје реалну сли-
ку манифестације рода у креирању појединачних идентитета. Овим 
конкретно мислим на то да се теорија доминације ослања на биолош-
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ке и антрополошке студије и род заправо изједначава са полом, пред-
ставља га као нешто што је сваком појединцу природно дато рођењем. 
Поред тога, не само да су род и пол изједначени него се не узима у об-
зир ниједан други фактор који доводи до описаних употреба језика од 
стране мушкараца и жена. Род се посматра потпуно изоловано од свих 
осталих социолошких, психолошких и других конструката који утичу 
на формирање идентитета.

3.3. теорија различитости
Условно речено други методолошки поступак у оквиру родних сту-

дија представља истраживања чијом се зачетницом сматра Дебора Та-
нен (Deborah Tannen). Њена популарно писана књига (Filipović 2009: 
129) под називом ти једноставно не разумеш (You just don’t understand), 
која је изашла 1990. године, представља окретање од теорије доминације 
успостављене једну деценију раније и покушај да се однос мушко – жен-
ско објасни на један другачији начин којим ће се жена ставити у рав-
ноправнији положај са мушкарцем у односу на онај који јој је приписан 
теоријом доминације.

Оно што је у основи методолошког поступка везаног за ова истра-
живања јесте тврдња да мушкарци и жене користе различит језик као 
резултат различите социјализације у раном детињству. Сходно томе ова 
теорија назива се теоријом различитости (енгл. difference theory). Ос-
новна претпоставка теорије различитости је та да мушкарци и жене го-
воре различитим дијалектима (енгл. genderlect (Savić 1995а)) јер је њихов 
став према језику суштински различит и пре свега условљен друштве-
ном структуром вршњачке интеракције (Filipović 2009: 129). Заправо, 
Таненова род посматра идентично другим социјалним категоријама 
као што су раса, класа или етницитет и говор мушкараца и жена посма-
тра као говор две субкултуре (отуда се ова теорија изучавања језика 
и рода често назива и моделом две културе (енгл. two-cultures model))  
(Kameron 1998: 948).

У овако представљеној теорији, мушкарци и жене, дечаци и девој-
чице, првенствено се посматрају као припадници и представници соп-
ствених полова, а њихове групе у оквиру којих се одвија интеракција и 
социјализација појединаца имају потпуно различите друштвене струк-
туре и норме интеракције. Њихов однос према језику суштински је раз-
личит што резултира и различитостима у употреби тог језика. Таненова 
разговор између мушкарца и жене представља као разговор између при-
падника две различите културе (енгл. cross-cultural talk) (Tanen 1990: 8). 
Основне категорије различитости које ауторка истиче су успостављање 
интимности и независности, различита очекивања од процеса и резул-
тата конверзације, различита механика конверзације тј. физички коре-
лати везани за лингвистичку интеракцију. У складу са тим, девојчице 
су означене као те које језик сматрају средством успостављања интим-
ности, пријатељства и поверења, те које једна другу гледају у очи током 
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разговора, те које надуго и нашироко говоре о једној теми и произво-
де више пратећих звукова као реакцију на говор саговорника (Filipović 
2009: 129-130). Приликом разговора у оквиру мешовитих мушко-жен-
ских група, жене су означене као склоније да користе стратегије зајед-
ништва и подршке док су мушкарци склонији стратегији такмичења. 
Самим тим мушкарци се у разговору намећу, говоре чешће и више пред 
групом и склонији су да се укључе у дискусију.

Објављен је велики број радова на ову тему који првенствено проу-
чавају језик деце у вршњачкој интеракцији како у једнополним тако и у 
мешовитим групама (нпр. Makobi 1990). Поред проучавања језика деце, 
тема која је окупирала истраживаче у овој области и у оквиру овог мето-
долошког поступка јесте представљање родних стереотипа у медијима 
намењеним деци и њихов утицај на процес социјализације деце (Ahmed, 
Vahab 2014; Frensis 2010; Ficpatrik, MekFirson 2010; Matović 2010; Merskin 
2008; Tomson, Zerbinos 1997)

