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Епи скоп бач ки проф. др Ири неј (Бу ло вић)

ПО ЛО ЖАЈ СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА  
У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ

Ста ри Гр ци су до бро зна ли да је не за хвал но „до но си ти со ву у Ати ну“ 
(γλαῦκα εἰς Ἀθήνας κομίζειν), тојест об ја шња ва ти Ати ња ни ма оно што они 
зна ју бо ље од свих дру гих – за што и по ко ме је њи хов слав ни град та ко на-
зван. Ја исто та ко до бро знам да је не за хвал но да ја, ко ји ни сам струч њак 
јер ни сам ср би ста (иа ко ми фи ло ло ги ја и књи жев ност, уз те о ло ги ју, при чи-
ња ва ју ра дост и увек бу де ра до зна лост), имам част и ду хов ну по вла сти цу 
да се, на по чет ку ра да ово га ва жно га и на да све ча сно га ску па, обра тим скром-
ним увод ним из ла га њем пред ли цем свих вас, ов де са бра них, ко ји сте нај-
струч ни ји, нај по зва ни ји и нај од го вор ни ји де лат ни ци на у ке о срп ском је зи-
ку и о књи жев но сти на срп ском је зи ку. Али, бу ду ћи за хва лан за па жњу и 
по ве ре ње ини ци ја торâ, ор га ни за торâ и до ма ћинâ ово га ску па, по ку ша ћу 
да, ра ди на ше јав но сти, од му цам је дан број реченицâ на те му ко ја је пред 
на ма, све стан то га да сам ме ђу ва ма уче ник, а не учи тељ. При том не бих 
же лео да уво зној те о ри ји о та ко зва ној род ној рав но прав но сти по све тим 
пре те ра ну па жњу, а још ма ње да по све тим па жњу из ве де ној из ње те о ри ји 
о „род но осе тљи вом“ и „род но ко рект ном“ је зи ку, пре то че ној на пре чац, на 
бр зи ну, без пра ве јав не рас пра ве и са пот пу ном рав но ду шно шћу пре ма гла-
су на у ке и стру ке, у фа мо зни за кон, упр кос све до че њи ма и апе ли ма нај у-
глед ни јих те ла и по је ди на ца из Ма ти це срп ске и СА НУ, са ви ше на ших 
уни вер зи те та и дру гих ог њи шта на у ке и кул ту ре. Али не мам ни на ме ру да 
пре ћу тим сво ју не до у ми цу: ка ко је би ло мо гу ће да на ша На род на скуп шти-
на на опи са ни на чин из гла са ова кво оза ко ње но бе за ко ње, ни ма ло не ха ју ћи 
за ста во ве на у ке о је зи ку? Ста во ве Срп ске Пра во слав не Цр кве, ве ков ног чу-
ва ра не са мо пра де дов ске ве ре не го и пра де дов ског је зи ка, а у знат ној ме ри 
и ње го вог твор ца, не тре ба ни по ми ња ти пред на шим про та го ни сти ма пу-
та ка „зја пе ћим ви си на ма“ све тле европ ске (чи тај: за пад но е вроп ске или, 
тач ни је, евро а ме рич ке) бу дућ но сти срп ског на ро да и ње го вог је зи ка, ње го-
ве кул ту ре и ње го вог етич ког ко дек са.
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Нај пре ми до зво ли те да у нај кра ћим цр та ма из ло жим сво је ви ђе ње по-
ло жа ја срп ског је зи ка и пи сма у на шем са вре ме ном дру штву уоп ште. Сви ми 
зна мо да је је зик, по ре чи ма бла же но по чив ше га вла ди ке Да ни ла (Кр сти ћа), 
„дар од Бо га ко ји нас чи ни да има мо сло ве сност“, по ко јој и је смо бо го ли ка 
и бо го че жњи ва би ћа, жи ве ико не веч ног бо жан ског Ло го са (Ре чи, Сми сла). 
„Је зик као нај та на ни ји од нос ме ђу љу ди ма“ (исти) из и ску је да по шту је мо и 
во ли мо сва ки је зик и оне ко ји њи ме го во ре, а осо би то свој ро ђе ни је зик и 
све ко ји њи ме го во ре. На ши пре ци су кроз ве ко ве за и ста на де лу во ле ли, чу-
ва ли, не го ва ли и раз ви ја ли свој је зик и ње го во пи смо, ћи ри ли цу. Бар овде, у 
Срп ској Ати ни, и то под кро вом Ма ти це срп ске, ово не тре ба по себ но ис ти-
ца ти, ака мо ли до ка зи ва ти. А да нас? На ста ње срп ског је зи ка да нас и на ње гов 
по ло жај у на шем дру штву не тре ба тро ши ти мно го ре чи. Ту је све ја сно, до 
бо ла и ту ге го ле ме оче вид но и ва пи ју ће, на ро чи то сви ма ва ма, ов де са бра-
ним буд ним чу ва ри ма на шег је зи ка, ње го ве ле по те и чи сто те, угро жа ва не 
по пра ви лу спо ља, рет ко кад из ну тра. Да нас је, на жа лост, угро жен ис кљу-
чи во из ну тра, од стра не нас са мих, ње го вим ра ср бља ва њем по мо ћу је зич ке 
ан гло сак со ни за ци је и ути ца ја ком пју тер ског је зи ка, као и на дру ге на чи не.

Нај но ви ју прет њу срп ском је зи ку пред ста вља, на на шу жа лост и сра мо-
ту, на ме та ње та ко зва ног род но осе тљи вог је зи ка, озва ни че но из гла са ва њем 
ваљ да нај бе сми сле ни јег и нај ап сурд ни јег за ко на у до са да шњој исто ри ји 
срп ског за ко но дав ства, до не тог прак тич но без оп ште јав не про ве ре ње го ве 
оправ да но сти и упр кос го то во јед но гла сном про ти вље њу на ших лин гви ста, 
фи ло ло га, пи са ца, по зна ва ла ца и из у ча ва ла ца срп ске књи жев но сти... До зво-
ли те ми да се од све му ке ма ло и на ша лим: прет ход ним на чи ном из ра жава-
ња ја кр шим за кон јер не ка жем „лин гвист кињâ и лин гвистâ, фи ло ло шкињâ 
и фи ло логâ, пи са чицâ и пи са ца“, ма да ми иде о ло зи „род не рав но прав но сти“ 
не би опро сти ли ни род но ко рект ни из раз „спи са те љи ца“ као ста ро мо дан 
и по ма ло ока ђен та мја ном; сви ви пак, ов де са бра ни, у но во го во ру „са бра не 
и са бра ни“, са у че сни ци сте, од но сно са у че сни це и са у че сни ци, у мом зло у-
ми шљај ном и, на да све, про тив за ко ни том по ду хва ту јер при ста је те да слу ша-
те не ко га ко го во ри иле гал ним ста ро го во ром и не под но си те кри вич ну при-
ја ву ни про тив ње га ни про тив са мих се бе... O tem po ra, o mo res! О чу де сном 
је зи ку Све то га Са ве, Ње го ша и то ли ких дру гих ду хов них го ро ста са, у ме ђу-
вре ме ну „џен де ри зо ва ном“ си лом за ко на, ни ти имам пра во ни ти се усу ђу јем 
да го во рим пред ова квим ча сним ску пом зна ла ца и струч ња ка, и то по сле 
све га што је до сад упра во из ва ше сре ди не ка за но и об ја вље но и на по ре до 
са свим оним што ће да нас би ти из ре че но под кро вом Ма ти це срп ске. 

Је ди но што ми пре о ста је је сте ма ло гор ког ху мо ра и бла ге иро ни је кад 
је у пи та њу ова те ма. Јед на ува же на го спо ђа, ака де мик (не по ми њем име јер 
no mi na sunt odi o sa), из ја ви ла је да она је сте баш то, а не „ака дем ки ња“ (ја бих 
до дао: или „ака дем ка“, или „ака де ми ца“, или не што слич но). Ти ме је пре кр-
ши ла пра ви ла но во го во ра, па и ана лог ни за кон. Пи там се: ко и шта шти ти 
ње ну сло бо ду и ње но пра во на са мо о дре ђе ње? Да ли су твор ци тог за ко на 
бо љи је зи ко слов ци од ње? Име ни ца ака де мик је сте, до ду ше, име ни ца му шког 
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ро да, али се у свом нај ши рем зна че њу од но си и на осо бе жен ског по ла и на 
осо бе му шког по ла, као што је слу чај и са мно го дру гих име ни ца. Ка ко је 
мо гу ће да на ши „џен де ро ло зи“ не зна ју или, мо жда, све сно иг но ри шу ту 
оп ште по зна ту чи ње ни цу? А уко ли ко им ни су по зна те за ко ни то сти је зи ка, 
ваљ да им је ипак по зна то шта пи ше у Уста ву Ср би је. Јед на дру га углед на 
го спо ђа (ни ње но име не по ми њем иа ко је по зна јем) на во ди, у истом кон-
тек сту, по сто ја ње мно гих име ни ца фор мал но жен ског ро да ко је зна че ис-
кљу чи во ли ца му шког по ла, као што су име ни це слу га, вој во да и та ко да ље. 
Ка ко у овом слу ча ју оства ри ти род ну рав но прав ност му шка ра ца, тојест 
ка ко из бе ћи њи хо ву дис кри ми на ци ју? Не кад је то де ли мич но мо гу ће (по-
сто ји, напри мер, слу га, али по сто је и слу шки ња и слу жав ка; по сто ји вој во да, 
али и вој вот ки ња), а не кад уоп ште ни је мо гу ће. Као илу стра ци ју ре че но га 
ци ти ра ћу и ре че ни цу из при ват ног пи сма јед не го спо ђе ме ни, где она ка же: 
„До ско ра сам ра ди ла као спре ма чи ца..., а са да сам пен зи о нер“ (не ка же пен
зи о нер ка; под вла че ње мо је). Ово је ствар но ста ње, ре као бих при род но ста ње: 
јед на ко је ле ги тим но и јед на ко је у ду ху срп ског је зи ка кад осо ба жен ског 
по ла се бе де фи ни ше као „спре ма чи цу“ и као „пен зи о не ра“ (не као „пен зи о-
нер ку“, ма да је и то уо би ча је но).

Узми мо да ље реч вла ди ка, што је на род ски из раз за епи ско па (у ру ском 
је зи ку по сто ји и де ми ну тив од ми ло ште, вла ди чењ ка). Мор фо ло шки, вла
ди ка је име ни ца жен ског ро да, а се ман тич ки се, са мо и ис кљу чи во, од но си 
на му шкар ца бу ду ћи да у Пра во слав ној Цр кви же на не мо же би ти вла ди ка. 
Исти је слу чај, ре ци мо, и са име ни цом па па, за сту пље ном не са мо у Ри мо-
ка то лич кој не го и у Пра во слав ној Цр кви: епи скоп гра да Ри ма има по ча сни 
на зив па па, што ће ре ћи отац; исто та ко, епи скоп гра да Алек сан дри је но си 
ти ту лу па па и па три јарх (уз гред бу ди ре че но, истог је ко ре на и зна че ња и реч 
поп, ина че на род ски из раз за све ште ни ка). Са мо у јед ном слу ча ју се су сре ће 
и реч па пи са – у исто риј ском по дат ку, по јед ни ма, или у ле ген ди, по дру ги ма, 
о „па пи си Јо ван ки“. Слич но сто ји ствар и са ре чи ма ђа кон, ђа ко ни са и ђа ко
ни ца: ђа кон је увек му шка рац, а ђа ко ни са и ђа ко ни ца су же не: ђа ко ни са је 
же на ђа кон (пр во бит ни грч ки тер мин гла си ἡ διάκονος, где је име ни ца иста, 
у му шком ро ду, али јој зна че ње за ви си од упо тре бе чла на за му шки или за 
жен ски род, да би по том пре вла дао из раз ђа ко ни са, пр во бит но ко ло кви јал-
ног, а не књи жев ног ка рак те ра; у ла тин ском се, опет, за ђа ко на ка же di a co nus, 
а за ђа ко ни су mu li er di a co nus, „же на ђа кон“), док је ђа ко ни ца – ђа ко но ва су-
пру га. За ни мљи ва је и по ја ва да му шка име на у скра ће ном об ли ку, за др жа-
ва ју ћи сво је зна че ње, че сто по ста ју име ни це жен ског ро да: Пе тар – Пе ра, 
Па вле – Па ја, Јо ван – Јо ца, Ђор ђе – Ђо ка, Алек сан дар – Алек са, Аца, Са ша, 
Ша ца... Исти та кав ку ри о зи тет дâ се уо чи ти и код име ни ца му шког ро да у 
њи хо вом ауг мен та тив ном об ли ку: чо век – љу ди на, ју нак – ју на чи на, Ср бин 
– Ср бен да... 

Већ и овај ле ти мич ни и по вр шни увид у је зич ку ствар ност и је зич ке 
по ја ве по ка зу је да су оне мно го сло же ни је и суп тил ни је не го што се чи ни 
за го вор ни ци ма и за ко но дав ци ма про кру стов ски нор ми ра ног џен дер-је зи ка, 



тог јек сик-је зи ка за сно ва ног на ван је зич ким пре ми са ма, од но сно на но во-
ја вље ној иде о ло ги ји ко ја се на пр ви по глед ти че је зи ка, а за пра во се ти че све 
ши ри не, ду би не и ви си не чо ве ко вог би ћа, жи во та, са мо све сти, ства ра ла штва, 
ду хов но сти и кул ту ре, све га, да кле, што чо век као ико нич но и ло го сно или 
сло ве сно би ће је зи ком изражавa. На вод но се бо ре ћи про тив дис кри ми на-
ци је, та иде о ло ги ја на ма ла вра та уво ди све оп шту дис кри ми на ци ју. На вод-
но слу же ћи сло бо ди, она угро жа ва и сло бо ду лич но сти и сло бо ду за јед ни це, 
схва ће не као са бор на лич ност, а не као пу ка без лич на, без о блич на или пак 
из об ли че на ма са про из во ђачâ и по тро шачâ. На вод но еман ци пу ју ћи же ну, 
а ру ше ћи до ми на ци ју му шкар ца, ко ји се, ето, то ком исто ри је ре ли гијâ и 
ци ви ли за цијâ из ро дио у за др ту му шкар чи ну, она de fac to уки да и жен стве-
ност и му жев ност као би о ло шке и етич ке ка те го ри је. Она пред ста вља ве о ма 
озбиљ ну прет њу бра ку и по ро ди ци ако их схва та мо као уз ви ше ну тај ну и 
све ту Тај ну љу ба ви, а не као пу ко уго вор но парт нер ство или ин те ре сну за-
јед ни цу две ју при вре ме но или трај но удру же них, а ина че са мо до вољ них и 
са мо љу би вих ин ди ви дуа и њи хо вих по то ма ка и срод ни ка.

След стве но, она угро жа ва и чи та ве на ро де. Јер, не тре ба за бо ра ви ти да 
пој мо ви род, по род, по ро ди ца, род би на, на род и слич ни ука зу ју на су штин-
ску, ор ган ску по ве за ност пре да ка и по то ма ка, исто вре ме но и вер ти кал ну и 
хо ри зон тал ну. На ве штач ки и не при ро дан на чин мо ди фи ку ју ћи је зик, она, 
хте ла – не хте ла, ме ња ду хов ни и кул тур ни код на родâ, по ку ша ва да ко ре-
ни то пре и на чи оно што се зо ве ко лек тив но не све сно, као и оно што се у 
до бра ста ра вре ме на зва ло при род ни мо рал ни за кон или, ка за но ре чи ма 
Све тог Пи сма Но во га За ве та, та бли це људ ских ср ца на ко ји ма је Сâм Бог 
ис пи сао свој веч ни За вет љу ба ви пре ма чо ве ку и од го вор но сти чо ве ка пред 
Бо гом, пред дру гим људ ским би ћи ма, пред укуп ном тво ре ви ном Бож јом и 
пред со бом. Она, нај зад, – или, пре ће би ти, нај пре, – угро жа ва хри шћан ску 
ан тро по ло ги ју, па и ве ру и бо го сло вље Цр кве у це ли ни, вр ше ћи свој ма те ри-
ја ли стич ки и ме ха ни ци стич ки „пси хо ин же ње ринг“ и ну де ћи про гра ми ра-
ног, су же ног и опа ту ље ног хо мун ку лу са као су ро гат за Чо ве ка, жи ву ико ну 
Жи во га Бо га, она квог ка квим нам га при ка зу је От кри ве ње Бож је и по ка зу је 
бо го чо ве чан ски Лик Хри стов. Ве ру јем да због све га то га овај гло бал ни и гло-
ба ли стич ки про је кат јед не умор не, де ка дент не ци ви ли за ци је – не ће про ћи.

Српска Православна Црква
Епархија бачка

Нови Сад

epbacka@eunet.rs
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Проф. др Сре то Та на сић, до пи сни члан АНУРС

ЗА КОН ПРО ТИВ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА  
– ПРИ ЛОГ РУ ШЕ ЊУ СРП СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

У до бро уре ђе ним и срећ ним др жа ва ма је зич ка по ли ти ка је у цен тру 
укуп не на ци о нал не и др жав не по ли ти ке, што је оп ште по зна та ствар, а што 
је чи ње ни ца у уре ђе ним европ ским др жа ва ма, ве ли ким и ма лим. То би мо-
ра ло по себ но би ти пра ви ло у Ср би ји, ко ја је на кон свих ло мо ва кроз прет-
ход не де це ни је на сле ди ла не у ре ђе ну, чак се мо же ре ћи – за пу ште ну је зич ку 
си ту а ци ју. Иа ко се из ја шња ва мо да нам је циљ уре ђе но дру штво, иа ко нам 
се пре по ру чу је да сле ди мо европ ску прак су, те се оце њу је и про це њу је ко-
ли ко у том по гле ду на пре ду је мо – срп ска је зич ка си ту а ци ја се ни ка ко не 
ускла ђу је са је зич ком си ту а ци јом у европ ским др жа ва ма. Чак има раз ло га 
да се ве ру је да се упра во под сти че одр жа ва ње ова ко не у ре ђе не је зич ке си-
ту а ци је у Ср би ји. До бро је по зна то у со ци о лин гви сти ци, а и у прак си ве ћи-
не уре ђе них др жа ва, да се је зич ка по ли ти ка осми шља ва и спро во ди у до број 
са рад њи др жа ве и је зич ке стру ке. Ако та ко ни је, он да има мо не у ре ђе ну 
је зич ку си ту а ци ју, што пру жа мо гућ ност да се у зе мљи во ди ту ђа је зич ка 
по ли ти ка.

Је зич ка стру ка, а и дру ги – срп ска кул тур на јав ност, све вре ме ука зу је 
на ну жност за кон ског уре ђе ња је зич ке си ту а ци је у скла ду са но во на ста лом 
си ту а ци јом по сле рас ки да срп ско-хр ват ског је зич ког за јед ни штва; то је била 
и оба ве за по сле усва ја ња но вог уста ва Ср би је. Ме ђу тим, у др жа ви ни је би ло 
спрем но сти за то. Не мо же се ов де ула зи ти у раз ло ге та кве не спрем но сти. 
Пре око че ти ри го ди не ски ну та је за бра на са из ра де за ко на о срп ском је зи-
ку и пи сму у слу жбе ној упо тре би. Ски ну та је нео бја вље на за бра на или нам 
се учи ни ло. И ура ђен је био на црт за ко на у Ми ни стар ству кул ту ре и ин-
фор ми са ња: за јед но с пред став ни ци ма Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка. И ни шта не би од то га. По сле ду гог ћу та ња, по сле ви ше апе ла Од бо-
ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, и дру гих, те до пи са пред сед ни ци ма 
др жа ве, скуп шти не, вла де и раз ли чи тих од го во ра, па ћу та ња до про ме не 
вла де, до би смо од го вор Се кре та ри ја та за за ко но дав ство: не по тре бан је, а и 
би ло би ску по за при вре ду, да на про из во ди ма пи ше де кла ра ци је за срп ског 
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куп ца и на ћи ри ли ци. И му дро и увер љи во ре че но. А ове го ди не му ње ви-
то је усво јен За кон о род ној рав но прав но сти, и не пи та се за це ну ње го ве 
ре а ли за ци је. За кон ко ји са мо по на сло ву – и то је два – мо же би ти при хва-
тљив.