Оно што је, као и код теорије доминације, подложно критици јес-
те чињеница да се и ова теорија, иако родне разлике у употреби језика 
објашњава на другачији начин, у основи ослања на биолошка и антропо-
лошка истраживања изједначавајући род са полом. Род је и у оквиру те-
орије различитости представљен као бинарна опозиција мушко – жен-
ско, као нешто што је сваком појединцу дато, у овом случају не рођењем 
него процесом социјализације, али у сваком случају нешто што је непро-
мењиво, константно. Овакав приступ оставља места креирању родних 
стереотипа који и даље имају примат, било као хипотеза или као теорија, 
у истраживањима у оквиру овог методолошког поступка.

3.4. теорија перформативности
Већ Дебора Танен у својим новијим студијама долази до закључа-

ка да ниједна конверзацијска стратегија не мора бити у директној вези 
са родом говорника (Filipović 2009: 131). Овим се наслућује следећа па-
радигма у оквиру изучавања односа језика и рода која је почела да се 
развија током деведесетих година XX века. Ова парадигма ослања се 
пре свега на постмодернистичка истраживања Џудит Батлер (Judith 
Buttler) и њено увођење термина перформативност (енгл. performativity) 
(Kameron 1998: 951). Отуда и назив за ову теорију, теорија перформатив-
ности (енгл. performativity theory).

Користећи овај термин Батлерова заправо говори о родним иденти-
тетима који се стварају кроз језичку праксу. Родне одлике мушкарца или 
жене не схватају се као нешто са чиме се сваки појединац рађа или нешто 
што рано у свом животу научи, стекне, него као нешто што се током 
читавог живота ствара, формирајући динамичан друштвено условљен 
идентитет појединца. Овако схваћен род је само једна од динамичних 
друштвених категорија које учествују у формирању језичке праксе 
појединца. Трећи методолошки приступ у проучавању односа језика и 
рода сматра се постмодернистичким „заокретом” (енгл. postmodern shift, 
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postmodern turn) којим се домен изучавања језика и рода премешта на 
трансдисциплинарно поље изучавања. Род је у великој мери диверзи-
фикован и корелира са другим параметрима друштвено конструисаног 
идентитета као што су класа, старосна доб, етницитет, сексуално опре-
дељење и сл. (Kameron 2005: 484).

Поменута диверзификација рода отвара могућност да се на основа-
ма теорије перформативности развије нов приступ проучавању односа 
језика и рода. Овај приступ за фокус има језик и род у специфичним 
делатним заједницама (енгл. community of practice). Већина аутора и ау-
торки (Kameron 2005; Holms, Mejerhof 1999) теорију делатних заједница 
не одваја од теорије перформативности те ће такав приступ бити прак-
тикован и овде. Заправо, сматрам да је такав третман теорије делатних 
заједница и оправдан јер представља сублимацију идеја постављених у 
теорији перформативности.

Концепт делатних заједница су у родне студије увеле Пенелопа Екерт 
(Penelope Eckert) и Сали МекКонел-Гинет (Sally McConell-Ginet) 1992. 
године својим радом под називом ”Think Practically and Look Locally: 
Language and Gender as Community-Based Practice” („Размишљај прак-
тично, посматрај локално: Језик и род као делатна пракса заједнице”). 
Оне делатне заједнице дефинишу као групе појединаца које делају зајед-
но у циљу постизања заједничких друштвених циљева. Кроз ову дефи-
ницију ауторке истичу важност како интеракције чланова унутар једне 
заједнице тако и интеракције међу различитим заједницама, истичући 
да појединци веома често истовремено припадају већем броју различи-
тих делатних заједница (Ekert, MekKonel-Ginet 1992: 464). Разрађујући 
даље концепт делатних заједница, ауторке инсистирају на томе да се у 
конструкцију идентитета укључе сви параметри који у датом моменту 
утичу на тај идентитет како би се објасниле све оне језичке праксе и ма-
нифестације које се не уклапају у једноставну дихотомију мушко – жен-
ско (Ekert, MekKonel-Ginet 1992: 471).