Је дан од зна чај ни јих ци ље ва овог за ко на је сте да се под пла штом бри ге 
о рав но прав но сти гра ђа на пот пу но про ме ни иден ти тет срп ског је зи ка – 
ње гов реч ник и гра ма тич ки си стем, ра чу на ју ћи да ће се ти ме из ме ни ти 
срп ски на ци о нал ни, кул тур ни, вер ски иден ти тет и свест у скла ду са јед ном 
ру ши лач ком иде о ло ги јом ко ја је у на ше дру штво уве зе на. Ко ли ко је по ку шај 
уво ђе ња тзв. род но осе тљи вог је зи ка с на уч ног ста но ви шта не при хва тљив, 
у срп ској на у ци је пи са но. Да ов де на ве де мо са мо је дан рад ака де ми ка Пи-
пе ра у Ју жно сло вен ском фи ло ло гу у ко ме је он по ја ву и по јам со ци ја тив них 
фе ми ни на ти ва ана ли зи рао и опи сао по дроб но у срп ском и дру гим сло вен-
ским је зи ци ма и по ка зао ка ко се тре ба пре ма њи ма од но си ти – ни ка ко у 
скла ду са зах те ви ма јед не иде о ло ги је, већ у скла ду са на у ком. На ве шће мо 
не ке из во де из тог све о бу хват ног ра да:

„Ве ли ки део срп ске јав но сти се за са да до ста уз др жа но или кри-
тич ки од но си пре ма тој лин гви стич кој стру ји ра ди кал ног фе ми ни зма, 
др же ћи се ми шље ња да по сао лин гви ста, а још ма ње но ви на ра, ни је да 
из ми шља ју но ве ре чи и но ву гра ма ти ку, не го да опи су ју, об ја шња ва ју и 
ко ди фи ку ју то што већ по сто ји у је зи ку (см. Ћо рић 2006, Пи пер 2008, 
Ми ло ра до вић 2009, Ра дић 2013, Сто ја но вић 2013). Кри ти ка фе ми ни на-
тив них нео ло ги за ма по пра ви лу ни је усме ре на про тив со ци јал них фе-
ми ни на ти ва уоп ште, не го про тив њи хо вог ве штач ког ства ра ња или ко-
ри шће ња као сред ства по ли тич ке ди фе рен ци ја ци је (в. та ко ђе Ра дић 2007; 
Ра дић 2010а; Ра дић 2010б; Ра дић 2011; Ра дић 2013; Ba jić 2012; Пи пер 2014; 
Ми ло ра до вић 2015).“ (стр. 12)

„Убр за но ства ра ње со ци јал них фе ми ни на ти ва пра ће но је по ра стом 
бро ја ду блет них об ли ка, што се не га тив но од ра жа ва на ста бил ност књи-
жев но је зич ке нор ме. У члан ку о ти по ло шким осо би на ма срп ско хр ват ског 
је зи ка, бу гар ски лин гви ста Иван Ле ков (1963) ис та као је да је јед на од 
та квих осо би на из ра зи та ра ши ре ност ва ри јант них или ду блет них об-
ли ка на свим ни во и ма је зич ког си сте ма. 

У срп ском је зи ку је на гло ши ре ње фе ми ни на тив них нео ло ги за ма 
у пр вој де це ни ји XXI ве ка, пре све га у је зи ку ме ди ја и јав ном го во ру, 
до ве ло до по ве ћа ња бро ја ду блет них гра ма тич ких или лек сич ко-гра ма-
тич ких об ли ка, нпр. про фе сор Ана Па вић, про фе сор ка Ана Па вић // про
фе со ри ца Ана Па вић, ди рек тор Ана Па вић // ди рек тор ка Ана Па вић // 
ди рек то ри ца Ана Па вић и сл. 

То је још јед на по твр да чи ње ни це да под сти ца ње ма сов ног ства ра-
ња но вих име нич ких об ли ка, пре не го што је та кав план осми шљен до 
свих твор бе них, мо р фо ло шких, син так сич ких и стил ских по је ди но сти, 
де ста би ли зу је књи жев но је зич ку нор му, те да ино ва ци је у је зич кој нор ми 
тре ба прет ход но да бу ду ис пи та не на свим ни во и ма њи хо ве упо тре бе.“ 
(стр. 15)
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И на кра ју за кљу чак:

„I) Jезичка по ли ти ка рав но прав но сти по ло ва у обла сти гра ма ти ке 
по не кад као да по ла зи од по гре шне те зе о му шкар ци ма и же на ма као 
две ма су прот ста вље ним, го то во за ра ће ним кла са ма. У ства ри, као што 
је по зна то, то ни су и не би тре ба ло да бу ду од но си ком пе те тив но сти, 
ни ти кла сне бор бе, не го уза јам ног до пу ња ва ња и обо га ћи ва ња. По сто-
је и на ру ша ва ња тог прин ци па, али се она не сме ју узи ма ти за пра ви ло. 
За раз ли ку од прав не или по ли тич ке рав но прав но сти по ло ва, ко ја је и 
мо гућ на и ну жна, пот пу на гра ма тич ка јед на кост по ло ва је не ре ал на, а 
ни је ни по треб на, слич но као што би не ре ал но би ло тра жи ти уки да ње 
фи зи о ло шких или пси хо ло шких раз ли ка из ме ђу же на и му шка ра ца. 

II) По ку ша ји иде о ло шког ин же ње рин га у гра ма ти ци, ма чи ме се 
оправ да ва ли, је су опа сни, и гра ма ти ча ри не би сме ли да окре ћу од њих 
гла ву као од по ја ва ко је не за вре ђу ју на уч ну па жњу.

III) Нор ма тив на гра ма ти ка не тре ба да под сти че ве штач ку гра ма-
ти ка ли за ци ју би ло ко јих је зич ких је ди ни ца, па ни со ци јал них фе ми ни-
на ти ва. С дру ге стра не, нор ма тив на гра ма ти ка не тре ба ни да спре ча ва 
или успо ра ва спон та ни раз вој со ци јал них фе ми ни на ти ва и њи хов по-
сте пе ни пре ла зак из усме ног из ра жа ва ња у пи сме ни вид раз го вор ног 
сти ла, а за тим и у дру ге сти ло ве књи жев ног је зи ка (Пи пер и Клајн 2014). 
Шта ви ше, лин гви сти ко ји се ба ве нор ма тив ном гра ма ти ком срп ског или 
не ког дру гог сло вен ског је зи ка на ла зе се пред за дат ком раз ра де ни за 
нор ма тив них ре ше ња у обла сти син так се со ци јал них фе ми ни на ти ва 
ко ји тре ба да олак ша ју њи хо ву оп ти мал ну упо тре бу.“1 

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка – нај ви ше све срп ско и све-
ин сти ту ци о нал но те ло обра зо ва но из ме ђу оста лог и да бри не о ста ту су срп-
ског је зи ка и ње го вој нор ми – одав но скре ће па жњу на то. Он је о то ме ви ше 
пу та из но сио свој обра зло жен став у ви ду од лу ка. Пр ва та ква ње го ва од лу-
ка до не се на је још 2007. го ди не,2 где је дат и гра ма тич ко-се ман тич ки аспект 
и при ка за на је зич ка прак са. По што је ова про бле ма ти ка стал но на ту ра на, 
Од бор се по но во обра тио ши ро кој кул тур ној јав но сти и об ја вио но ву од лу-
ку – опет као је дан пот пун и на уч но уте ме љен до ку ме нат – и об зна нио 12. 
фе бру а ра 2011. Ту је из ме ђу оста лог ре че но:

„Род на не у трал ност ге не рич ког му шког ро да у срп ском је зи ку није 
прет по став ка, већ лин гви стич ка чи ње ни ца: гра ма тич ки и при род ни 
род име ни ца у срп ском је зи ку ни су иден тич ни. Гра ма ти ке срп ског је зи ка 
у зва нич ној упо тре би ка жу да име ни це ко је зна че вр сту, зва ње или за-

1 Пре драг Ј. Пи пер. О со ци јал ним фе ми ни на ти ви ма у срп ском и дру гим сло вен ским 
је зи ци ма. Ју жно сло вен ски фи ло лог LXXII/3–4 (2016): 35–65. У овом ра ду се на во ди и до та да 
об ја вље на срп ска ре ле вант на ли те ра ту ра о тој по ја ви.

2 Ка ко име но ва ти за ни ма ња и ти ту ле жен ских осо ба. В. Бр бо рић, Ј. Вук са но вић, М. 
Та сић, С. Та на сић (прир.). Од лу ке Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. Бе о град: НМ 
Ли брис – Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, 2017, 256–263.
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ни ма ње озна ча ва ју би ћа оба по ла (чо век/љу ди, пас, го луб, пи сац, су ди ја...). 
сто га тврд ња да упо тре ба ге не рич ког му шког ро да угро жа ва пра ва жена 
би ва у не скла ду са ва же ћим ста вом лин гви стич ке на у ке. И не са мо то 
– ова ква би тврд ња под ра зу ме ва ла да су го то во сви за ко но дав ни ак ти 
Ре пу бли ке Ср би је, по чев од Уста ва, – род но дис кри ми на тор ни, јер се у 
њи ма не ко ри сте до след но об ли ци жен ског ро да“. 

Да ље се ово струч но обра зла же и да ју об ја шње ња за све не до у ми це ко је 
код до бро на мер них мо гу иза зва ти сум ње да је срп ски је зик род но дис крими-
на то ран.3 

Бу ду ћи да су иде о ло зи овог по кре та по кре ну ли но ву кам па њу, Од бор 
за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка се 20. ок то бра 2017. огла сио по себ ним 
са оп ште њем, где упу ћу је на сво ју по ме ну ту од лу ку, па из но си и сле де ће:

„У тој од лу ци де таљ но је по ка за но и обра зло же но ка ко се у срп ском 
је зи ку тре ба од но си ти пре ма је зич ким је ди ни ца ма жен ско га ро да ко је 
слу же као сред ства за име но ва ње зва ња, за ни ма ња, функ ци ја и сл.“

„Та од лу ка је не дво сми слен и ар гу мен то ван по ка за тељ да срп ски 
је зик ни ка ко ни је, ни ти мо же би ти, је зик род не не рав но прав но сти, па 
са мим тим ни дис кри ми на ци је осо ба жен ског по ла.“ 

„Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка сма тра, да кле, да је сва-
ка ин тер вен ци ја у је зи ку са ста но ви шта би ло ко је иде о ло ги је ко ја ни је у 
скла ду с на у ком о срп ском је зи ку не до пу сти ва и, ако би се и из вр ши ла, 
да би мо гла има ти не са гле ди ве по сле ди це по је зик.“

„Струк ту ра и упо тре ба је зи ка увек има ју са мо ре гу ла тив ну моћ да 
се пре ма по тре ба ма раз ви ја ју ства ра ју ћи и но ве ре чи гра ма тич ког жен-
ског ро да, па и со ци јал не фе ми ни на ти ве, али ни је мо гу ће то на мет ну ти 
је зи ку, без на си ља над је зи ком, по ‘за кон ском де кре ту’ кад се не ко ме, ко 
уз то још и ни је упу ћен у је зич ке за ко ни то сти, прох те“. 

„По што је је зик у осно ви на ци о нал ног иден ти те та, за хва ти у срп-
ски је зик с ци љем ме ња ња ње го ве при ро де и струк ту ре има ли би да ле-
ко се жне по сле ди це и по очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та, у вре ме кад 
је др жа ва уви де ла да је ну жно озбиљ но и трај но ра ди ти на за шти ти 
на ци о нал ног иден ти те та и срп ског је зи ка, што чи не и дру ги на ро ди у 
уре ђе ним др жа ва ма.“ 

У за кључ ку: 

„Сто га се Од бор овим пу тем обра ћа це ло куп ној срп ској јав но сти, 
др жав ним ор га ни ма, по себ но ми ни стар стви ма за про све ту и на у ку и 
кул ту ру, и нај ви шим пред став ни ци ма др жа ве да за шти те срп ски је зик 
од по ку ша ја да се он ве штач ки ме ња пре ма по ли тич ким и иде о ло шким 
ме ри ли ма.“ (Сајт Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка)

3 Је зик род не рав но прав но сти. В. Бр бо рић, Ј. Вук са но вић, М. Та сић, С. Та на сић (прир.). 
Од лу ке Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. Бе о град: НМ Ли брис – Од бор за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка, 2017, 272–274.
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На по ми њем да је не ко ли ко ме се ци пре усва ја ња овог не срећ ног за ко на 
не ко ли ко бе о град ских ли сто ва по но во об ја ви ло ово Са оп ште ње, на при мер, 
По ли ти ка – 28. мар та 2021. Да кле, ни је мо гло би ти за бо ра вље но шта је Од бор 
о ово ме ре као.

Не по сред но пред усва ја ње За ко на Од бор се огла сио но вом од лу ком 12. 
ма ја (2021), под на сло вом За кон о род ној рав но прав но сти је за кон про тив 
срп ског је зи ка, где је по но вио ар гу мен та ци ју про тив та квог на си ља над је-
зи ком са по зи ци ја јед не иде о ло ги је и ис та као: 

„Не ве ру је мо да би пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, у ко јој је ве ћи ни 
гра ђа на срп ски је зик осно ва на ци о нал ног иден ти те та, мо гао пот пи са ти 
за кон ко ји је са је зич ког ста но ви шта за кон про тив срп ског је зи ка. Убе-
ђе ни смо да је и пред сед ник све стан чи ње ни це да би – ако се тај За кон 
о род ној рав но прав но сти у Скуп шти ни и усво ји – он био у су прот но сти 
са Уста вом и За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је – а њи ме се уво ди дис-
кри ми на ци ја у сам је зик, уво ди се вер бал ни де ликт и цен зу ра. Јер нико-
ме се не сме и не мо же за бра ни ти да из срп ског је зи ка би ра ону мо гућ ност 
из ра жа ва ња ко ја му нај бо ље од го ва ра, па ма кар то би ли и об ли ци гра-
ма тич ки не у трал ног му шког ро да. Упра во та за бра на и је сте су штин ска 
на ме ра За ко на о род ној рав но прав но сти.“ (Сајт Од бо ра за стан дар ди за-
ци ју срп ског је зи ка)

По усва ја њу За ко на Од бор се 31. ма ја огла сио но вом од лу ком под на сло-
вом На си ље над срп ским је зи ком. Уз до ста то га што је већ и ра ни је ре че но, 
од лу ка се за вр ша ва сле де ћим:

„За то се Од бор, за јед но са не скуп штин ским го вор ни ци ма срп ског 
је зи ка, мо ра за пи та ти: је ли ствар но до шло вре ме да се ‘срп ска’ скуп шти на 
и ‘срп ски’ ми ни стри и ‘срп ски’ по сла ни ци већ 30 го ди на про ти ве усваја њу 
за ко на о за шти ти срп ског је зи ка и ћи ри ли це, а за ма ње од по ла го ди не 
усво је За кон ко ји је у је зич ком де лу за кон про тив срп ског је зи ка. Све ре-
че но не дво сми сле но по ка зу је да је нео п ход но да Устав ни суд про гла си 
овај за кон не у став ним“ (Сајт Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка)4

Све вре ме срп ски лин гви сти, пред став ни ци Од бо ра и нај зна чај ни јих 
срп ских ин сти ту ци ја, Цр ква, дру ги на уч ни ци и кул тур ни рад ни ци, ука зи-
ва ли су на по губ не по сле ди це овог за ко на, на ње го ве ствар не ци ље ве. За 
нај ши ру кул тур ну јав ност, и од го вор не функ ци о не ре у др жа ви, да то је и 
до вољ но озбиљ них упо зо ре ња на по сле ди це овог за ко на и ра зу мљи вих при-
ме ра функ ци о ни са ња срп ског је зи ка, што све по твр ђу је да су оп ту жбе на 

4 Од бор је ову сво ју од лу ку по слао го то во на све др жав не фа кул те те у Ср би ји и Ре пу-
бли ци Срп ској и дру гим нај зна чај ни јим на уч ним и кул тур ним ин сти ту ци ја ма. Не ке су се 
ја ви ле од бо ру. СА НУ се Од бо ру обра ти ла до пи сом од 10. ју на 2021. г. и са оп шти ла: „Из вр шни 
од бор СА НУ је по др жао све ста во ве ко ји се за сни ва ју на пра ви ли ма лин гви стич ке на у ке, 
на у ке о је зи ку и ко ји су усме ре ни на за шти ту срп ског је зи ка“.
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ра чун срп ског је зи ка, и срп ске кул ту ре, па и њи хо вих но си ла ца и ства ра ла-
ца, пот пу но не тач не и зло на мер не. Има ли смо при ли ку да чу је мо да огромна 
ве ћи на же на раз ли чи тог со ци јал ног ста ту са, по себ но оне нај о бра зо ва ни је, 
не са мо да не по др жа ва ову „за шти ту рав но прав но сти“ не го је сма тра не при-
хва тљи вом, упра во дис кри ми на тор ном и увре дљи вом. Као и све дру ге оп-
ту жбе и оце не срп ског је зи ка ко је се на во де као ар гу мен ти за на ме та ње овог 
по губ ног за ко на, не тач не су и те да је срп ски је зик као и ње гов на род за о стао, 
кон зер ва ти ван, ин ва ли дан, да не пра ти са вре ме ни свет. Има ли ије дан при-
мер раз во ја европ ских је зи ка у 20. ве ку да ни је ка рак те ри сти чан и за срп ски 
књи жев ни је зик – ре ци мо, по ја ва кон ден за ци је и но ми на ли за ци је и у окви-
ру то га је зич ко де ком по но ва ње и уни вер би за ци ја, па фа зич ност у раз во ју 
је зич ких да то сти – све као и у дру гим европ ским је зи ци ма и све кад и у 
дру гим европ ским је зи ци ма. Ме ђу тим, то ни је ни ва жно; оп ту жбе нам из-
но се гле да ју ћи нас у очи они и оне ко ји те шко да су и др жа ли у ру ка ма не ки 
срп ски реч ник или гра ма ти ку, ка мо ли их раз у ме ли. При то ме по ка зу ју то-
тал но не по зна ва ње реч ни ка и гра ма ти ке срп ског је зи ка по ко јим он функ-
ци о ни ше. Има ли смо при ли ку да чу је мо шта о све му ово ме зна ју и њи хо ви 
екс пер ти ко ји су ре а ли зо ва ли про јек те уз по моћ не ких европ ских фи нан-
си је ра. Нај бу квал ни је: да не бје ше под оним име ном /европ ски/, не шћа ше 
се бо јат’ од уро ка.

Већ је ука зи ва но и да но си о ци ове иде о ло ги је кри во тво ре и по сто је ће 
до ку мен те Ује ди ње них на ци ја и Европ ског пар ла мен та: та мо је реч о пре-
по ру ка ма да се во ди ра чу на о род но осе тљи вом је зи ку, не на ру ша ва ју ћи 
струк ту ру да тог је зи ка,5 што ће ре ћи да се он не гу ши ни ти да ти је зик ру ши, 
а ов де се у про па ган ди, па и у За ко ну, то пре во ди у оба ве зу та квих ин тер-
вен ци ја ко је има ју за циљ про ме ну реч ни ка и гра ма тич ке струк ту ре срп ског 
је зи ка пра ће ну др жав ним на си љем – уз крај њи циљ: пре тва ра ње срп ског 
је зи ка и на ње му гра ђе ног иден ти те та и обра за ца по на ша ња и ми шље ња, 
кул ту ре у – кул тур ну Кар та ги ну6 и по ди за ња из пе пе ла но вог је зи ка, култу-
ре и на ро да по узу си ма те иде о ло ги је. Ов де се на ме ће пи та ње: ко има пра во 
да пред ла же за кон об ма њу ју ћи На род ну скуп шти ну и пред сед ни ка др жа ве, 
сно си ли ка кву од го вор ност за то и ка ква је сна га та квог за ко на?

У пи та њу је оза ко ње ње на си ља над је зи ком, је зич ки ин же ње ринг у име 
иде о ло ги је, по др жан др жав ном си лом, окри вљи ва ње је зи ка и ње го вог на-
ро да за род ну дис кри ми на ци ју, по ку шај ру ше ња је зич ког си сте ма, лек сич-
ког и гра ма тич ког – уки да ње пој мо ва у ми шље њу и је зи ку – на ср тај на је зик 
и кул ту ру и на на ше ви ђе ње све та, по ро ди це, из гра ђи ва не у скла ду са сво-
јом кул ту ром, тра ди ци јом и у окри љу на ше пра во слав не цр кве, на ср тај на 
сло бо ду ве ре и наш хри шћан ски жи вот, огра ни че ње Уста вом га ран то ва ног 

5 Gen der-ne u tral lan gu a ge in the Eu ro pean Par li a ment.
6 У По ли ти ци је исто ри чар Бо јан Цви тан 16. ју на 2021. об ја вио чла нак под на сло вом 

Кар та ги на мо ра па сти. Не се ћам се да ли сам га био про чи тао кад сам на пи сао ову ре чени-
цу за из ла га ње. Мо гу ће је и да сам про чи тао па за бо ра вио, а да је про ра ди ла под свест.
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пра ва да се сло бод но слу жи мо сво јим је зи ком, оза ко ње ње вер бал ног де лик-
та, огра ни че ње устав не сло бод не на ау то но ми ју на уч ног ми шље ња, уво ђе ње 
иде о ло шких ко ме са ра ко ји ће све и сва ко га кон тро ли са ти. Украт ко: ова идео-
ло ги ја има за циљ да уни шти на ше це ло куп но кул тур но на сле ђе, да по ни шти 
срп ски кул тур ни обра зац. До сад су нам оку па то ри уки да ли ћи ри ли цу, ови 
хо ће да уки ну и срп ски је зик и кул ту ру, иден ти тет, да уки ну срп ски на род. 
Са мо су гра ни це ма ште но си ла ца ове иде о ло ги је гра ни це на си љу над срп-
ским је зи ком, на ци о нал ним и кул тур ним иден ти те том ства ра ним од пре и 
по сле Све тог Са ве до да нас. Од нас се за ко ном тра жи да се од рек не мо сво га 
иден ти те та. За што да га се од рек не мо? Ра ди сво га са мо по ни шта ва ња, да би-
смо би ли на гра ђе ни европ ском по хва лом, ко ју смо до би ли и са да, од мах по-
сле усва ја ња За ко на; ни смо ми и ни је на род, не го су га усво ји ли по сла ни ци. 
На ша исто ри ја је пу на европ ских по хва ла на ци о нал ним ште та ма ко је пра-
ви мо – са ми или уз ње ну из да шну и че сто не тра же ну по моћ.

Тек сад ће се по ка за ти че му је слу жи ло оно из ба ци ва ње срп ских нај бо-
љих књи жев ни ка из про гра ма. То је са мо увод у ру ше ње срп ске књи жев но-
сти и је зи ка и це ло куп не кул ту ре, и ни је слу чај но што се по шло од обра зов-
ног си сте ма, ко ји нам одав но ни је уса гла шен са на ци о нал ним ин те ре си ма; 
не зна мо ко га осми шља ва. Или зна мо: сва ка ко не онај ко би мо рао. Алек сан-
дар Јо ва но вић је ре као че му слу же срп ски је зик и књи жев ност: „Ма тер њи 
је зик ни је са мо сред ство ко му ни ка ци је, он је на став ни је зик за све пред ме-
те, али је и са књи жев но шћу нај вред ни је ду хов но до бро јед но га на ро да и 
чу вар ње го вог пам ће ња и кул ту ре. У при ро ду овог пред ме та је угра ђе но 
сти ца ње на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, али и нај ду бље ем па ти је за 
дру гог“.7 Овај за кон на ла же да се он при ме њу је и у обра зо ва њу, и то се већ 
чи ни, по че ло је и пре усва ја ња За ко на. 

Иа ко смо гла сно го во ри ли по след њих де сет го ди на, но си о ци ове идео-
ло ги је ни кад нам се ни су обра ти ли, а за чу до, ни од го вор ни пред став ни ци 
др жа ве, чел ни ци и не ка ми ни стар ства. Тек по усва ја њу За ко на ми ни стар ка 
Чо мић је ре кла: Сад је на Од бо ру. Уви де ли су да има не ких ре чи не при хва-
тљи вих и њи хо вим оду ше вље ним при ста ли ца ма – да ље и не ви де, па да би 
Од бор мо рао да их ма ло улеп ша. Као да је Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка не ка ква ор ди на ци ја за естет ску лин гви сти ку, као што се мо гу нос или 
уста улеп ша ва ти. Јед на мла ђа ко ле ги ни ца ко ја је не дав но сте кла зва ње док-
то ра на у ка раз ми шља: да ли јој леп ше при ста је док тор ка или док то ре са? 
Оче ку ју од нас да им ство ри мо но ви род но осе тљив је зик – род но по до бан 
срп ски еспе ран то, реч ник и гра ма ти ку, ко ји не сме има ти до дир них та ча ка 
са са да шњим не по доб ним срп ским је зи ком, иден ти те том, кул ту ром. Сва како 
би нас оце њи ва ли њи хо ви ко ме са ри. 

На дру ги ма је, али имам и ја ди ле му: ка кво мо рал но пра во има ју ови 
од ко јих је по те кла ова иде о ло ги ја да нам на ме ћу са мо у ни ште ње? Је ли то у 

7 Алек сан дар Јо ва но вић. Обра зо ва ње и иден ти тет: за што уто пи ја мо ра да по ста не реал-
ност. М. Му чи ба бић (ур.). Срп ски иден ти тет. Бе о град: Про свје та, 2019, 131. 
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скла ду с на шом или њи хо вом тра ди ци јом – за ко ју у мно гим слу ча је ви ма још 
ни су да ли об ја шње ње исто ри ји. 

За бра на др жа ви да усво ји за кон о срп ском је зи ку и пи сму, му ње ви то 
усва ја ње овог за ко на и слич них му, те за по че те ре фор ме на ста ве на ци о нал-
них ди сци пли на скла па се у јед ну це ли ну чи ји је циљ са да от кри вен. На жа-
лост, др жа ва је пот пу но под ба ци ла у за шти ти срп ских на ци о нал них ин те ре-
са. Она ни је до би ла овла шће ње да при хва ти и пот пи ше за кон за уни шта ва ње 
срп ског на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, прак тич но за на ци о нал но 
уки ну ће. На про тив, са да шњи чел ни ци др жа ве су ја сно и гла сно да ли реч 
на ро ду да ће шти ти ти ње гов су ве ре ни тет и иден ти тет, да ће до не ти за кон о 
за шти ти срп ског је зи ка и пи сма. Ни је власт до би ла са гла сност да пре да 
суд би ну срп ског иден ти те та иде о ло шким по кре ти ма ко ји су се отво ре но 
из ја сни ли да им је циљ ње го во по ни ште ње, уки да ње сло бо де на је зик, свест 
и ми шље ње, обра зо ва ње, на уч ног ра да, сло бо де ве ре и на чи на жи во та, ме-
ша ње у по ро дич ни жи вот – срп ска Кар та ги на у по гле ду на ци о нал ног иден-
ти те та, а све о тро шку срп ског на ро да. Не зна мо још је ли ово пред ви ђе но 
и за ма њин ске на ро де у Ср би ји или је са мо дар Ср би ма.

По што овај за кон про јек ту је уни шта ва ње срп ског је зи ка за јед но с кул-
ту ром ко ја је на ње му из гра ђи ва на, тј. ра за ра ње срп ског на ци о нал ног и 
кул тур ног иден ти те та, уво ди дис кри ми на ци ју гра ђа на, за бра њу је сло бо ду 
на ми шље ње и соп стве ни је зик, огра ни ча ва сло бо ду на уч ног ми шље ња уво-
ђе њем иде о ло шких кри те ри ју ма, по вам пи ру је иде о ло шке ко ме са ре – кр ши 
сва основ на људ ска пра ва у ме ри у ко јој то ни је чи нио ни је дан то та ли тар ни 
ре жим но ви јег вре ме на, он се мо ра без у слов но уки ну ти. Но ви за кон о за шти-
ти рав но прав но сти ма њи не и ве ћи не, јед ног и дру гог по ла, мо ра се пи са ти 
с пра вим ци љем, а не про тив срп ског је зи ка, и ни шта у ве зи са срп ским 
је зи ком не сме се на пи са ти про тив ми шље ња Од бо ра за стан дар ди за ци ју 
срп ског је зи ка. Је зик се сло бод но раз ви ја у скла ду са сво јим уну тра шњим 
за ко ни ма, а лин гви сти пра те. про у ча ва ју и нор ми ра ју га. О дру гим стра на ма 
та квог за ко на да ва ли би ми шље ње дру ги по зва ни струч ња ци као и Срп ска 
пра во слав на цр ква. 

Овај за кон оста ће у исто ри ји као при мер шта се до би је кад власт пре да 
уре ђи ва ње на ци о нал них пи та ња јед ној иде о ло ги ји иг но ри шу ћи ста во ве 
на у ке, цр кве и нај ши ре кул тур не јав но сти. 

Академија наука и умјетности Републике Српске
Бања Лука

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Београд

sre to ta na sic@yahoo.com 



Академик Пре драг Пи пер

ПО ВО ДОМ ЗА КО НА О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

1. Др жа ва јем чи рав но прав ност же на и му шка ра ца и раз ви ја по ли ти ку 
јед на ких мо гућ но сти (Устав Ре пу бли ке Ср би је, чл. 15). У Уста ву не по сто ји 
по јам род на рав но прав ност. Је ди ни ис пра ван на зив за ко на ко ји се од но си 
на тај члан Уста ва био би За кон о рав но прав но сти же на и му шка ра ца или 
За кон о рав но прав но сти му шка ра ца и же на.

2. Иде о ло ги ја род не рав но прав но сти део је иде о ло ги је ра ди кал ног фе-
ми ни зма, ко ја је део иде о ло ги је гло бал ног нео ли бе ра ли зма, ко ја све ви ше 
до би ја од ли ке гло бал ног то та ли та ри зма. То не ма мно го ве зе са на у ком, него 
пред ста вља по ку шај да јед на спор на те о ри ја („род“ не за ви си од по ла и ва-
жни ји је од по ла) до би је ста тус на уч но уте ме ље не и не спор не иде о ло ге ме, 
ко ја се пред ста вља као је ди но ис прав но по ли тич ко ми шље ње и ко јој се за-
тим за ко ном обез бе ђу је ње на прав на не при ко сно ве ност под прет њом ка зне 
и при ме не си ле пре ма они ма ко ји друк чи је ми сле и го во ре.

3. Тзв. род на рав но прав ност за сни ва се на спор ном пој му „ро да“, ко ји 
се по ли тич ки и ме диј ски же ли пред ста ви ти као не у пи тан и оп ште при хва-
ћен. У ли те ра ту ри о „род ној“ про бле ма ти ци не по сто ји са гла сност о пи та њу 
ко ли ко има та квих „ро до ва“: 2, 4, 6...? Да кле, ин си сти ра се на оба ве зно сти 
не че га за шта се не зна тач но ни ко ли ко то га има. У За ко ну се у ве зи с ро дом 
го во ри о му шкар ци ма и же на ма, по ми њу се и „осе тљи ве гру пе“, та ко да се 
обим пој ма „род“ оста вља отво ре ним. У осе тљи ве дру штве не гру пе у За ко ну 
се убра ја ју и гру пе ко је се из два ја ју на осно ву род ног иден ти те та и сек су ал-
не ори јен та ци је (чл. 7).

У За ко ну се пол огра ни ча ва са мо на „би о ло шку ка рак те ри сти ку на 
осно ву ко је се љу ди од ре ђу ју као же не или му шкар ци“, а за „род“ се да је 
сле де ћа рђа во са ста вље на де фи ни ци ја: „род озна ча ва дру штве но од ре ђе не 
уло ге, мо гућ но сти, по на ша ња, ак тив но сти и атри бу те, ко је од ре ђе но дру штво 
сма тра при клад ним за же не и му шкар це укљу чу ју ћи и ме ђу соб не од но се 
му шка ра ца и же на и уло ге у тим од но си ма ко је су дру штве но од ре ђе не у 
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за ви сно сти од по ла“ (чл. 6). Не ја сност те де фи ни ци је ве ро ват но ни је слу чај на. 
Или они ко ји су то на пи са ли ни су си гур ни шта је све тим пој мом об у хва-
ће но, или је на мер но оста вље на мо гућ ност раз ли чи тих ту ма че ња, а нај ве-
ро ват ни је и јед но и дру го.

Уче њем о „ро ду“ аме рич ког сек со ло га Џо на Ма ни ја, ко је су ра ди кал не 
фе ми нист ки ње и бор ци за пра ва не тра ди ци о нал них сек су ал них ори јен та-
ци ја зду шно при хва ти ли, фак тич ки се же ли про гла си ти не на уч ном сва пси-
хо ло шка, со ци о ло шка, ан тро по ло шка, те о ло шка, фи ло зоф ска и дру га ли-
те ра ту ра о по лу, ко ја је ве ко ви ма на ста ја ла. Ма ни је во уче ње о ро ду до би ја 
не ве ро ват но ја ку по ли тич ку, ме диј ску, али и за кон ску по др шку и за бра њу је 
се ње го во оспо ра ва ње као по ли тич ки не ко рект но и го вор мр жње. Ов де се 
не мо же ула зи ти у ана ли зу ци ље ва и по сле ди ца те пла не тар не по ли тич ке 
кам па ње сла бо огр ну те пла штом „на уч но сти“.

4. Пре до но ше ња За ко на тре ба ло је ва лид ним ис тра жи ва њем про ве-
ри ти ста во ве же на на срп ском го вор ном под руч ју пре ма про ме на ма у срп-
ском је зи ку ко је се овим за ко ном же ле уве сти. По њи хо вим ре ак ци ја ма у 
ме ди ји ма мно ге же не не одо бра ва ју да бу ду на зи ва не ис тра жи ва чи ца ма, 
но си ли ца ма, фи ло зоф ки ња ма и сл. Њих овим не ко же ли си лом да „усре ћи“ 
ме ња ју ћи уста ље не на зи ве за ни ма ња и дру штве них уло га. Та „де мо кра ти ја 
од о зго“ не ма ве зе са де мо кра ти јом, као што не ма мно го ве зе ни са гра ма ти-
ком ни ти са здра вим ра су ђи ва њем. 

5. Ко год за се бе ни је си гу ран да ли је му шко или жен ско, или се ко ле ба, 
или ме ња ми шље ње, тре ба, на рав но, да има јед на ка пра ва за жи вот и рад 
као и огром на ве ћи на оних ко ји у том по гле ду не ма ју ди ле ме, али ја сно раз-
ли ко ва ње му шког и жен ског у осно ви је раз во ја људ ске вр сте, а по ку ша ји 
раз вод ња ва ња те раз ли ке ишли би на ру ку пла не ри ма ра ди кал не пла не тар не 
де по пу ла ци је, ко ја је не та ко дав но под сме шљи во на зи ва на те о ри јом за ве ре, 
а да нас је све че шће ле ги ти ман пред мет на уч них и по ли тич ких рас пра ва. 
Ако би се за тре ну так оста ви ли по стра ни ина че ве о ма ва жни мо рал ни 
аспек ти по себ не за шти те оних ко ји због сво је сек су ал не ори јен та ци је на 
оста вља ју по том ство (на шта, на рав но, има ју пра во), ја сно је ка кве де мо граф-
ске по сле ди це та ква по ли ти ка има по ову зе мљу и ње не гра ђа не.

6. За кон је у свом лин гви стич ком де лу гра ма тич ки не у те ме љен. По бор-
ни ци тзв. род не рав но прав но сти не са мо што не ка жу ко ли ко има тих ро-
до ва („џен де ра“) не го не зна ју ни осно ве срп ске гра ма ти ке. Усред сре ди ли су 
се на из ми шља ње но вих име ни ца жен ског ро да (па и то нај че шће не у спе шно). 
Ни су раз ми шља ли о то ме да ре чи има ју не са мо мор фо ло ги ју и твор бу не го 
и син так су, а да у окви ру срп ске син так се по сто ји кон гру ен ци ја у ро ду. Ако 
би се гра ма тич ким ро дом мо рао увек ис та ћи пол де но ти ра не осо бе (нпр. 
куп ци и ку пи це), он да се исто мо ра при ме ни ти и на атри бут и на пре ди кат, 
што по ста је ро го бат но до бе сми сле но сти (нпр. На ши куп ци и ку пи це су били 
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и би ле за до вољ ни и за до вољ не.). А ко та ко не ка же, по но вом за ко ну би мо рао 
би ти ка жњен. Са ста вља чи за ко на ни су раз ми шља ли ни о про бле му гра ма-
тич ке дво знач но сти ко ју раз ре ша ва кон текст, нпр. у срп ском је зи ку се ка же 
Он је нај мла ђи ме ђу на шим ру ко во ди о ци ма (без об зи ра на пол иа ко је име ни-
ца у му шком ро ду), а ако би се мо ра ло го во ри ти Она је нај мла ђа ме ђу на шим 
ру ко во ди ли ца ма, то се не би мо гло од но си ти и на оба по ла исто вре ме но. Итд. 

7. У зах те ву да пре ма сва кој име ни ци му шког ро да за му шку осо бу мора 
по сто ја ти име ни ца жен ског ро да за жен ску осо бу по сто ји уоч љи ва не до след-
ност, пре све га, у чи ње ни ци да се у са мом За ко ну не спро во ди оно што се 
њи ме зах те ва: „Тер ми ни ко ји се ко ри сте у овом за ко ну и про пи си ма ко ји се 
до но се на осно ву ње га, а ко ји има ју род но зна че ње, из ра же ни у гра ма тич ком 
му шком ро ду, под ра зу ме ва ју при род ни жен ски и му шки пол ли ца на ко је 
се од но се“ (чл. 6). Па та ко је и до са да би ло. Че му он да прет ње ка зна ма за оне 
ко ји не по шту ју „род но осе тљив“ је зик? Де фи ни ци јом се уво ди по јам „при-
род ни пол“, што под ра зу ме ва да по сто ји и не при род ни или не ки дру ги пол.

Не до след ност се огле да и у то ме што су се са ста вља чи(це ) За ко на усред-
сре ди ли/усред сре ди ле са мо на жен ски „род“. Хо ће ли се у бу дућ но сти тра-
жи ти по себ ни об ли ци за би сек су ал не, тран ссек су ал не, ин тер сек су ал не, ме-
тро сек су ал не, асек су ал не и ко зна ко је све дру ге осо бе и дру штве но осе тљи ве 
„ро до ве“? Сред њи род (оно) не би им био до во љан.