Концепт делатне заједнице је много комплекснији и динамичнији 
од других социолингвистичких концепата као што су друштвене мре-
же или говорне заједнице (уп. Holms, Mejerhof (1999) и Filipović (2009)). 
Делатна заједница се дефинише на основу својих чланова и делатности 
којом се ти чланови баве при чему се истичу три основне димензије сва-
ке делатне заједнице: заједничко деловање, заједенички циљ и заједнич-
ки репертоар значења (Holms, Mejerhof 1999: 175). Овако комплексним 
дефинисањем делатне заједнице она као концепт постаје потенцијално 
способна да повеже истраживања на микро и макро нивоу, на чему су 
инсистирале и Екертова и МекКонел-Гинетова. Свакако је неопходно 
извршити микро-социолингвистичка истраживања како би се описала 
једна конкретна делатна заједница и интеракције њених чланова. Међу-
тим, да би истраживање било потпуно, делатна заједница мора да се 
проучава и у корелацији са другим делатним заједницама тј. у ширем 
социолингвистичком контексту. Овакав приступ је заправо предмет ис-
траживања макро-социолингвистике (Holms, Mejerhof 1999: 181).
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Крајем XX и почетком XXI века велики број радова на тему одно-
са језика и рода настао је под утицајем теорије перформативности и 
теорије делатних заједница. Поља интересовања односе се углавном на 
конструкцију идентитета приликом учења страних језика (Gordon 2004) 
или комуникације на интернету (Jejts 2000). Поред тога, бројне су сту-
дије на пољу критичке анализе дискурса везане управо за изучавање од-
носа језика и рода кроз манифестације моћи у дискурзивним праксама 
(Josub, Lanjado и др. 2014).

Како закључују Екертова и МекКонел-Гинетова, теоријом делат-
них заједница у родне студије се уводи методолошка пракса изучавања 
рода не као дихотомије мушкарац – жена него као процеса конструк-
ције мушкарца и жене у друштву. Такође, оваквим методолошким по-
ступком однос језика и рода се не своди на изучавање језика изиловано 
од осталих друштвених фактора него се као предмет изучавања јављају 
језичке димензије друштвених пракси појединаца у процесу конструк-
ције њихових идентитета (Ekert, MekKonel-Ginet 1992: 487). Управо овај 
аспект теорије делатних заједница, или шире узето теорије перформа-
тивности, представља оно што овај методолошки поступак издваја као 
најкомплекснији, најдетаљнији и најадекватнији за проучавање једног 
сложеног односа какав је однос језика и рода. Поред тога, овим својим 
карактеристикама теорија перформативности се као методолошки по-
ступак легитимно може сврстати у поље трансдисциплинарних студија. 
Овај методолошки поступак превазилази оквире једне дисциплине и 
проблему односа језика и рода приступа тематски а не дисциплинарно, 
што и јесте тенденција савремених токова лингвистичких истраживања 
(Larsen-Friman 2012: 204).

4. Критички осврт на методолошка кретања у оквиру 
изучавања односа језика и рода
У оквиру овог поглавља ауторка настоји да дâ критички осврт на сва 

три раније поменута методолошка поступка у изучавању језика и рода. 
Сврха оваквог критичког осврта јесте омогућавање новог увида у ову 
област и нових кретања будућих истраживања односа језика и рода.

У склопу описа наведених методолошких поступака у изучавању 
односа језика и рода, ауторка се критички осврнула на сваки од њих 
посматрајући их кроз призму односа термина „род” и „пол”. Овакво 
посматрање методолошких поступака је заправо констатација њихових 
мањкавости и различитости. Поред такве констатације неопходно је на-
поменути и следеће: без обзира на методолошки поступак који се у окви-
ру конкретних радова користи, за сваки важи чињеница да су се истра-
живања у оквиру њих кретала у смеру откривања родних стереотипа у 
употреби језика. На овај начин акценат се увек стављао на различитости 
у употреби језика тако да се један од родова приказивао као доминантан 
у односу на други (видети потпоглавља 3.2–3.4). У оквиру овог поглавља 
ауторка износи критички став према досадашњим истраживањима од-
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носа језика и рода дајући кратак увид у могуће теоријске оквире, методо-
лошке приступе и смер будућих истраживања.