Не до след ност се огле да и у то ме што са ста вља чи за ко на ни су пред ви дели 
мо гућ ност да му шкар ци по же ле да се о њи ма го во ри ис кљу чи во у гра ма-
тич ком му шком ро ду. Да кле, не Он је по зна та лич ност, не го би тре ба ло ре ћи 
Он је по зна ти лич ност или не ка слич на бе сми сли ца. Му шкар ци су, да кле, 
ова ко са ста вље ним за ко ном дис кри ми ни са ни.

Не до след ност у зах те ву да пре ма сва кој име ни ци му шког ро да за му шку 
осо бу мо ра по сто ја ти име ни ца жен ског ро да по са ста вља чи ма За ко на из гле да 
се не од но си на жен ска пре зи ме на. А ако би и би ла уве де на оба ве за да се 
мо ра го во ри ти Гор да на Чо мић ка, Зо ра на Ми хај ло вић ка и сл., шта би би ло 
са пре зи ме ни ма ти па Да ви чо, За те за ло, Куч, Лихт, Пи ја де, Фи ла и слич на? 
Са ста вља чи За ко на ни о то ме из гле да ни су ни раз ми шља ли. 

Ра ди кал ним фе ми ни сти ки ња ма због не че га не сме та чи ње ни ца да су 
ско ро сви со ци јал ни фе ми ни на ти ви из ве де ни од име ни ца му шког ро да. 
До след на гра ма тич ка еман ци па ци ја тра жи ла би да се из ми сле но ве осно ве 
(а не осно ве име ни ца му шког ро да) од ко јих ће се та кви фе ми ни на ти ви из-
во ди ти, што би, на рав но, би ло ап сурд но.

8. Ин си сти ра ње на то ме да пре ма сва кој име ни ци му шког ро да са зна-
че њем дру штве ног ста ту са, за ни ма ња и слич но мо ра по сто ја ти од го ва ра ју ћа 
име ни ца жен ског ро да, зна чи ве штач ко уво ђе ње но ве гра ма тич ке ка те го ри је 
у срп ски је зик. Би ло је слу ча је ва да су у про шло сти не ке то та ли тар не др жа ве 
по ку ша ва ле, с ма ње или ви ше успе ха, да ути чу на сво је књи жев не је зи ке уно-
ше њем из ме на у обла сти лек си ке и сти ли сти ке. Али још ни је дан то та ли тар ни 
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ре жим ни је ме њао гра ма тич ки си стем из иде о ло шких, по ли тич ких или не ких 
дру гих раз ло га, јер би ти ме уда рио на вр ло пре по зна тљив сег мент на ци о нал-
ног иден ти те та. Је зик је би тан део на ци о нал ног иден ти те та (за ско ро све на-
ци је), а гра ма ти ка је јед но од нај ва жни јих обе леж ја иден ти те та је зи ка. За то 
је по ку шај ве штач ког ме ња ња гра ма ти ке за пра во удар на би тан део на ци о-
нал ног иден ти те та. 

За што би не ко за ко ном те рао Ср бе да свој је зик учи не слич ним не мач-
ком или хр ват ском? На оку пи ра ним те ри то ри ја ма обич но се фа во ри зу ју 
је зик и пи смо оку па то ра. Је смо ли под не ком вр стом (по лу)оку па ци је или 
про тек то ра та па да дру ги од лу чу ју и о је зи ку ко јим го во ри мо? Је ли и то услов 
за ула зак у ЕУ? Ко ме Ср би тре ба да упо до бља ва ју свој је зик и за што? Исто-
вре ме но се од ла же до но ше ње иден ти тет ски из у зет но ва жног За ко на о је зи-
ку и пи сму, ко ји већ че ти ри го ди на че ка на раз ма тра ње и усва ја ње. Да кле, 
У СКУП ШТИ НИ ЈЕ ФАК ТИЧ КИ БЛО КИ РАН ЗА КОН КО ЈИ БИ ШТИ ТИО ИДЕН-
ТИ ТЕТ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА И ПИ СМА, А ХИТ НО УСВО ЈЕН ЗА КОН КО ЈИМ СЕ 
ИДЕН ТИ ТЕТ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА УГРО ЖА ВА. Не тре ба би ти мно го до се тљив да 
би се за кљу чи ло ка ко то ни је слу чај ност. Че га још тре ба да се од рек не мо у 
свом иден ти те ту да би нас не ки из ван Ср би је при ми ли у сво је дру штво и да 
ли тре ба да бу де мо у та квом дру штву? 

9. По што се За ко ном тра жи по себ на па жња за род но осе тљи ве дру штве-
не гру пе и пол не ори јен та ци је, За кон о род ној рав но прав но сти је у су прот-
но сти и са де ло ви ма Све тог пи сма у ко ји ма је реч о од но су из ме ђу му шка ра-
ца и же на као и о осо ба ма ко је се ви де као от клон од те ди хо то ми је. У се ку-
лар ној др жа ви за ко но дав ство се не усло вља ва би ло ко јим вер ским уче њем, 
али ако су за ко ном за га ран то ва ни сло бо да ис по ве да ња ве ре и пра во на 
сло бод но ми шље ње, он да се не мо гу ве ру ју ћи љу ди под прет њом ка зне при-
си ља ва ти да ис по ве да ју иде о ло ги ју тзв. род не рав но прав но сти. Ко ве ру је у 
ту иде о ло ги ју не ка је за сту па и бра ни, а ко ми сли дру га чи је мо ра има ти 
пра во да сло бод но из ра жа ва сво ја уве ре ња. Не мо гу при ста ли це те иде о ло-
ги је зах те ва ти да сви ми сле као они, а жи го са ти оне ко ји друк чи је ми сле као 
по ли тич ки не ко рект не осо бе ко је ши ре го вор мр жње и од њих зах те ва ти да 
под прет њом ка зне иде о ло ги ју род не рав но прав но сти при хва та ју као не ки 
но ви мо рал. За кон о род ној рав но прав но сти у де ло ви ма у ко ји ма се ко си са 
Све тим пи смом вре ђа вер ска осе ћа ња ве ћи не гра ђа на Ср би је, а она су Уста-
вом за шти ће на. И Срп ска пра во слав на цр ква, али и пред став ни ци му сли-
ман ске вер ске за јед ни це, из ја сни ли су се про тив та ко са ста вље ног за ко на, 
што су ње го ви пред ла га чи и до но си о ци иг но ри са ли.

10. Но ви мо рал са да се зо ве по ли тич ка ко рект ност, а шта је по ли тич ки 
ко рект но или не ко рект но од ре ђу ју по ли ти ча ри на вла сти, да нас јед ни, су тра 
дру ги. На том вред но сном си сте му за сни ва се и За кон о род ној рав но прав-
но сти. По ли тич ка не ко рект ност да нас је сва ко оспо ра ва ње иде о ло ги је гло бал-
ног нео ли бе ра ли зма. Но ви мо рал је, да кле, по ли тич ки мо рал, ко ји по ку ша ва 
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да се за кон ски на мет не као вла да ју ћи мо рал, без об зи ра на то ко ли ко то има 
ве зе са тра ди ци о нал ним, гра ђан ским и вер ским мо ра лом. То уно си кон фу-
зи ју у од нос по је дин ца пре ма мо ра лу и чи ни га вр ло не ста бил ним, а ти ме и 
дру штво у це ли ни.

11. По ли тич ко нор ми ра ње срп ског је зи ка, ка кво се по ку ша ва спро ве сти 
тим за ко ном, не ма из гле да да успе осим што ће се до не кле по ве ћа ти број со-
ци јал них фе ми ни на ти ва бр же не го што би се то де си ло ка да би тај про цес био 
спон тан. Тај по ку шај је то ли ко не зна лач ки спро ве ден да не мо же ус пе ти у 
је зич кој ре ал но сти, али већ гу би мо мно го вре ме на и сна ге, и још ће мо их гу-
би ти, ба ве ћи се ја ло вим пи та њи ма, уме сто да се ба ви мо не сум њи во ва жним 
пи та њи ма, нпр. ка ко по мо ћи са мо хра ним мај ка ма и мно го дет ним по ро ди-
ца ма, по ро ди ца ма без де це и осо ба ма ко је би же ле ле да за сну ју по ро ди це. 

На де лу је по зна та тех ни ка ма ни пу ли са ња јав ним мње њем пу тем сми-
шље ног по ме ра њем фо ку са са бит ног на ма ње бит но. Уме сто да се же на ма 
ко ји ма је то нај по треб ни је обез бе ди нео п ход на ма те ри јал на и сва ка дру га 
ре ал на по моћ, ну де им се на ка рад но из ми шље не, а но вим за ко ном за шти-
ће не ре чи. Исто вре ме но се под сти чу по де ле у дру штву, по ку ша ва се при до-
би ти део би рач ког те ла, иден ти фи ку ју се про тив ни ци тзв. евро а тлан ских 
ин те гра ци ја (тј. но вог свет ског по рет ка) итд.

Пред ла гач За ко на из бе гао је да у по треб ној ме ри чу је ми шље ње ре ле-
вант них струч ња ка (што је та ко ђе вид ма ни пу ли са ња). Би бли о гра фи ја ра до-
ва лин гви ста, фи ло зо фа, со ци о ло га, по ли ти ко ло га и дру гих струч ња ка ко ји 
оспо ра ва ју уте ме ље ност оно га што се За ко ном же ли на мет ну ти, би ла би по-
за ма шна, али по бор ни ци ма За ко на ви ше од го ва ра да се пра ве да друк чи ја 
ми шље ња не по сто је или да ни су ре ле вант на.

12. Они ко ји су се нај ви ше ан га жо ва ли на са ста вља њу и до но ше њу спор-
ног за ко на очи глед но су не ком пе тент ни за лин гви стич ка пи та ња (а они 
ко ји их са ве ту ју као да ни су мно го бо љи). Њих лин гви стич ка ар гу мен та ци-
ја не ин те ре су је и свог не зна ња се не сти де. Мо жда је и то део но вог мо ра ла. 
Њи хо во је, из гле да, би ло да спро ве ду не чи ју по ли тич ку во љу, ко ја би се да ље 
спро во ди ла си лом за ко на. Наш на род до ду ше ка же „Си ла Бо га не мо ли“, 
али до да је „А Бог си лу не во ли“. Мо жда ће због тог за ко на не ко вре ме би ти 
про га ња них и ка жња ва них, али он ће сва ка ко про па сти, а пре или ка сни је, 
или за јед но с њим, про па шће и они ко ји су га до не ли.

Српска академија наука и уметности
Београд

Универзитет у Београду
Филолошки факултет





Проф. др Је ли ца Сто ја но вић

ПО ЛО ЖАЈ СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА У СА ВРЕ МЕ НОЈ ЦР НОЈ ГО РИ  
– У КОН ТЕК СТУ ПРО ШЛОГ И БУ ДУ ЋЕГ

Ова ко по ста вље на те ма под ра зу ми је ва ла би да се узме у об зир ви ше 
аспе ка та: 1) вје ков но на сље ђе Цр не Го ре; 2) од нос пре ма је зи ку вје ков ног 
на сље ђа Цр не Го ре (срп ском) по сљед њих два де се так го ди на; 3) ста тус срп ског 
је зи ка да нас; 4) пер спек ти ве и мо гућ но сти у бу дућ но сти.

По сљед њих не пу них два де сет го ди на у Цр ној Го ри оби ље жио је по ку-
шај пот пу ног пре вред но ва ња све га оног што је има ло пред знак срп ски, са 
ци љем да се про ми је ни иден ти тет Цр не Го ре, од но сно да се „ство ри но ви 
чо вјек“ у „но вој Цр ној Го ри“, што се на ро чи то ин тен зив но ма ни фе сто ва ло 
у ди је лу ко ји се ти че срп ског је зи ка и ње го вог на сље ђа, те вје ков ног пи сма, 
ћи ри ли це.1 

За ве о ма крат ко ври је ме пре и ме но ван је је зик; с тим ускла ђен Устав; 
про ми је ње но пи смо; све му то ме при ла го ђе ни школ ски про гра ми; пи сци са 
про сто ра са да шње Цр не Го ре (сви ре дом) до би ли пред знак „цр но гор ски“; 
штам па ни уџ бе ни ци на ко ји ма је ста јао са мо на зив – цр но гор ски;2 спо ме-
нич ка гра ђа и исто риј ско на сље ђе – та ко ђе свр ста ва ни под „све цр но гор ско“. 

1 Ових не пу них два де сет го ди на по ку ша ја пот пу ног пре вред но ва ња све га оног што 
је има ло пред знак срп ски, оме ђи ле су дви је из ја ве (ко је ре пре зен ту ју оно што се са Цр ном 
Го ром де ша ва ло): из ја ва ми ни стра за про свје ту Сло бо да на Бац ко ви ћа (2004): „Цр но гор ци 
има ју тај ваш срп ски је зик, ко јим ви го во ри те, да га зо ву цр но гор ским... и крај при че“, те: 
„Наш за да так је да ство ри мо но вог чо вје ка“ (ми ни стар про свје те и на у ке Сло бо дан Бац ко-
вић, днев ни лист Дан, 31. ав густ 2004, као и ау дио-за пи си из ја ве са кон фе рен ци је за штам пу 
ми ни стра про свје те и на у ке на сај ту Ми ни стар ства про свје те и на у ке Цр не Го ре), и из ја ва 
Ми ла Ђу ка но ви ћа (2020): „Ово је не ка но ва Цр на Го ра на ко ју ће те се мо ра ти на у чи ти, у 
про тив ном... има ће те озбиљ не про бле ме са от по ром Цр не Го ре...“ (Ne delj nik.rs  <https://www.
ne delj nik.rs /vi deo-ov o-je -no va-cr na-go ra-na -ko ju-ce te-se -mo ra ti-na u ci ti-ev o -sa mo-mi nut-il i- 
-ka ko-su -dru stve ne-mre ze-is pra ti le-po raz-du ka no vi ce vog-dp s-a/>).

2 От кад су Бо шња ци ушли у власт за не ко ли ко раз ре да је на уџ бе ни ци ма упи сан че-
тво ро и ме ни на зив за је зик, да кле на њи хов за хтјев. Уза луд су они ко ји се опре дје љу ју за име 
срп ског је зи ка (а ко јих има да ле ко нај ви ше) тра жи ли да на уџ бе ни ци ма пи ше име срп ског 
је зи ка. 
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Што се је зи ка и пи сма ти че, ту се ни до да нас ско ро ни шта ни је про ми-
је ни ло, осим што се по не гдје на вла ди ним сај то ви ма у од ре ђе ним ре со ри ма 
сти дљи во по ја ви ла и ћи ри ли ца. Али, на став ни пла но ви и про гра ми, исти 
они ко ји су пра вље ни на не ги ра њу све га срп ског, као и уџ бе ни ци с тим ускла-
ђе ни, оста ли су исти. Бо јим се да ће и сље де ћу школ ску го ди ну дје ца у Цр ној 
Го ри по ха ђа ти на ста ву са истим школ ским про гра ми ма, и истим уџ бе ници-
ма из ко јих су од стра ње ни ве ли ка ни срп ске књи жев но сти, пре вред но ва но 
срп ско је зич ко и кул тур но на сље ђе, пре и ме но ван је зик. 

Што се бу ду ће пер спек ти ве и мо гу ћих дје ло ва ња ти че, ва жно је узе ти 
у об зир два аспек та.

Пр ви је фор мал но прав не при ро де и ти че се: 
1) Мје ста срп ског је зи ка у Уста ву Цр не Го ре. Упр кос то ме што се нај ви-

ше го вор ни ка опре ди је ли ло за име срп ског је зи ка, срп ски је зик је ста вљен 
у не рав но пра ван по ло жај у од но су на но во на и ме но ва ни цр но гор ски (ко јем 
је дат при мат и про гла шен је за слу жбе ни). Ту ве ли ку не прав ду те шко је уско-
ро ис пра ви ти јер је Устав Цр не Го ре, у ди је лу ко ји се је зи ка ти че, је дан од, 
ка ко се ка же, „нај твр ђих“, по треб но је три пе ти не Пар ла мен та да би се устав 
про ми је нио. 

2) Мје ста срп ског је зи ка у обра зов ном си сте му. У обра зов ном си сте му 
срп ски је зик је ста вљен у још не рав но прав ни ји по ло жај (про гла ша ва ње „црно-
гор ског је зи ка“ за слу жбе ни отво ри ло је про стор за да љу дис кри ми на ци ју). 
За кон ским и под за кон ским ак ти ма, раз ли чи тим од лу ка ма, по ку ша ва ло се, 
до ста и успи је ва ло, да се сву да ис фор си ра име за је зик – „цр но гор ски“. (О 
то ме го во ре фор му ла ци је да се „на ста ва из во ди на слу жбе ном је зи ку“, да се 
док тор ске ди сер та ци је пи шу и бра не на „слу жбе ном је зи ку“... и та ко ре дом.) 
Ту су про мје не мо гу ће уз до бру во љу вла сти, јер срп ски је зик има ста тус 
„је зи ка у слу жбе ној упо тре би“, што је, у ства ри, све. Са мим тим не ма ни ка-
квих пре пре ка да ње го во име бу де сву да за сту пље но. 

3) Мје ста срп ског је зи ка у на зи ву уџ бе ни ка, као на став ног при руч ни ка. 
За ово је, та ко ђе, по треб на са мо до бра во ља про свјет них вла сти да би се на 
уџ бе ни ци ма на шло име срп ског је зи ка.

Да кле, тре ба све учи ни ти да се у фор мал но прав ном си сте му обез би је ди 
што аде кват ни је мје сто срп ском је зи ку. Што се ти че за сту пље но сти ћи ри ли-
це, то та ко ђе за ви си од до бре во ље вла сти. За по вра так ћи ри ли це на мје сто 
ко је за слу жу је не ма фор мал них пре пре ка. 

Дру ги аспект је на уч ни. У на у ци не ма ком про ми са. На у ка, ако је на у ка, 
оста је на на уч ним по зи ци ја ма. Из то га про ис хо ди да је је зик на свим про сто-
ри ма да на шње Цр не Го ре био срп ски, и да то и да нас је сте, да се је ди но та ко 
име но вао, те да про сто ри Цр не Го ре чи не је дин ствен аре ал са цје ли ном срп-
ског је зи ка. На у ка не мо же пра ви ти до го во ре са по ли ти ком на ште ту на у ке 
и исти не. У том сми слу би би ло ва жно да ср би сти ка бу де и оста не је дин-
стве на.

П. С. Овај кра так пре глед, по ку ша ва ју ћи са са же то пред ста вим при ли ке 
у Цр ној Го ри, при ло жи ла сам за скуп „По ло жај срп ског је зи ка у са вре ме ном 
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дру штву: иза зо ви, про бле ми, ре ше ња“. Под те ма овог ва жног и већ тра ди-
ци о нал ног ску па, ко ји је ор га ни зо ва ла Ма ти ца срп ска, као нај ста ри ја књи-
жев на, кул тур на и на уч на ин сти ту ци ја срп ског на ро да, би ла је по све ће на 
усва ја њу За ко на о род ној рав но прав но сти. Ни је сам схва ти ла да те ма тре ба 
да бу де по све ће на том про бле му, за то сам пи са ла на дру гу те му, ма да је све 
јед но с дру гим у ве зи. У сва ком слу ча ју, те ма Ску па је ви ше не го оправ да на, 
јер је нео п ход но, чак ул ти ма тив но, да се срп ска на уч на ели та укљу чи, по зва-
на или не по зва на. Нај ва жни је на уч не ин сти ту ци је и ин сти ту ци је кул ту ре, 
Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и Ма ти ца срп ска, пр о ти ве се ова-
квом за ко ну. За то се ових да на во ди ва жна на уч на и струч на рас пра ва у 
ве зи с по ли тич ки про јек то ва ним за ко ном, ко ји за ди ре у су шти ну на у ке 
ду бо ким и не по треб ним ре зом. Про чи та ла сам и про пра ти ла при ло ге са 
Ску па у ве зи с да том про бле ма ти ком, као и За кључ ке Ску па, чи ји сам и пот-
пи сник. Све је пред ста вље но на уч но, струч но, илу стра тив но, ар гу мен то ва-
но. На да мо се да ће на у ка и стру ка би ти ува же не те да ће За кон оста ти ван 
сна ге. Осим то га, овај за кон би усво ји ла Ре пу бли ка Ср би ја, а срп ски је зик 
се го во ри на мно го ши рем про сто ру па би у том сми слу мо гло до ћи до до дат-
них не ја сно ћа и не спо ра зу ма.

Уни вер зи тет Црне Горе
Фи ло ло шки фа кул тет

Никшић

je li cast@yahoo.com





Проф. др Со фи ја Ми ло ра до вић

ЧИ МЕ СЕ ОБЕЗ БЕ ЂУ ЈЕ РОД НА РАВ НО ПРАВ НОСТ?

Пре рав но де сет го ди на (2011) на пи са ла сам текст ко јим сам пре све га 
же ле ла ар гу мен то ва но по ка за ти да срп ски је зик ни ка ко ни је ни ти мо же би ти 
је зик род не не рав но прав но сти, па са мим тим ни дис кри ми на ци је осо ба жен-
скогa по ла, и тај су текст при хва ти ли На уч но ве ће Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ и Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, те је име но ван као Од лу ка 
о пи та њу име но ва ња осо ба жен ског по ла као но си ла ца од ре ђе них зва ња и за
ни ма ња. Пе ри од од јед не де це ни је по ка зао је да смо од та да шње га ну ђе ња 
мно штва ре чи (углав ном на зи ва за ни ма ња код осо ба жен ско га по ла) не са гла-
сних струк ту ри срп ско га је зи ка сти гли до из глед ног за кон ског на ме та ња реч-
ни ка род но ди фе рен ци ра ног је зи ка јав ним и др жав ним ин сти ту ци ја ма. На 
по је ди ним пор та ли ма су сре ла сам се с на пи си ма у ко ји ма се раз два ја ју је зич-
ка струк ту ра и упо тре ба је зи ка, тј. је зич ка нор ма и је зич ка упо тре ба, па бих 
без и нај ма ње же ље да ба на ли зу јем ово ви ше но зна чај но пи та ње мо ра ла да 
кон ста ту јем нај пре не до пу сти вост уре ђи ва ња пра ви ла у би ло ко јој стру ци за 
ко ја ни смо вла сни ни по сво ме обра зо ва њу ни по зна њу, а по том и да дам 
сли ко вит при мер: на исти на чин би се мо гло ме ди ци на ри ма пре пу сти ти 
ди јаг но сти ко ва ње за па љењ ског про це са хо ле ци сте, али не и прак тич но де-
ла ње – опе ра тив ни за хват ра ди од стра њи ва ња обо ле ле жуч не ке се. 

Да кле, род ном рав но прав но шћу мо ра ју се озбиљ но, си сте мат ски и на 
ду ге ста зе ба ви ти уста но ве и ин сти ту ци је дру штве не за јед ни це, па ни ти се 
она мо же оства ри ва ти са мо у је зи ку, ни ти ће ње но оства ри ва ње са мо на том 
пла ну ре ши ти ег зи стен ци јал не про бле ме с ко ји ма се днев но су о ча ва ју са мо-
хра не мај ке, мај ке ау ти стич не де це, же не са ин ва ли ди те том итд. Да кле, гра-
ма тич ка ка те го ри ја жен ско га ро да ни је је ди но сред ство за обез бе ђи ва ње тзв. 
ви дљи во сти же на у срп ском или би ло ком дру гом је зи ку, ни ти пак су штин ски 
мо же ути ца ти на дис кри ми на ци ју / рав но прав ност же на. Рав но прав ност не 
за ви си од упо тре бе по је ди них гра ма тич ких ка те го ри ја, већ и од кон тек ста у 
ко ме су оне упо тре бље не, тј. од зна че ња це ли не тек ста. Ево при ме ра из ко га 
се ја сно ви ди да се чак и уз до след ну упо тре бу гра ма тич ке ка те го ри је жен ско га 
ро да мо гу из ра жа ва ти дис кри ми на тор ски ста во ви о же на ма: Же не по ли ти
ча ри (по ли ти чар ке) не спо соб не су за оба вља ње од го вор них по сло ва. С дру ге 
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стра не, тек сто ви у ко ји ма се не ко ри сти гра ма тич ка ка те го ри ја жен ско га 
ро да мо гу са др жа ти ста во ве ко ји афир ми шу род ну рав но прав ност. 

Род на не у трал ност ге не рич ког му шког ро да у срп ском је зи ку пред ста-
вља лин гви стич ку чи ње ни цу: гра ма ти ке срп ско га је зи ка у зва нич ној упо тре-
би ка жу да име ни це ко је зна че вр сту, зва ње или за ни ма ње озна ча ва ју би ћа 
оба по ла, па тврд ња да упо тре ба ге не рич ког му шког ро да под ра зу ме ва дис-
кри ми на ци ју же на би ва у не скла ду с ва же ћим ста вом на ше лин гви стич ке 
на у ке. Об ли ке жен ско га ро да за име ни це ко је зна че про фе си је тре ба упо тре-
бља ва ти та мо где је њи хо ва упо тре ба у скла ду с по сто је ћом нор мом и до бром 
је зич ком прак сом, а уко ли ко је у да то ме кон тек сту нео п ход но на гла си ти да 
је но си лац функ ци је жен ског ро да, то се мо же обез бе ди ти и дру гим је зич-
ким сред стви ма или на во ђе њем лич ног име на. Нор ми ра ње је зи ка не сме се 
ру ко во ди ти ис кљу чи во прин ци пом сла ња по жељ не по ли тич ке по ру ке, по-
себ но ка да то мо же зна чи ти до во ђе ње у не склад с ва же ћим гра ма тич ким и 
пра во пи сним нор ма ма и до бром је зич ком прак сом. 

И до дат но, по што се ово пи та ње не мо же и не сме све сти са мо на ни во 
лек си ке, че сто се де ша ва да ау то ри ко ји ни су лин гви сти ин си сти ра ју да у њи-
хо вим тек сто ви ма сто је име но ва ња ан тро по ло шки ња, ет но му зи ко ло шки ња, 
ку сто ски ња и слич но, али ко ри шће ње сле де ћих па ра лел них фор ми сма тра ју 
не у пут ним ка да им се на њих ука же као на ну жне са ста но ви шта срп ске је зич-
ке нор ме: При сут ни/при сут не на овој про сла ви би ли/би ле су не дво сми сле но 
раз о ча ра ни/раз о ча ра не. Да кле, са ми су све сни да ова кав на чин из ра жа ва ња 
не по треб но оп те ре ћу је ре че ни цу, уз са свим из глед ну мо гућ ност ње ног дово-
ђе ња до ап сур да, те да ова кве фор ме због то га не тре ба ко ри сти ти.

Не та чан је став да је са мо род но ди фе рен ци ран је зик – је зик род не рав но
прав но сти, при че му он под ра зу ме ва и то да је зи ци ко ји не по зна ју гра ма-
тич ку ка те го ри ју ро да не мо гу би ти је зи ци род не рав но прав но сти, чи ме се, 
им пли цит но, дис кри ми ни шу го вор ни ци оних је зи ка ко ји не по се ду ју одго-
ва ра ју ће гра ма тич ке ка те го ри је, по пут нпр. ен гле ског.

За ко ни ма се не мо же да ва ти пра во јед ној стра ни, а оспо ра ва ти исто вре-
ме но пра во дру го га – мо је пра во да бу дем име но ва на као фи ло лог, на уч ни 
са вет ник, ди рек тор итд. не сме ју угро зи ти чла но ви ни јед но га за ко на. На да-
ље, ин си сти ра ње на жен ском на зи ву мо га за ни ма ња или зва ња до жи вља вам 
као по тре бу да се у пр ви план ис так не мој пол, а не по сао ко ји оба вљам (/ функ-
ци ја на ко јој се на ла зим) и ква ли тет оба вља но га по сла, што је упра во обр нуто 
од оно га што за го вор ни ци фе ми ни за ци је је зи ка тре ти ра ју као на чин „осна-
жи ва ња жен ског ро да“. Да кле, род на рав но прав ност обез бе ђу је се упра во 
упо тре бом род но не у трал них об ли ка, док ин си сти ра ње на обе ле жа ва њу 
по ла у кон тек сту у ко ме је тај по да так за пра во ире ле ван тан – сма трам – може 
ука зи ва ти на дис кри ми на ци ју.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Бе о град

so fi ja.mi lo ra do vic @sa nu.ac .rs  



Проф. др Рај на М. Дра ги ће вић

НА СИЛ НА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА КАО НА ПАД НА  
ФЛЕК СИ БИЛ НОСТ ЛЕК СИЧ КЕ НОР МЕ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

По што је са вре ме ни срп ски стан дард ни је зик за сно ван на на род ном 
је зи ку, срп ском стан дард ном је зи ку од са мог на стан ка до да нас не до ста ја ло 
је лек си ке за име но ва ње мно гих пој мо ва. Због то га је наш је зик био и је сте 
отво рен за но ве ре чи. За нео ло ги зме по сто је три глав на из во ри шта – по ли-
се ми ја (до де љи ва ње но вих зна че ња већ по сто је ћим ре чи ма), де ри ва ци ја (гра-
ђе ње но вих ре чи) и по зајм љи ва ње стра них ре чи.1 Го вор ни ци срп ског је зи ка 
спон та но ко ри сте сва три из во ри шта, а срп ски лин гви сти ни ка да ни су за-
у ста вља ли те про це се. По сто ја ле су и по сто је са мо две пре по ру ке, а то је да 
пред ност тре ба да ти до ма ћој ре чи у од но су на стра ну, ако за то по сто ји 
мо гућ ност, и да не тре ба уво ди ти но ву реч за по ја ву за ко ју већ по сто ји на-
зив. Срп ска пра во пи сна и гра ма тич ка нор ма ти ви сти ка бо га то су опи са не 
и ни јан си ра не, али лек сич ка нор ма ти ви сти ка је (мо жда с до бром на ме ром) 
при лич но не раз ви је на. У то се мо же уве ри ти сва ко ко пре ли ста је зич ке са-
вет ни ке срп ског је зи ка. Је два да по сто ји по не ки са вет у ве зи са зна че њем и 
упо тре бом лек си ке. Лек сич ки си стем сма тра се отво ре ним и углав ном сло-
бод ним.

Упра во због то га, кад год је по сто ја ла по тре ба за име но ва њем жен ских 
ли ца, та ква лек си ка је спон та но на ста ја ла и на ста је и ни је дан лин гви ста се 
то ме ни је опи рао. Тре ба има ти у ви ду ре чи Алек сан дра Бе ли ћа2 о спо соб-
но сти срп ског је зи ка да се стал но из но ва са мо под на вља и са мо под мла ђу је: 
„Иа ко је наш на род ни је зик био из ло жен то ли ким ту ђин ским ути ца ји ма, 
он је као не ким ве ли ким и моћ ним жрв њем млео ту ђе еле мен те, та ко да је, 
ипак, и по осо би на ма гла сов ним и ак це нат ским, а на ро чи то син так сич ким, 
остао је дан од нај и звор ни јих, нај ар ха ич ни јих и нај сло вен ски јих сло вен ских 

1 Исп. нпр. Рај на Дра ги ће вић. Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас. Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, 2018.

2 Алек сан дар Бе лић. Око на шег књи жев ног је зи ка. Иза бра на де ла Алек сан дра Бе ли ћа, 
осми том. При ре дио Алек сан дар Мла де но вић. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, 1999, 58 (у да љем тек сту: Бе лић 1999). 
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је зи ка. Он ни је ни ма ло из гу био спо соб ност да се сам из се бе под на вља и 
под мла ђу је.“

Име ни це ко је озна ча ва ју же не – вр ши о це рад ње, но си о це за ни ма ња 
или осо би не, ко је су спон та но на ста ле у је зи ку, лек си ко гра фи су фик си ра ли 
у срп ским реч ни ци ма и ти ме им „при зна ли пра во на жи вот“. У нај но ви јем 
реч ни ку срп ског стан дард ног је зи ка, а то је Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це 
срп ске, чи је је пр во из да ње об ја вље но 2007. го ди не, об ра ђе но је чак 2000 
име ни ца ко је озна ча ва ју жен ска ли ца.3 Ме ђу њи ма има и мно го ре чи ко је су 
из ве де не од име ни ца му шког ро да и спа да ју у фе ми ни на ти ве.

У ис тра жи ва њи ма је по ка за но да је је зик сам ре гу ли сао гра ђе ње име-
ни ца са зна че њем жен ских ли ца где год је то би ло по треб но, па се, та ко, од 
при де ва ко ји озна ча ва ју људ ске осо би не си стем ски гра де име ни це ко је озна-
ча ва ју но си о ца со би не му шког и жен ског по ла (леп – ле по тан и ле по ти ца; 
глуп – глу пак и глу па ча). И ме ђу овим име ни ца ма има мо ви ра них фе ми нину-
ма, нпр. ле по тан – ле по тан ка, му дри јаш – му дри ја ши ца).4 Фе ми ни на ти ва 
има то ли ко да им је проф. Бо жо Ћо рић, још дав не 1982. го ди не, по све тио 
док тор ску ди сер та ци ју и об ја вио је под на зи вом Мо ци о ни су фик си у срп ско
хр ват ском је зи ку.5 Ни јед ном ре че ни цом у док то ра ту ау тор ни је из ра зио 
не го до ва ње пре ма по ја ви ко ју je об ра ђи вао, што са мо по твр ђу је да се пре ма 
њој ни пре 40 го ди на ни је осе ћао от пор го вор никâ, а ни лин гвистâ. 

У че му је он да про блем са За ко ном о род ној рав но прав но сти из је зич ке 
пе р спек ти ве? На шта та ко жуч но ре а гу ју го вор ни ци срп ског је зи ка и лин-
гви сти? 

И го вор ни ци ма и лин гви сти ма сме та при сил но (уме сто спон та ног) 
уво ђе ње но вих ре чи у срп ски је зик. При си ла у до ме ну лич не сфе ре (а сфе ра 
ма тер њег је зи ка то сва ка ко је сте) иза зи ва огро ман ре волт. Ни го вор ни ци 
срп ског је зи ка, а ни срп ски лин гви сти, за раз ли ку од не ких дру гих на ро да 
и њи хо вих лин гви ста, ни ка да ни су тр пе ли на сил не, ве штач ке ин тер вен ци-
је у лек си ци и ни је дан та кав по ку шај ни је за жи вео. Они ко ји би да на сил но 
уво де фе ми ни на ти ве оче ку ју од лин гви ста не са мо да се сло же с тим иде о-
ло шким и је зич ким на си љем, већ и да уче ству ју у ње му из ми шља ју ћи ре чи 
и про пи су ју ћи њи хо ву пу но прав ност у лек сич ком си сте му срп ског је зи ка. 
Још го ре ре ше ње је про пис Свен ке Са вић (Sa vić i dr. 2009: 27): „ода бра ти из 
по сто је ћег ин вен та ра ону је зич ку фор му ко ја нај бо ље од го ва ра ва шој ин ту-
и ци ји за је зик.“ Оче ку је се, да кле, и од лин гвистâ и од го вор никâ да ин тер-

3 Ли ди ја Бој чов ска. No mi na at tri bu ti va жен ског ро да у са вре ме ном срп ском је зи ку (твор
бе на и се ман тич ка ана ли за). Нео бја вље ни ма стер рад ко ји је од бра њен 11. ју ла 2013. го ди не 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, пред Ко ми си јом: проф. др Рај на Дра-
ги ће вић, мен тор, и до цент др Дра га на Вељ ко вић Стан ко вић (у да љем тек сту: Бој чов ска 2013).

4 Исп. Рај на Дра ги ће вић. При де ви са зна че њем људ ских осо би на у са вре ме ном срп ском 
је зи ку (твор бе на и се ман тич ка ана ли за). Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2001.

5 Бо жо Ћо рић. Мо ци о ни су фик си у срп ско хр ват ском је зи ку. Бе о град: Фи ло ло шки фа-
кул тет, 1982.
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ве ни шу у је зи ку пре ма соп стве ном на хо ђе њу. Ме ђу тим, још је Алек сан дар 
Бе лић (1999: 56) на гла ша вао, а за тим су то исто по на вља ли и ње го ви уче ни-
ци, да су „гра ма ти ча ри ту да опи шу и об ја сне по ја ве је зи ка и да као пра ви-
ло узму оно што на род у ве ћи ни упо тре бља ва. Они не ма ју пра ва да на ме ћу 
или про пи су ју.“ Исти овај став је ви ше пу та по на вљао проф. Бо жо Ћо рић 
од го ва ра ју ћи на пи та ње но ви на ра о на мет ну тим фе ми ни на ти ви ма. 

Има оних ко ји по гре шно ту ма че ову чи ње ни цу и из вр ћу је у по ку ша ју 
да до ка жу да го вор ни ци срп ског је зи ка, а по себ но срп ски лин гви сти не 
под но се ока зи о на ли зме и нео ло ги зме. Да то ни је тач но као до каз мо же се 
на ве сти чи ње ни ца да не ма уче ни ка ко ји за вр ши основ ну шко лу, а да ни је 
на у чио да је Ла за Ко стић гра дио ко ва ни це и да је јед на од њих пле ти сан ка. 
Још јед на Ко сти ће ва реч је до жи ве ла ве ли ку по пу лар ност, а то је без ње ни ца. 
На став ни ци (на ши бив ши сту ден ти) с одо бра ва њем го во ре уче ни ци ма о 
овим ре чи ма, а и де цу вас пи та ва ју да са сим па ти ја ма гле да ју на ову пе снич-
ку по тре бу и да је при ма ју као по ка за тељ је зич ке кре а тив но сти. Ме ђу тим, 
ка да би се те ре чи про пи са ле као оба ве зне за све го вор ни ке срп ског је зи ка, 
та оба ве за иза зва ла би бунт и схва ти ла би се као на си ље над је зи ком.

О то ме ко ли ки је зна чај твор бе ре чи и син так се „за пра ви лан раз ви так 
књи жев ног је зи ка“ Алек сан дар Бе лић (1999: 79) при ме ћу је: „Три су глав на 
пу та ко ја во де истом ци љу: по зна ва њу књи жев ног је зи ка, ње го вих ле по та и 
ње го вих осо би на уоп ште. То је на пр вом ме сту: по зна ва ње гра ђе ња ре чи 
јед но га је зи ка, по зна ва ње ње го ве син так се и ње го ве сти ли сти ке.“ На сле де-
ћој стра ни ци, Бе лић за о кру жу је и за кљу чу је свој став. „За то тре ба књи жев-
ни је зик стал но ис пи ти ва ти, на ро чи то у по ме ну тим прав ци ма. Исти на, це-
ло куп но по ље про у ча ва ња на шег је зи ка знат но је ши ре; али за пра ви лан 
раз ви так и по гле де на књи жев ни је зик и за до бро прак тич но по зна ва ње 
ње го во на пр вом је ме сту по треб но оно тро је. Ето за што по ме ну те три ди-
сци пли не мо ра ју би ти у сре ди шту и школ ске обу ке. Оне мо ра ју чи ни ти 
осно ви цу ње ну; ме ђу тим ти су де ло ви по зна ва ња књи жев ног је зи ка у шко-
ли нај ви ше за не ма ре ни.“

По ка зу је се, ме ђу тим, да се на сил ним уво ђе њем род но сен зи тив не лек-
си ке кр ше пра ви ла твор бе ре чи, ути че се на про ме не у син так си срп ског 
је зи ка, а бу ду ћи да је ова ква лек си ка вр ло екс пре сив на (о че му ће би ти ре чи 
у на став ку овог тек ста), на си лу се ин тер ве ни ше и у лек сич кој сти ли сти ци 
срп ског је зи ка. 