4.1. критички осврт: теоријски оквири, методолошки приступи 
и смер истраживања
Основа критичког осврта на досадашња истраживања односа језика 

и рода лежи у ставу ауторке да би изучавање односа језика и рода мо-
рало да обухвати како експлицитне тако и имплицитне примере род-
них стереотипа. Ниво експлицитног изражавања стереотипа у оквиру 
социолингвистичких истраживања би се свакако односио на вербалне 
презентације рода кроз језик и у језику – оно што и јесте био главни 
предмет истраживања већине радова у овој области, нарочито у мето-
долошким оквирима теорије доминације и теорије различитоси (видети 
потпоглавља 3.2. и 3.3). Међутим, експлицитни родни стереотипи у јези-
ку нису ни једини ни довољан показатељ постојања стереотипа.

У вези са тим ауторка би желела да скрене пажњу на неопходност 
истраживања имплицитних примера манифестације родних стереотипа 
тј. оних ситуација у којима се стереотипи манифестују не „површински”, 
на плану језичке структуре, него „дубински”, на плану ставова и идеоло-
гија. Оваква врста истраживања могућа је једино у изразито интердис-
циплинарним истраживањима, рекла бих чак трансдисциплинарним 
истраживањима, која превазилазе оквире појединачних дисциплина и 
решавању проблема приступају тематски (Larsen-Friman 2012: 204). Те-
орија перформативности као методолошки приступ управо пропагира 
овакав начин изучавања односа језика и рода али су, и поред тога, те-
оријски оквири на које се истраживања у оквиру ове теорије ослањају 
готово искључиво лингвистички (видети поглавље 3.4).

Из горепоменутих разлога ауторка би желела да изнесе критички 
став према до сада коришћеним теоријским оквирима у изучавању од-
носа језика и рода и да предложи приступ који би се заснивао на теорија-
ма које омогућавају трансдисциплинарност и свеобухватност у присту-
пу овом феномену. Међу теоријским оквирима који омогућавају овакав 
приступ истраживању ауторка би нарочито истакла улогу социјалне 
семиотике Теа ван Лувена (Theo van Leeuwen) који шири оквире семи-
отике са искључиво лингвистичких на лингвистичке и нелингвистичке 
комуникативне моделе и то кроз изучавање тзв. „семиотичких извора” 
који се комбинују на различите начине како би створили одређена зна-
чења2. Управо ван Лувенови семиотички извори могу да обухвате оно 
што ауторка сматра експлицитним и имплицитним манифестацијама 
одређеног значења, у овом случају родних стеротипа.

Осим социјалне семиотике као теоријског приступа који омогућава 
изучавање интеракције лингвистичких и нелингвистичких аспеката у 

2 Детаљно приказивање теорије социјалне семиотике превазилази оквире овог рада. 
Детаљније видети у: van Luven 2005.
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креирању значења, ауторка би желела да истакне и потенцијал критич-
ке анализе дискурса као методолошког приступа који омогућава оваква 
истраживања. Критичка анализа дискурса се развија као научна дисци-
плина која се бави анализом манифестација доминације, дискримина-
ције, моћи и контроле у језику (Blumart, Bulcean 2000: 447) и уједно поку-
шава да уочавањем и тумачењем одређених језичких феномена утиче на 
искорењивање социјалних неједнакости, предрасуда и дискриминације. 
Успостављајући основе критичке анализе дискурса Норман Ферклаф 
(Norman Fairclough) даје тродимензионални оквир ове дисциплине. У 
оваквом оквиру први ниво се односи на дискурс као текст и заснива се 
на лингвистичкој анализи дискурса. Други ниво се односи на дискурс 
као дискурзивну праксу и заснива се на анализи онога што аутор сматра 
основним аспектима контекста: говорним чиновима, кохерентности и 
интертекстуалности. Трећи ниво се односи на дискурс као друштвену 
праксу и заснива се на анализи хегемоније и идеолошких ефеката дис-
курса (Blumart, Bulcean 2000: 448–449). Јасно је да се Ферклафов тро-
димензионални оквир креће од интерпретирања ка објашњавању како 
лингвистичких тако и нелингвистичких аспеката друштвене интерак-
ције и као такав је комплементаран са теоријским оквирима поменуте 
социјалне семиотике.