Упо тре ба ве штач ки тво ре них фе ми ни на ти ва из срп ске штам пе за 2017. 
и 2018. го ди ну по ка зу је да се они упо тре бља ва ју (1) у фе ми ни стич ком (и гло-
ба ли стич ком) дис кур су или (2) у раз го вор ном и но ви нар ском дис кур су са 
из ра зи то екс пре сив ном вред но шћу, ко ју би смо опи са ли као ома ло ва жа ва ње.6 
На при мер: Ево на ма лин гвист ки ње, је зич ке с т р у ч  њ а  к и  њ е ! Шар че вић 
је убр зо про ши рио под руч је бор бе, и сад већ ево на ја вљу је оп шту офан зи ву на 

6 Рај на Дра ги ће вић, Ми лош Утвић. Умно жа ва ње мо ви ра них фе ми ни ну ма на -ки ња у 
са вре ме ном срп ском је зи ку. Срп ски је зик XXIV (2019): 187–200.
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ов да шње ђа ке и ђ а  к и  њ е  (Вре ме). Она је ј а  т а  к и  њ а  Зе мун ског кла на и 
Да чиће ва дру га ри ца с дна ка це (Да нас, 31. 03. 2017). Они су ви те зо ви и в и  т е 
 ш к и  њ е  од бра не пре ки да труд но ће (Да нас, 27. 01. 2017). Уме сто да слу же за 
пре ва зи ла же ње сек си зма, ка ко се у род ним сту ди ја ма на зи ва дис кри ми на-
ци ја пре ма по лу,7 ове лек се ме га упра во под сти чу.

Сли чан ефе кат иза зи ва ју, на при мер, и сле де ће лек се ме (Вре ме, 2018): 
чет ни ки ња, те ро рист ки ња, мул ти ин стру мен та лист ки ња, не ром ки ња, 
ко ку сто ски ња итд. На зва ти не ко га не ром ки њом кр ши чак и нор ме вас пи-
та ног по на ша ња, а не са мо са свим не у те ме ље не твор бе ре чи.

Овим по да ци ма тре ба до да ти чи ње ни цу из ис тра жи ва ња Ли ди је Бој-
чов ске (2013) да од укуп но 2000 име ни ца ко је озна ча ва ју жен ска ли ца у РСЈ,8 
има укуп но 500 оних ко је озна ча ва ју же ну као но си о ца осо би не. Чак 85% 
тих име ни ца има пе јо ра тив но зна че ње. Мно ге од њих ни су на ста ле од име-
ни ца ко је озна ча ва ју му шка ли ца и њи хо ва пе јо ра тив ност ни је усло вље на 
ти ме што озна ча ва ју жен ска ли ца, али овај по да так је ва жан због чи ње ни це 
да се у је зи ку мо же про ши ри ти и се ман тич ка (ко но та тив на) вред ност твор-
бе ног мо де ла на исти на чин као што се мо же про ши ри ти не ки су фикс или 
не ки твор бе ни ме ха ни зам.9 

За то и не чу ди чи ње ни ца што Свен ка Са вић и оста ли ау то ри у књи зи 
Род и је зик, под ути ца јем по сто је ће лек си ке, ни су мо гле да за о би ђу сле де ће 
лек се ме: ал ко хо ли чар ка, арам ба ши ца, атен та тор ка, бан дист ка, бур ги ја ши ца, 
чет ни ку ша, де ка дент ки ња, дис кри ми на тор ка, фа бри ку ша, исме ва чи ца, ка
зни те љи ца, кра дљи ви ца, кре тен ка, кри јум чар ка, кри ми на лист ки ња, кри во
твор ка, кр па чи ца, крв ни ца, кр во лоч ни ца, ли хвар ка, ли кви да тор ка, лу пе шки
ња, ма ни пу лант ки ња, меч кар ка, му за ра, од мет ни ца, окрут ни ца, пе глер ка, 
пљач ка ши ца, под во да чи ца, по слов на пра ти ља, раз бој ни ца, ро би ња, сек суал на 
рад ни ца, швер цер ка, там ни чар ка, вре ћа ри ца, за тво ре ни ца, зло чин ка.

И све ове ре чи чи та мо у књи зи ко ју је фон да ци ја Фри дрих Еберт финан-
си ра ла да би се њо ме уна пре ди ла пра ва же на и њи хов углед у дру штву. 

Осим то га, ви ше су не го увре дљи ве лек се ме за име но ва ње же на ко је се 
у овој књи зи пре по ру чу ју, а ко ји ма су се до ју че озна ча ва ле жи во ти ње (нпр. 
му за ра) или пред ме ти (тре нер ка, до пи сни ца, го вор ни ца, же те ли ца). 

Под сме хом зра че и ре чи као епи ско па, ка зан џи ка, ке сте нар ка, ко ба си
чар ка, ко чи ја ши ца, ко тла ри ца, ме си ља, ми ро љу би тељ ка, мо лер ка, огле дар
ка, трам вај џиј ка, ту бе ран ка, зи дар ка. Ове ре чи из по ме ну тог при руч ни ка 

7 Исп. Sven ka Sa vić, Ma ri ja na Ča nak, Ve ro ni ka Mi tro, Gor da na Šta sni (prir.). Rod i je zik. 
No vi Sad: Žen ske stu di je i is tra ži va nja i Fu tu ra pu bli ka ci je, 2009 (у да љем тек сту: Sa vić i dr. 2009).

8 Реч ник срп ско га је зи ка, пр во из да ње, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2007.
9 Та ко су, на при мер, пре ма име ни ца ма као што су ма за ло (лош сли кар) или пи ска ра ло 

(не та лен то ван пи сац), чи ја се пе јо ра тив ност за сни ва на екс пре сив ном зна че њу твор бе не 
осно ве, и мно ге дру ге име ни це на -ло по при ми ле пе јо ра тив ност иа ко ни мо тив на реч, а ни 
су фикс ни су пе јо ра тив ни, нпр. при ча ло. Иста опа сност вре ба и но ве име ни це ко је се на си лу 
гра де да би озна ча ва ле жен ска ли ца – уна пред су осу ђе не на пе јо ра тив но зна че ње.
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ди рект но слу же за исме ва ње же на. Увре дљи ве су и ре чи: фар мер ка, го ве да
ри ца, го ве дар ка, го ве да ру ша, из го ни тељ ка, кра ва ри ца, кра вар ка, кра ва ру ша, 
кр дар ка, ма згар ка итд. Тре ба се за пи та ти ни је ли фон да ци ја Фри дрих Еберт 
овом књи гом угро зи ла до сто јан ство же на?

У Пред го во ру те књи ге (Sa vić i dr. 2009: 6) сто ји да „ма те ри ја ли у до да-
ци ма књи ге по ма жу чи та о ци ма и чи та тељ ка ма...“ Мо гло би се пот пи са ним 
„при ре ђи ва чи ца ма“ по ста ви ти пи та ње због че га су од лу чи ле да у овом пару 
на пр во ме сто ста ве име ни цу ко ја озна ча ва осо бе му шког по ла и ко јим ре-
до сле дом на во ди ти ова кве па ро ве лек се ма? Ако пр во на ве ду име ни цу ко јом 
се озна ча ва ју му шкар ци, дис кри ми ни шу се же не, а ако пр во на ве ду име ни-
цу за же не, дис кри ми ни шу се му шкар ци. Же ле ћи да из бег ну дис кри ми на-
ци ју, за ступ ни ци иде ја о род но сен зи тив ном је зи ку иза зи ва ју но ве об ли ке 
дис кри ми на ци је, ко је би се ла ко ре ши ле ако би се, као и до са да, ко ри сти ла 
име ни ца за оп шти род.

И још би се јед но пи та ње мо гло по ста ви ти. Због че га се име ни це ко је 
озна ча ва ју же не гра де од име ни ца ко је се од но се на му шка ли ца? Да ли се 
бор ци за род но сен зи тив ни је зик, ко ји то ли ко бри ну о рав но прав но сти, 
пи та ју због че га би се име ни це ко је озна ча ва ју же не гра ди ле од име ни ца 
ко је озна ча ва ју му шкар це? Због че га се, на при мер, чи та тељ ка гра ди од 
чи та тељ? Због че га не оду ко рак да ље у сво јим иде ја ма и не пред ло же да 
се обе име ни це у ова квим па ро ви ма гра де од мо тив ног гла го ла ко ји озна ча ва 
рад њу или, на при мер, мо тив ног при де ва са зна че њем осо би не?10 Мо жда би 
се мо гло про пи са ти и да се име ни це са зна че њем му шких ли ца гра де од оних 
ко је озна ча ва ју жен ска ли ца, а не обр ну то? Сва ова пи та ња по ста вља мо с 
ци љем да по ка же мо да је ус по ста вља ње ап со лут не рав но прав но сти у је зи ку 
не мо гу ће (баш као што су не мо гу ће твор бе не опе ра ци је ко је смо пред ло жи ли) 
и да пут до ве ћих пра ва же на во ди пре ко дру гих сфе ра, а не пре ко је зич ке. 

Из гле да да је по тре ба да се обез бе ди род на рав но прав ност то ли ко ја ка 
код за ступ ни ка ове иде је да се не при ме ћу ју дру ги ви до ви не рав но прав но-
сти. Ево јед ног слу ча ја ко ји на во ди Свен ка Са вић (Sa vić i dr. 2009: 13): „Узми мо 
при мер по ме ра ња зна че ња име ни це ме њач. Ако свра ти те у би ло ко ју бан ку, 
чи та те оба ве ште ње да је ме њач ду жан да оба ве сти кли јен те о про да ји ва лу те, 

10 У ве зи с овим тре ба има ти у ви ду јед ну ва жну чи ње ни цу о лек сич ким па ро ви ма у 
свим је зи ци ма па и у срп ском. Ме ђу лек се ма ма ко је са чи ња ва ју пар на осно ву не ке па ра-
диг мат ске ве зе (озна ча ва ју ћи, на при мер, две ни јан се или су прот ства ље не вред но сти исте 
по ја ве) увек је јед на мар ки ра на, а дру га не мар ки ра на – та кви су, на при мер, чла но ви ан то-
ним ског или си но ним ског па ра. Не мар ки ра ни члан је онај ко ји је основ ни, не у трал ни, 
по ла зни. Дру ги члан, онај мар ки ра ни, увек но си и од ре ђе ну екс пре сив ност, јер је сва ка 
обе ле же ност у је зи ку упа дљи ва и оста вља по сле ди це. Ако од име ни ца ко је озна ча ва ју му-
шка ли ца на ста ју име ни це ко је озна ча ва ју жен ска ли ца, оне мо ра ју би ти мар ки ра не, а са мим 
тим и обе ле же не екс пре сив но шћу. Ти ме се отва ра ши ро ка мо гућ ност да се пре ко не га тив-
не екс пре сив но сти на зи ва за же не омо гу ћи и дис кри ми на тор ски од нос пре ма же на ма. 
До го ди ће се да упра во бор ба за рав но прав ност у сфе ри је зи ка до ве де до не рав но прав но сти 
у стварном животу, пре ко је зи ка.
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ка да ме њач има зна че ње осо бе ко ја про да је ва лу ту, а не пред ме та (ме њач 
бр зи не у ау то мо би лу). Ни је би ло јав них ре ак ци ја про тив на зи ва ове про-
фе си је у му шком ро ду (ве ћи на за по сле них у свим бан ка ма су же не)“. Ау тор 
не обра ћа па жњу на чи ње ни цу да се на зи вом за пред мет ко јим се са да име-
ну је осо ба дис кри ми ни ше чо век не за ви сно од по ла, већ би да и од ове на-
ка рад не име ни це са чи ни име ни цу са зна че њем же не – ме ња чи ца. У ова квим 
по ду хва ти ма очи глед на је се лек тив на бри га о дис кри ми на ци ји.

По истом, се лек тив ном, обра сцу, С. Са вић (Sa vić i dr. 2009: 12) бри не 
што име ни це ма жо рет ки ња, хо сте са и чир ли дер си ца (?) ни су за бе ле же не у 
реч ни ци ма и не при ме ћу је (а то би се оче ки ва ло од не ко га ко бри не о рав-
но прав но сти) да се за ло жи да се од ових име ни ца су фик са ци јом на чи не 
име ни це ко је се од но се на ли ца му шког по ла.

Ако се има у ви ду ани мо зи тет ко ји го вор ни ци срп ског је зи ка има ју 
пре ма ве штач ким ре чи ма и ако се тој чи ње ни ци до да по да так о ви со ком 
про цен ту већ по сто је ћих име ни ца ко је озна ча ва ју жен ска ли ца и има ју не-
по жељ но зна че ње, а на ро чи то ако се узме у об зир по да так да бри га о јед ном 
об ли ку рав но прав но сти оба ве зно во ди ка дис кри ми наци ји у не кој дру гој 
сфе ри, ја сно се мо же прет по ста ви ти да ће ве штач ке, на сил не тво ре ни це ко је 
на ме ће За кон о род ној рав но прав но сти, у ре ал ној упо тре би, слу жи ти ис кљу-
чи во за ома ло ва жа ва ње же на. То зна чи да би ствар на бор ба за пра ва же на 
подра зу ме ва ла хит но за у ста вља ње на си ља над је зи ком ко је во ди у још изра-
зи тију по ла ри за ци ју ме ђу по ло ви ма и дис кри ми на ци ју же на. 

С дру ге стра не, свим тво ре ни ца ма из ове гру пе ко је су спон та но на ста ле 
и про ши ри ле се тре ба из ла зи ти у су срет, као што се чи ни ло и увек до са да. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

raj na.dra gi ce vic @fil.bg.ac.rs



Проф. др Ве сна Лом пар

„РОД НО ОСЕ ТЉИВ ЈЕ ЗИК“ И ПИ ТА ЊЕ  
ИЗ РА ДЕ УЏ БЕ НИ КА

У ве зи са на сло вом ску па (иза зо ви, про бле ми, ре ше ња), мо рам на гла си-
ти да ћу ис та ћи не ко ли ке про бле ме, чи је ре ше ње ле жи, пре све га, у уки да њу 
спор ног За ко на о род ној рав но прав но сти. Ово обра ћа ње ће не ми нов но под-
ра зу ме ва ти по на вља ње оно га што сам већ ис та кла у ме ди ји ма освр ћу ћи се 
на овај за кон, а то су углав ном при мед бе на при ме ну род но осе тљи вог је зи ка 
у уџ бе ни ци ма и на гла ша ва ње по сле ди ца ко је би иза зва ла ње го ва при ме на 
у обра зов ном про це су. За ову при ли ку по ћи ћу од не ко ли ко пи та ња.

Пр во, ко ли ко би овај за кон оба ве зи вао про фе со ре и на став ни ке у шко-
ла ма? Да ли би и они мо ра ли, обра ћа ју ћи се уче ни ци ма на ча су (по што је то 
део обра зов но-вас пит ног ра да) у сва ком тре нут ку да се пре сли ша ва ју да ли 
су по ред име ни це уче ник упо тре би ли и име ни цу уче ни ца? 

За тим, да ли би се оба ве зно ко ри шће ње род но осе тљи вог је зи ка од но-
си ло на уџ бе ни ке ко ји ће се тек пи са ти или би се но ва пра ви ла ре тро ак тив но 
при ме њи ва ла и на уџ бе ни ке об ја вље не пре сту па ња на сна гу овог за ко на (тако 
што би се они „пре во ди ли”)? И ко је би то те ло оце њи ва ло да ли је у не ком 
уџ бе ни ку до след но при ме њен род но сен зи тив ни је зик? И да ли, по тен ци јал-
но, не ки уџ бе ник, ко ји би по све му за до во ља вао стан дар де ква ли те та, не би 
био акре ди то ван уко ли ко у ње му ни је до след но спро ве ден род но сен зи тив ни 
је зик? 

И ра ни је је по сто ја ла пре по ру ка да се род но сен зи тив ни је зик ко ри сти 
у уџ бе ни ци ма. Та ко сам, пи шу ћи је дан школ ски уџ бе ник, још 2005. го ди не 
схва ти ла ко ли ко је то не при мен љи во и не по треб но. 

Уо би ча је но обра ћа ње уче ни ку на по чет ку уџ бе ни ка, де це ни ја ма уна зад 
гла си ло је, на при мер: Дра ги уче ни че, са вла дао си гра ди во ше стог раз ре да, 
са да те че ка ју но ви иза зо ви. Пре ма пре по ру ка ма род но осе тљи вог је зи ка 
ово обра ћа ње тре ба ло би да гла си ова ко: Дра ги уче ни че / дра га уче ни це, до 
са да си са вла дао/са вла да ла гра ди во... Да ре че ни ца не би би ла ова ко тро ма, 
као ау тор би ла сам до ве де на у си ту а ци ју да се ба вим раз ли чи тим пре фор му-
ла ци ја ма ти па о овој по ја ви би ло је ре чи про шле го ди не (уме сто о овој по ја ви 
учио си про шле го ди не). 
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Или, ка ко би гла си ла ре че ни ца Ако си тач но ре шио овај за да так, по
стао си пра ви је зи ко зна лац? Мо жда ова ко: Ако си тач но ре шио/ре ши ла овај 
за да так, по стао си / по ста ла си пра ви је зи ко зна лац / пра ва је зи ко знал ка. 
Има још мно го ова квих и слич них слу ча је ва у ко ји ма је све до ве де но до ап сур-
да. Сто га се ау то ри све сно тру де, на при мер, да из бе га ва ју гла гол ске облике 
ко ји раз ли ку ју род итд. 

При ме ном овог за ко на, да кле, ау то ри уџ бе ни ка би би ли у по зи ци ји да 
ви ше раз ми шља ју о фор ми род но осе тљи вог је зи ка не го о са др жа ју оно га о 
че му пи шу. А по сто је, као што зна мо, мно го ва жни је ства ри о ко ји ма тре ба 
во ди ти ра чу на у уџ бе ни ци ма. 

И по ме ну ћу са мо још је дан при мер ве зан за уче ње срп ског је зи ка као 
стра ног. До са да је увек би ло по треб но на гла си ти стра ним сту ден ти ма (на 
по чет ном ни воу) да је у упит ној ре че ни ци ти па Ко је до шао? гла гол увек у 
јед ни ни и у му шком ро ду (ако гла гол ски об лик раз ли ку је род), чак и кад је 
од го вор на ово пи та ње, на при мер, Ана (да стран ци не би на пра ви ли ти пич-
ну гре шку и пи та ли Ко је до шла?). Не знам да ли би и у ова квим слу ча је ви-
ма тре ба ло при ме њи ва ти род но осе тљив је зик. Ако је сте, он да ће мо ње го ве 
пра вил не обра сце лак ше усво ји ти ако сви поч не мо да го во ри мо срп ски је зик 
као стра ни.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

lom par ve sna@g mail.com 



Проф. др Ми лош M. Ко ва че вић

У КА КВОМ СУ ОД НО СУ  
ЗА КОН О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ  

И ЗА КОН О ЈЕ ЗИ КУ И ПИ СМУ

У свим нор мал ним, у свим де мо крат ским, у свим др жа ва ма у ко ји ма 
власт др жи до на у ке и на уч них ре зул та та – не по ста вља се пи та ње уло ге 
по ли ти ке и лин гви сти ке у пи та њи ма ко ја при па да ју до ме ну је зич ке по ли-
ти ке. Лин гви сти су ти чи ји на уч но уте ме ље ни ста во ви мо ра ју би ти под ло га 
др жав них (по ли тич ких) од лу ка ве за них за је зик и пи смо. Уко ли ко то ни је 
слу чај, по ли ти ка се ди рект но у на уч ним ства ри ма над ре ђу је на у ци. Та ко 
по ли тич ки као не на уч ни кри те ри ју ми с јед не стра не по ти ску ју лин гви стич-
ке као на уч не, а с дру ге по ка зу ју ци ви ли за циј ску не зре лост очи то ва ну као 
научнa не пи сме ност оних ко ји при бје га ва ју та квим рје ше њи ма. Та ко до ла-
зи до де за ву и са ња и/или де гра ди ра ња на у ке, што лин гви сти ку као на у ку 
до во ди у ста тус слу шки ње по ли ти ке. А лин гви сти ка као ни би ло ко ја на у ка 
не мо же ни ти сми је би ти слу шки ња по ли ти ке, бу ду ћи да би у та квом ста ту су 
ну жно из гу би ла ста тус на у ке.

Упра во та кав ста тус ср би сти ци као на у ци о срп ском је зи ку свим сво јим 
чи ње њи ма и не чи ње њи ма на ме ћу вла да ју ће по ли тич ке струк ту ре др жа ве 
Ср би је. Кон крет но ре че но, ње на вла да и вла ди на ми ни стар ства у чи ји дјело-
круг ула зе и пи та ња срп ског је зи ка и ћи ри ли це као ње го вог пи сма.

По ка за ће мо то екс пли цит но од но сом вла да ју ћих струк ту ра зе мље Срби-
је (вла де, од го вор них ми ни стар ста ва, пред сјед ни ка) пре ма два ма за ко ни ма: 
јед ном усво је ном – За ко ну о род ној рав но прав но сти, и дру гом не у сво је ном 
– За ко ну о је зи ку и пи сму. У ка квој су ве зи ти за ко ни? Дво стру кој. Мо гу се, 
на и ме, по ре ди ти с об зи ром на два кри те ри ју ма: а) кри те ри јум зна ча ја за 
очу ва ње иден ти те та срп ског је зи ка, и б) кри те ри јум од но са по ли тич ких струк-
ту ра пре ма јед но ме и дру го ме. Нај при је, а украт ко, ука за ће мо на то ка ко је 
до не сен и шта за срп ски је зик зна чи За кон о род ној рав но прав но сти.

За кон о род ној рав но прав но сти на пред лог Гор да не Чо мић, ми ни стра 
за људ ска и ма њин ска пра ва и дру штве ни ди ја лог, усво ји ла је Скуп шти на 
Ср би је 20. ма ја 2021. го ди не, а по том га пот пи сао пред сјед ник Алек сан дар 
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Ву чић, па је он, на кон об ја вљи ва ња у Слу жбе ном ли сту, сту пио на сна гу. У 
том за ко ну про пи са на је, под при јет њом ве ли ким нов ча ним ка зна ма, оба ве-
зна упо тре ба род но сен зи тив ног је зи ка. Иа ко се Од бор за стан дар ди за ци ју 
срп ског је зи ка, као све а ка де миј ско и све у ни вер зи тет ско на уч но ти је ло за-
ду же но за очу ва ње и уна пре ђи ва ње нор ме срп ско га је зи ка, огла сио при је 
усва ја ња овог за ко на чак три ма са оп ште њи ма (2011, 2017. и 2021) о не га тив-
ним по сље ди ца ма ко је би да ти за кон имао на срп ски је зик, твор ци За ко на 
ни су на шли за сход но не са мо да ува же ста во ве Од бо ра за стан дар ди за ци ју 
не го ни да у ње го ву из ра ду укљу че бар не ког ср би сту. Баш као да се тај за кон 
и не ти че срп ско га је зи ка, и као да се ста во ви ср би сти ке и не ти чу „срп ске“ 
вла де и ње них над ле жних ми ни стар ста ва. Ср би сти ку као на у ку под ре ди ли 
су свом лин гви стич ком не зна њу ми ни стар ке Гор да на Чо мић и Зо ра на Ми-
ха и ло вић, ко је су и идеј ни и ствар ни твор ци ово га за ко на. На кон усва ја ња 
За ко на о род ној рав но прав но сти усли је ди ле су број не кри ти ке, у ко ји ма се 
го то во уни со но по на вља да су ње го ве од ред бе у су прот но сти са ци је лом исто-
ри јом нор ме срп ско га књи жев ног је зи ка, а са мим тим и са ње го вим си стем-
ским и струк тур ним пра ви ли ма. Су шти на са др жа ја свих тих кри ти ка мо же 
се све сти на за кљу чак да је у је зич ком ди је лу то за кон про тив срп ског је зи ка. 
Та кав за кљу чак кон крет но је и кри те ри јал но по твр ђен у свим „про тест ним“ 
кри тич ким тек сто ви ма из пе ра и гла ве срп ских фи ло ло га. Ако из у зе ци по-
твр ђу ју пра ви ла, он да су и ср би сти ко ји су ста ли у од бра ну тог за ко на из у-
зет ни из у зе ци (као нпр. Свен ка Са вић). За кон су углав ном по др жа ва ли лин-
гви сти и не лин гви сти не ср би сти, по пра ви лу ан гли сти. Кад се под на уч ну 
лу пу ста ве кри те ри ју ми њи хо ве од бра не, ја сно је да је ри јеч о лин гви сти ма 
ко ји не ма ју го то во ни је дан си стем ско лин гви стич ки ср би стич ки рад, и чи је 
је зна ње си сте ма и струк ту ре срп ског је зи ка рав но зна њу по ли тич ких твора-
ца и пи сца ово га за ко на. За кон о род ној рав но прав но сти по ка зу је се за ко ном 
про тив срп ског је зи ка при је све га што не ги ра ли бе рал ну је зич ку по ли ти ку 
као те мељ срп ске нор ма ти ви сти ке, и на ме ће хр ват ску ди рек тив ну је зич ку 
по ли ти ку. Њи ме се вр ши на си ље над срп ским је зи ком оне мо гу ћа ва њем 
сло бо де упо тре бе свих уо би ча је них из ра жај них мо гућ но сти срп ско га је зи-
ка, бу ду ћи да се про пи су је, уз при јет њу дра кон ским ка зна ма, ис кљу чи во 
нео ло ги стич ки на чин ис ка зи ва ња фор ми род но сен зи тив ног је зи ка. Пре-
во ди о ци су већ кон ста то ва ли да по сли је овог на мет ну тог за ко на ако он за-
и ста за жи ви Ср би „ви ше не ће има ти ни свој је зик“.1 Као да је циљ оних ко ји 
су до ни је ли и оних што по др жа ва ју овај за кон да Ср би ма по ка жу да срп ска 
је зич ка по ли ти ка мо ра устук ну ти пред хр ват ском, и да сљед стве но то ме 
срп ски је зик и ни је срп ски не го „бо ља“ ва ри јан та хр ват ског. И не са мо то 
не го да, ка ко је ан тро по ло шким кри те ри ју ми ма обра зло жи ла Ва ња Ра дић, 
Ср би ма уки не ап стракт но ми шље ње као „ви ши об лик ми шље ња“ и да му 
овим за ко ном „на мет не ми шље ње свој стве но ни жем раз вој ном ста ди ју му и 
об ли ци ма мен тал не ре тар да ци је као што је афа зи ја“. Јер „ап стракт ној ми сли 

1 Ми лош Кон стан ти но вић. Пре во ђе ње без ка зне. По ли ти ка, 20. 8. 2021, 12. 
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не тре ба фи зи кал ност. На ша асо ци ја тив на ме мо ри ја опе ри ше пој мо ви ма. 
Опо зи ци је као што су чо век – жи во ти ња, учи тељ – уче ник, ви се о пој му. Како 
ће мо ко ри сти ти ове функ ци је и ко ли ко ће нам са ма dif fe ren tia spe ci fi ca пој ма 
би ти до ступ на ако нам за кон за бра њу је да пој мов но ми сли мо?“2 

Та ко нас За кон о род ној рав но прав но сти ди рект но во ди не са мо кри те-
ри ју ми ма ни жих раз вој них мен тал них ста ди ју ма не го и хр ват ским кри те-
ри ју ми ма твор бе и упо тре бе но во ко ва ни ца, што не ги ра ју вје ков не не са мо 
нор ма тив не ср би стич ке кри те ри ју ме не го – што је по губ ни је – и струк ту ру 
срп ско га је зи ка. Од срп ско га је зи ка пра ве не срп ски, је зик ко ји тре ба да се 
те ме љи на кри те ри ју ми ма хр ват ске је зич ке по ли ти ке. 

А да су усва ја ње За ко на о род ној рав но прав но сти и иг но ри са ње усва ја ња 
За ко на о је зи ку и пи сму дио исте др жав не по ли ти ке, по ку ша ће мо по ка за ти 
у на став ку ра да, у ко јем се ба ви мо са да шњим и бу ду ћим ста ту сом срп ске 
ћи ри ли це, кроз при зму ме ђу од но са ср би стич ко на уч них и срп ско по ли тич-
ких ста во ва и по на ша ња. 

Под на сло вом За што др жа ва не шти ти ћи ри ли цу Ве чер ње но во сти у 
свом „Кул тур ном до дат ку“ сва ко га утор ка, већ ви ше од шест мје се ци (тач но 
од 2. мар та 2021), об ја вљу ју тек сто ве срп ских фи ло ло га (лин гви ста и књи жев-
них кри ти ча ра) и срп ских пи са ца3 о зна ча ју ћи ри ли це за срп ску кул ту ру и 
о нео п ход но сти ње не др жав не за шти те. Али на све то над ле жне ин сти ту ци-
је (при је све га вла да и Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња) – оста ју ни је-
ми. По њи хо вом по на ша њу, ре кло би се да су се (да ли пре ћут но?) са гла си ле 
да срп ску ћи ри ли цу „пу сте низ во ду“. Ако јав на про зив ка упу ће на од то ли-
ког бро ја срп ских фи ло ло га и пи са ца на и ла зи на зид др жав не ћут ње, пр во 
се тре ба за пи та ти ка ко срп ски по ли ти ча ри схва та ју сво је мје сто и уче шће 
у про вод би срп ске је зич ке по ли ти ке. 

* * *

Да на шње ста ње ћи ри ли це у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ње од За ко на о 
слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, до не се ног још дав не 1991. го ди не (Слу
жбе ни лист 45/91). У том за ко ну у пр вом је чла ну на ве де но да је „у Ре пу бли-
ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре би срп ски је зик“, и да је „у слу жбе ној упо тре би 
ћи ри лич ко пи смо, а ла ти нич но пи смо на на чин утвр ђен овим за ко ном“. 
На из глед пот пу но ло гич но, да ни је чла на дру гог у ко јем се де фи ни ше по јам 
слу жбе не упо тре бе, гдје се ка же да се „слу жбе ном упо тре бом је зи ка и пи сма, 

2 Ва ња Ра дић. Кад ми сао тро ки ра. По ли ти ка, 14. 7. 2021, 24. 
3 До са да су об ја вље ни тек сто ви: Дра га на Ха мо ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Го ра на Пе-

тро ви ћа, Ми ло ша Ко ва че ви ћа, Сре та Та на си ћа, Алек сан дра Ми ла но ви ћа, Вељ ка Бр бо ри ћа, 
Бо шка Су вај џи ћа, Алек сан дра Јо ва но ви ћа, Ни ко ле Ма ло ви ћа, Ран ка Па вло ви ћа, Ми ра 
Вук са но ви ћа, Вик то ра Са ви ћа, Ми ха и ла Шће па но ви ћа, Ми лан ке Ба бић, Је ли це Сто ја но вић, 
Рај не Дра ги ће вић, Ми ла на Ру жи ћа, Зо ра на Авра мо ви ћа, Пе тра Пи ја но ви ћа, Дра га на Ла ки-
ће ви ћа, Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа, Ан ђел ка Ану ши ћа, Ран ка Ри со је ви ћа, Зо ра не Опа чић, 
Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, Ве сне Ка пор, Ла бу да Дра ги ћа, Ва ње Ста ни ши ћа, Ду шка Ба би ћа. 
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у сми слу овог за ко на, сма тра упо тре ба је зи ка и пи сма у ра ду: др жав них орга-
на, ор га на ау то ном них по кра ји на, гра до ва и оп шти на, уста но ва, пред у зе ћа 
и дру гих ор га ни за ци ја кад вр ше јав на овла шће ња“. Јед ном ри јеч ју, слу жбе-
на упо тре ба је зи ка и пи сма ве за на је са мо за оно што под ра зу ми је ва по јам 
„др жав не слу жбе“. А гдје је ту нпр. упо тре ба је зи ка и пи сма у обра зов ном 
си сте му: од основ не шко ле до фа кул те та? Она не пот па да под слу жбе ну него 
под јав ну упо тре бу је зи ка и пи сма. Јав на упо тре ба се при том не де фи ни ше 
ни ти се (п)опи су ју сфе ре ње не упо тре бе, не го се под њом им пли цит но под-
ра зу ми је ва сва ка сфе ра упо тре бе је зи ка и пи сма ко ја ни је слу жбе на. Јед но-
став но ре че но: све што ни је слу жбе на упо тре ба „у сми слу овог за ко на“ (а 
она је од ре ђе на вр ло уско са мо као упо тре ба ко ја се од но си на ор га не и ор га-
ни за ци је „др жав не слу жбе“: од оп шти не до ре пу бли ке) – је сте јав на упо тре-
ба. Кад се то на упо тре бу ћи ри ли це при ми је ни – то зна чи да је ћи ри ли ца 
оба ве зна са мо у ра ду „др жав них слу жби“, док су све дру ге сфе ре упо тре бе 
пре пу ште не лич ном из бо ру: ла ти ни ца или ћи ри ли ца. Исти на, тај је из бор 
пред ста вљан не као дис јунк ти ван не го као кон јук ти ван, тј. као и ла ти ни ца 
и ћи ри ли ца, баш ка ко је то усто ли че но Но во сад ским до го во ром. 

Тре ба се, ме ђу тим, под сје ти ти ода кле је до шла иде ја за раз ли ко ва ње 
слу жбе не и јав не упо тре бе је зи ка и пи сма. Сам тер мин „јав на упо тре ба“ 
уве ли су Хр ва ти у за ко но дав ну (је зич ко прав ну) упо тре бу, и то нај при је у 
Аманд ма ну V на Устав СР Хр ват ске (16. 2. 1972), ко ји је по стао члан 138 Уста-
ва СР Хр ват ске из 1974. го ди не: 

„У Со ци ја ли стич кој Ре пу бли ци Хр ват ској у  ј а в  н о ј  је упо тре би хр ват-
ски књи жев ни је зик – стан дард ни об лик на род ног је зи ка Хр ва та и Ср ба у 
Хр ват ској, ко ји се на зи ва хр ват ски или срп ски.“4 

У Ср би ји је, под ути ца јем Хр ват ске и по угле ду на њу, из раз „јав на упо-
тре ба“ уве ден на са мом по чет ку осам де се тих го ди на, али ни је на пра вље на 
ње го ва зна чењ ска ди стинк ци ја пре ма из ра зу „слу жбе на упо тре ба“. Ми шље-
ња о „јав ној упо тре би“ би ла су вр ло по ди је ље на, а то се нај бо ље ви ди по ком-
про ми сном ка рак те ру Аманд ма на бр. XXVI Устав не комисијe Скуп шти не 
СР Ср би је од 7. ја ну а ра 1989. го ди не. За др жа не су и „слу жбе на“ и „јав на“ упо-
тре ба, а њи хов од нос је тре ба ло да бу де ре гу ли сан за ко ном. Тај XXVI аманд-
ман је гла сио: 

„У Со ци ја ли стич кој Ре пу бли ци Ср би ји у  с л у  ж б е  н о ј  и  ј а в  н о ј 
у п о  т р е  б и  је срп ско хр ват ски је зик и ње го ва пи сма – ћи ри ли ца и ла ти ни ца.

У Со ци ја ли стич кој Ре пу бли ци Ср би ји, на под руч ји ма на ко ји ма жи ве 
по је ди не на род но сти, у рав но прав ној с л у  ж б е  н о ј  и  ј а в  н о ј  у п о  т р е б и 
су срп ско хр ват ски је зик и је зи ци тих на род но сти и њи хо ва пи сма, у скла ду 
са Уста вом и за ко ном.“

Ова кво рје ше ње до шло је пет на ест го ди на на кон што је уве де но у Устав 
Хр ват ске. И упра во кад су Ср би при хва ти ли хр ват ско ста но ви ште (што им 

4 Си ни ша Сте фа но вић. О јав ној упо тре би је зи ка и пи сма. Ве ко ви: исто риј ски ча со пис 
Ан дри ће вог ин сти ту та бр. 2 (2015): 119–120 (у да љем тек сту: Сте фа но вић 2015). 
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ни је пр ви пут!), Хр ва ти су свој тер ми но ло шки изум од ба ци ли, и оста ви ли га 
Ср би ма да с њим бри гу бри ну. На и ме, на кон „до но ше ња уста ва 22. про син ца 
1990. хр ват ски је зик је по стао с л у  ж б е  н и м  је зи ком Ре пу бли ке Хр ват ске“.5 

На ду да ће и Ср би на по кон про гле да ти и уви дје ти да су са јав ном упо
тре бом на са ма ре ни од Хр ва та – до нио је Устав Ср би је из 2006. го ди не. У 
то ме, и сад ак ту ел ном Уста ву, у чла ну 10 на че ла Уста ва, под од ред ни цом 
„Је зик и пи смо“ про пи са но је: „У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре би 
су срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо. Слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка и 
пи са ма уре ђу је се за ко ном, на осно ву Уста ва“. 

Од до но ше ња Уста ва 2006. го ди не до ево го ди не 2021 (да кле, пу них 15 
го ди на) још ни је до не сен но ви За кон о је зи ку и пи сму у Ре пу бли ци Ср би ји, 
ни ти је За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма из 1991. го ди не уса гла-
шен са на ве де ним чла ном 10 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, тј. ни је из ми је њен и 
до пу њен ка ко с об зи ром на Уста вом про пи са ну слу жбе ну упо тре бу је зи ка 
и пи сма, та ко ни с об зи ром на чи ње ни цу да Устав од ре ђу је да се „слу жбе на 
упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је за ко ном, на осно ву Уста ва“. Не-
бро је но пу та су мно ги по је дин ци, не са мо лин гви сти, и не са мо раз ли чи та 
удру же ња за за шти ту ћи ри ли це, кон ста то ва ли и мно гим уста но ва ма и/или 
ин сти ту ци ја ма кул ту ре скре та ли па жњу на не по што ва ње устав не од ред бе 
о име ну је зи ка и о ћи ри ли ци као ње го вом је ди ном пи сму.6 Али, „ка да су 
Ср би или њи хо ве ин сти ту ци је у пи та њу, од њих нор мал но по на ша ње не 
тре ба ни оче ки ва ти ни ти се у ин сти ту ци је узда ти“, јер се „на ша власт по на ша 
по ду бо ко уте ме ље ним ко му ни стич ким обра сци ма“.7 

На сва ки по мен о ну жно сти прак тич не при мје не устав не од ред бе о 
слу жбе ном ста ту су срп ског је зи ка и ћи ри ли це у ме ди ји ма би се на пре по-
зна тљив „ан ти срп ски“ на чин огла си ли пред став ни ци „гра ђа ни стич ке“ или 
„дру ге Ср би је“ на ста вља ју ћи де ве де стих го ди на за по че ти „кул тур ни рат“, 
чи јег је са др жа ја и ци ља су шти на „по ри ца ње или ни по да шта ва ње од ре ђе них 
кул тур них вред но сти, а ње гов глав ни об лик је по ни жа ва ње, исме ва ње, ци-
ни зам у од но су на глав не сим бо ле и но си о це“.8 А ме ђу те сим бо ле сва ка ко 
спа да и ћи ри ли ца.