Коначно, ауторка би желела да у оквиру критичког осврта на доса-
дашња истраживања односа језика и рода скрене нарочиту пажњу на 
смер у коме су се та истраживања кретала – смер откривања родних сте-
реотипа – и то кроз предлагање новог, супротног смера у коме би се кре-
тала будућа истраживања – смера разоткривања примера експлицитне 
и имплицитне деконструкције родних стереотипа. Овакав смер истра-
живања би свакако за своју полазну основу узимао закључке о родним 
стереотипима до којих се дошло у досадашњим истраживањима али би, 
ослањајући се на горепоменуте теоријске оквире и методолошке присту-
пе, за циљ имао представљање примера добре праксе приказивања дис-
курса и родних идентитета који се не заснивају на стереотипима него 
управо супротно, дискурса и идентитета који те стереотипе деконструи-
шу. Закључци до којих би се након оваквих  анализа дошло могу бити од 
значаја како у области социолингвистике која се бави питањима мани-
фестације личности кроз језик  тако и у областима социологије и психо-
логије које се баве утицајем језика на развој друштвених и психолошких 
аспеката личности.

5. Закључак
Родне студије, иако временски посматрано веома младо поље ис-

траживања, крајем XX и почетком XXI века показале су се као изузет-
но плодно тле за лингвистичка изучавања (Holms, Mejerhof 2003: 1). 
Однос језика и рода био је интересантан лингвистима од самог свог 
појављивања као предмет истраживања седамдесетих година XX века 
па све до данас.
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У оквиру овог рада ауторка је настојала да представи историју раз-
воја методолошких поступака у проучавању односа језика и рода. Дат је 
преглед три основна методолошка поступка: теорија доминације, теорија 
различитости и теорија перформативности. Ауторка је дала низ приме-
ра конкретних научно-истраживачких радова у оквиру сваког од ових 
методолошких поступака као илустрацију одређене методологије. Поред 
тога, дат је и критички осврт на сваку од наведених теорија и то како 
кроз сагледавање и дефинисање појма родa у свакој од њих тако и кроз 
призму савремених токова у лингвистичким студијама које као примат 
истичу трансдисциплинарност у теорији и методолошком поступку. 
Иако све три наведене теорије постоје истовремено, ауторка закључује да 
је теорија перформативности, и конкретније теорија делатних заједница, 
најкомплекснија и најсвеобухватнија од сва три описана методолошка 
поступка. На крају ауторка, кроз критички став према теоријским окви-
рима, методолошким поступцима и смеру у коме су се досадашња истра-
живања кретала, предлаже нов смер будућих истраживања односа језика 
и рода – смер деконструкције експлицитних и имплицитних манифеста-
ција родних стереотипа у различитим типовима дискурса.
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Gordana J. Vladisavlјević
METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCHING THE 

RELATIONSHIP BETWEEN GENDER AND LANGUAGE – A 
CRITICAL REVIEW

Summary
The paper represents the author’s contribution to the critical review of a short but prolific 

period of linguistic research dealing with the relationship of language and gender. The aim of 
this kind of critical review is a detailed investigation of research methodology within the men-
tioned field of study, paying special attention to gender studies as a transdisciplinary field of 
research. The author has researched three different gender studies theories (dominance theory, 
difference theory and performativity theory), taking the difference in defining sex and gender 
as the basis for the research, and listing examples of specific articles that best represent the 
three mentioned theories. The author has subsequently offered a new insight into the possible 
future research of language and gender. In conclusion, the author has again reflected on the 
transdisciplinary approach in science as a prerequisite for modern linguistic research, giving 
advantage to the performativity theory as the most complex and the most thorough method-
ology within gender studies.

Keywords: gender studies, gender, sex, dominance theory, difference theory, performativ-
ity theory
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