Де сет го ди на на кон до но ше ња Уста ва Ср би је, да кле 2016. го ди не, Ми ни-
стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је по кре ну ло је по сту пак 
и иза бра ло струч ни тим за из ра ду На цр та За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма. Тај на црт за вр шен је у по слат 

5 Mar ko Sa mar dži ja. Po li ti ka, za ko no dav stvo i je zik. Za pre šić: Hr vat sko fi lo loš ko druš tvo 
– Hr vat ska sve u či liš na na kla da, 2013. 

6 Исп. нпр. ви ше од 60 до пи са и до ку ме на та ко је до но си Ђор ђе Ја ња то вић у књи зи 
Бит ка за ћи ри ли цу: на ста вак. Но ви Сад: Удру же ње за за шти ту ћи ри ли це срп ског је зи ка 
„Ћи ри ли ца“, 2016. 

7 Дра го љуб Пе тро вић. Бит ка за ћи ри ли цу или бит ка с ве тре ња ча ма. По го вор за књи гу: 
Ђор ђе Ја ња то вић. Бит ка за ћи ри ли цу: на ста вак. Но ви Сад: Удру же ње за за шти ту ћи ри ли це 
срп ског је зи ка „Ћи ри ли ца“, 2016, 765 (у да љем тек сту: Пе тро вић 2016).

8 Сло бо дан Ан то нић. Кул тур ни рат у Ср би ји. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2008, 10. 
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на јав ну рас пра ву и у скуп штин ску про це ду ру 2017. го ди не. Су штин ске су 
три из мје не ко је до но си На црт За ко на у од но су на по сто је ћи За кон из 1991. 
го ди не. Пр во, то је уса гла ша ва ње За ко на са Уста вом Ср би је, из вр ше но већ 
у пр во ме чла ну На цр та. У обра зло же њу из мје не у пр во ме чла ну ка же се: 
„Пр ви став овог чла на уса гла ша ва се с тек стом чла на 10. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ји од ре ђу је слу жбе ну упо тре бу срп ског је зи ка и ћи ри лич ког пи-
сма, у овом пред ло гу де фи ни са ног као ма тич но пи смо“. Дру га из мје на ти че 
се упу ћи ва ња (у 2. ста ву 1. чла на) на Европ ску по ве љу о ре ги о нал ним и 
ма њин ским је зи ци ма као оквир оства ри ва ња пра ва на ци о нал них ма њи на 
на ко ри шће ње је зи ка и пи сма. 

Тре ћа из мје на ти че се од ре ђе ња пој ма слу жбе ног је зи ка и пи сма, и про-
ши ре ња сфе ре ње го ве упо тре бе у од но су на За кон из 1991. го ди не. Слу жбе на 
упо тре ба не огра ни ча ва се ви ше пој мом „др жав не слу жбе“, не го се од но си 
на цје ло куп ну сфе ру ко ју по кри ва упо тре ба стан дард ног или књи жев ног 
срп ског је зи ка. Тер мин „слу жбе на упо тре ба“ у На цр ту ни је мо ти ва циј ски 
по ве зан са тер ми ном „др жав на слу жба“, јер та ква по ве за ност из слу жбе не 
упо тре бе ис кљу чу је чак и упо тре бу је зи ка у вас пит но-обра зов ном си сте му. 
Тер ми ну слу жбе на упо тре ба (за)да то је зна че ње ‘нор ма тив на или уза ко ње на 
упо тре ба’, док тер мин при ват на (лич на) упо тре ба има зна че ње ‘не нор ма-
тив на или не у за ко ње на упо тре ба’. Та кви са др жа ји ових тер ми на на ла зе свој 
пан дан нпр. код тер ми на стан дард ни/књи жев ни је зик и не стан дард ни/не
књи жев ни је зик (иди ом). 

У овом На цр ту За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о слу жбе ној упо-
тре би је зи ка и пи са ма пот пу но је, да кле, из ба чен тер мин јав на упо тре ба, 
од но сно под тер мин слу жбе на упо тре ба под ве де на је ци је ла јав на упо тре ба, 
уз на во ђе ње слу ча је ва ко ји не под ра зу ми је ва ју слу жбе ну упо тре бу је зи ка и 
пи сма. Из у зи ма ју ћи те слу ча је ве, сва дру га под руч ја упо тре бе пот па да ју под 
слу жбе ну упо тре бу срп ског је зи ка и ћи ри лич ког пи сма. 

По се бан раз лог за пот пу ни опис сфе ре „слу жбе не упо тре бе је зи ка и 
пи сма“ у На цр ту биo је и За кљу чак Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би је до не сен 
по зи ва њем на по јам ус кос хва ће не „слу жбе не упо тре бе“ и не де фи ни са не 
„јав не упо тре бе је зи ка и пи сма“ у За ко ну из 1991. го ди не. На и ме, Устав ни 
суд Ре пу бли ке Ср би је до нио је За кљу чак бр. IVз–309/2013 од 24. де цем бра 
2013. го ди не, ко јим се као „ап со лут но нео сно ван“ од би ја Пред лог за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти чла на 40 За ко на о тр го ви ни (Слу жбе ни гла сник 
бр. 53/2010, 10/2013), ко ји је 2. сеп тем бра исте го ди не под нео г. Дра гој ло Ле-
ко вић из Бе о гра да. Он је оспо рио 2. став, ко ји од ре ђу је да „сви по да ци о 
ро би ... мо ра ју би ти на ве де ни на ја сан, ла ко уоч љив на чин, на срп ском је зи ку 
на ћи ри лич ком или ла ти нич ком пи сму“.

Под но си лац за хтје ва до био је сље де ће обра зло же ње раз ло га за од би ја-
ње пред ло га о оцје ни устав но сти: „Пре ма схва та њу Устав ног су да, упо тре ба 
ла ти нич ког пи сма и стра них је зи ка и пи са ма у сми слу оспо ре ног чла на 40. 
За ко на о тр го ви ни не мо же се сма тра ти слу жбе ном упо тре бом је зи ка и пи сма 
у сми слу За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма и чла на 10 Уста ва, 
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већ спа да у до мен јав не упо тре бе је зи ка и пи са ма ко ји се у устав но прав ном 
сми слу мо же за ко ном уре ди ти на пред ви ђе ни на чин, па ни су осно ва не тврд-
ње да оспо ре не за кон ске од ред бе ни су у са гла сно сти са Уста вом.“9 

А и ка кву би дру гу од лу ку Устав ни суд мо гао до ни је ти ако се „слу жбе-
на упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је за ко ном, на осно ву Уста ва“, а 
је ди ни за кон ко ји по сто ји је сте За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, 
из 1991. го ди не, исти на не у са гла шен са Уста вом, што је Устав ни суд мо гао 
кон ста то ва ти, и ти ме су ге ри са ти да је нео п ход но по сто је ћи за кон о је зи ку 
и пи сму ми је ња ти. 

На црт За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о слу жбе ној упо тре би 
је зи ка и пи са ма на пад нут је у ме ди ји ма, и то и у срп ским и у хр ват ским, 
упра во због ја сног од ре ђе ња зна че ња пој мо ва „слу жбе на“ и „при ват на упо-
тре ба је зи ка и пи сма“. Друк чи је ре че но, на па ди су при о ри тет но би ли за то што 
је На црт ис кљу чи вао мо гућ ност да ље не кри те ри јал не при мје не пој ма „јав на 
упо тре ба“, па са мим тим и упо тре бе ла ти ни це у сфе ри слу жбе не упо тре бе. 

На црт За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о слу жбе ној упо тре би 
је зи ка и пи са ма, иа ко по слан вла ди још 2017. го ди не – у вла ди је јед но став но 
пре ћу тан. Оста вљен је и за бо ра вљен у не кој од фи о ка пред сјед ни це вла де 
Ср би је. За три го ди не ни је пу штен у скуп штин ску про це ду ру ра ди усва ја ња. 
Ни но ва-ста ра вла да, с но вом ми ни стар ком кул ту ре, очи то ни је вољ на да се 
ба ви пи та њем слу жбе ног ста ту са срп ско га је зи ка и ћи ри лич ког пи сма, од-
но сно пи та њем уса гла ша ва ња За ко на о је зи ку и пи сму са од ред ба ма Уста ва 
Ср би је. 

* * *

Шта нам да кле ну ди да на шњи ца за су тра шњи цу срп ске ћи ри ли це?10 
Да нас ваљ да са мо ути цај ни и а(нти)на ци о нал ни Ср би не схва та ју да је на 
дје лу ау стро у гар ско ста но ви ште да Ср би ја тре ба да се „осло бо ди сво јих за-
блу да“, ме ђу ко ји ма је ћи ри ли ца „нај ве ћа пре пре ка укљу че њу срп ског на ро да 
у ци ви ли за ци ју“.11 Зар то не по твр ђу ју на пи си на зо ви срп ских пи са ца, по пут 
Бран ка Ан ђи ћа, ко ји по бор ни ке ћи ри ли це на зи ва „ро до љуп ци ма и остра-
шће ним на ци о на ли сти ма“, од но сно они ма ко ји ма је „ср цу при ра стао при ми-
тив ни на ци о на ли зам“ (По ли ти ка, 6. 2. 2021, 5). Мо жда је још бо ља по твр да 
то ме по да так да је у „Ла гу ни“ као нај ве ћој из да вач кој ку ћи у Ср би ји у 2020. 

9 Сте фа но вић 2015, 129; Си ни ша Сте фа но вић. Ћи ри ли ца у Уста ву Ср би је: пре глед 
зна чај ни је из вор не гра ђе (1974–2014). Кул ту ра бр. 152 (2016): 369. <http://scin deks-clan ci.ceon.
rs/da ta/pd f/0023-5164/2016/0023-51641652350S.pd f> 

10 В. о ју че ра шњем и да на шњем ста ту су ћи ри ли це ис црп но у Ми лош Ко ва че вић. Бор ба 
за ћи ри ли цу и срп ски је зик. Ан дрић град, 2018. 

11 Бо јан Ђор ђе вић. Му зе ни су ућу та ле: кул тур ни жи вот Ср ба то ком Ве ли ког ра та у 
огле да лу та да шње штам пе. Бо јан Ђор ђе вић, Дра га на Гру јић, Гор да на Ђо ко вић. Ле то пис 
кул тур ног жи во та то ком Ве ли ког ра та: 1916–1918. Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет-
ност; Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2014, 7.



48

го ди ни „ћи ри ли цом об ја вље но 24, а ла ти ни цом 218 књи га“ (По ли ти ка, 19. 1. 
2021, 22). Оно ме ко је из нио тај исти ни ти, а за ста тус ћи ри ли це у срп ском 
из да ва штву за стра шу ју ћи по ка за тељ, ре дак ци ја „Ла гу не“ је по ру чи ла да 
„пре бро ја ва ње на сло ва ... на чел но спа да у озло гла ше ни ре пер то ар тар ге ти-
ра ња не по жељ них књи га“, на сло вив ши тај свој од го вор „Про гон ла ти ни це“ 
(По ли ти ка, 21. 1. 2021, 25). Нај бо ља по твр да ко ли ко не ста ја ње ћи ри ли це исто-
вре ме но зна чи и не ста ја ње срп ско га је зи ка и срп ске кул ту ре у цје ли ни – је сте 
чи ње ни ца да ме ђу на род на ме ђу би бли о теч ка асо ци ја ци ја ИФЛА, др же ћи се 
стан дар да ISO 12199, ме ђу је зи ци ма ко ји ко ри сте ла ти нич но пи смо не на во ди 
срп ски је зик. 

По што у ме ђу на род ном ин фор ма ци о ном си сте му за кул тур ни и на уч ни 
раз вој, чи јих се стан дар да при др жа ва ју све чла ни це УНЕ СКО, не по сто ји 
од ред ни ца срп ски је зик – ла ти ни ца, све што је код Ср ба на пи са но или ће 
би ти на пи са но ла ти ни цом у свјет ским би бли о теч ким фон до ви ма књи жи 
се и књи жи ће се у – хр ват ску кул тур ну ба шти ну. А на исти на чин ће се „пре-
књи жи ти“ и све оно што је срп ском, од но сно срп ско хр ват ском ла ти ни цом 
штам па но при је 1994. го ди не све до 1892. го ди не, тј. до по ја ве Хр ват ског пра-
во пи са Ива на Бро за. 

А да се та квог ко ди ра ња при ка та ло ги за ци ји књи га при др жа ва и На род-
на би бли о те ка Ср би је, ла ко се увје ри ти пре тра жи ва њем ла ти нич ких књи га 
срп ских пи са ца ко је је она ка та ло ги зо ва ла. Та ко се, нпр., за ла ти нич ко изда-
ње Ан дри ће ве На Дри ни ћу при је (За греб: Мла дост, 1962), или пак за Је же ву 
ку ћи цу Бран ка Ћо пи ћа, или за ро ман Дра га Ке ка но ви ћа По то мак сје на (штам-
па не у За гре бу) – на во ди да су на пи са ни хр ват ским је зи ком. 

С об зи ром на то у ка квом су ста њу срп ски је зик и ћи ри ли ца, и да је то 
ста ње из да на у дан све те же, а по сто је ћи За кон ни је уса гла шен са ва же ћим 
Уста вом, ло гич но је би ло оче ки ва ти да ће Из ме не и до пу не За ко на о службе-
ној упо тре би је зи ка и писaма до би ти по др шку вла де и оти ћи у скуп штин ску 
про це ду ру. 

А он да је, на кон пу не три го ди не, Ре пу блич ки се кре та ри јат за за ко но-
дав ство јав ност на по кон оба ви је стио за што ура ђе не Из ме не и до пу не Зако-
на о је зи ку и пи сми ма ни су ни сти гле до скуп штин ске про це ду ре (Ве чер ње 
но во сти, 1. 4. 2021). Да чу до бу де пот пу но, Се кре та ри јат у том оба вје ште њу 
по на вља раз ло ге не при хва та ња Из ме на на ко је је та да шње Ми ни стар ство 
кул ту ре од го во ри ло на пу них пет стра ни ца. Или тај од го вор ни ко ни је чи-
тао, или Се кре та ри јат не (же ли да) ра зу ми је у че му је про блем „слу жбе не 
упо тре бе је зи ка и пи сма“, о ко јој го во ри Устав, а с ко јом ни је уса гла шен 
За кон о је зи ку и пи сми ма из 1991. го ди не, ко ји је и сад на сна зи.

У та да шњем и са да шњем оба вје ште њу Се кре та ри ја та на во ди се да 
„пред ло же на ре ше ња у ве ћем де лу пре ва зи ла зе оквир слу жбе не упо тре бе 
је зи ка и пи са ма као об ли ка ко му ни ка ци је из ме ђу др жав них и ло кал них 
ор га на вла сти с јед не стра не и гра ђа на и дру гих су бје ка та с дру ге стра не и 
да спа да ју у до мен јав не упо тре бе је зи ка и пи са ма, што ни је у де ло кру гу овог 
се кре та ри ја та, те да Ми ни стар ство у окви ри ма сво је над ле жно сти мо же 
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при пре ми ти на црт за ко на ко јим би се уре ди ла јав на упо тре ба је зи ка и пи-
са ма“. У од го во ру Се кре та ри ја ту рад на гру па за из ра ду Из ме на За ко на обра-
зло жи ла је три вр ло бит на лин гви стич ка (тер ми но ло шка) пи та ња: „а) шта 
под ра зу ме ва тер мин ‘слу жбе на упо тре ба је зи ка и пи сма’; друк чи је ре че но, 
је ли то са мо ‘об лик ко му ни ка ци је из ме ђу др жав них и ло кал них ор га на 
вла сти с јед не стра не и гра ђа на и дру гих су бје ка та с дру ге’, б) шта под ра зу-
ме ва тер мин ‘јав на упо тре ба је зи ка и пи сма’, и в) ка кав је ме ђу од нос ‘слу-
жбе не и јав не упо тре бе је зи ка и пи са ма’“. Циљ из мје не за ко на под ра зу ми-
је вао је ПРОМJЕНУ ОП СЕ ГА тер ми на „слу жбе на упо тре ба је зи ка и пи сма“, јер 
је не ло гич но да под слу жбе ну упо тре бу не пот па да упо тре ба је зи ка у школ-
ском си сте му, и/или мас-ме ди ји ма. Зар је слу жбе ни је зик оба ве зан са мо за 
„др жав ну упо тре бу“, или је ње го ва сфе ра упо тре бе ако не по ду дар на он да 
бли ска сфе ри упо тре бе стан дард ног или књи жев ног срп ског је зи ка?! На ве-
де не су и тврд ње и не ких од нај е ми нент ни јих срп ских лин гви ста да „ни кад 
ни су ус пе ли схва ти ти ко ја је раз ли ка из ме ђу тих ‘две ју упо тре ба’ и да је то 
ве ро ват но из ми слио не ки ко му ни стич ки за ко но да вац да би мо гао те ро ри-
са ти здрав ра зум но си ла ца срп ско га је зи ка“ (Петровић 2016: 767). До ка за но 
је да су то ствар но из ми сли ли „хр ват ски ко му ни стич ки за ко но дав ци“ у по-
зна том ан ти срп ски на стро је ном Уста ву Ре пу бли ке Хр ват ске из 1974. Та да је 
„јав на упо тре ба“ по ста ла устав на и од но си ла се са мо на хр ват ски је зик. Али 
је оста ла не де фи ни са ног са др жа ја, са мо су ро гат „слу жбе ној упо тре би“. Под 
од лу чу ју ћим ути ца јем и при ти ском хр ват ских по ли ти ча ра и фи ло ло га (с 
ци љем да се озва ни чи „хр ват ски је зик“) Устав на ко ми си ја Скуп шти не СР 
Ср би је 7. ја ну а ра 1989. го ди не до не ла је Аманд ма на бр. XXVI, у ко ме су за-
др жа не и „слу жбе на“ и „јав на“ упо тре ба, а њи хов од нос је тре ба ло да бу де 
ре гу ли сан за ко ном. И то ни је ура ђе но до да нас. Ни ти је мо гу ће.

Ова кво рје ше ње у Ср би ји би ло је те шко ком про ми то ва но са хр ват ске 
стра не. Хр ват ски са бор је 1990. го ди не нај при је из гла сао аманд ма не, а за тим 
и устав, из ко јих је пот пу но из ба че на „јав на упо тре ба“, и за ми је ње на „слу-
жбе ном“. Слу жбе ни је зик био је хр ват ски, а слу жбе но пи смо ла ти ни ца. У 
окол но сти ма ка да су Хр ва ти од у ста ли од из ра за ко ји су са ми уве ли, и вра-
ти ли се из ра зу ко ји су упо тре бља ва ли Ср би и оста ли у сво јим уста ви ма, 
при хва ће на је фор му ла ци ја Уста ва Ср би је од 28. сеп тем бра 1990. го ди не, 
ко јим је из раз „јав на упо тре ба“ фор мал но на пу штен, а то по твр ђу је и Устав 
из 2006. го ди не. При мје на тог из ра за, ме ђу тим, ни је на пу ште на. На ла зи мо 
је у За ко ну о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма из 1991, ко ји је на сна зи и 
да нас. Тај за кон ни је, да кле, на пи сан на осно ву устав ног рје ше ња из 1990. 
го ди не, већ Аманд ма на бр. XXVI из 1989, у ко јем се у де фи ни ци ји на ла зе и 
„слу жбе на“ и „јав на“ упо тре ба. 

Да је „јав на упо тре ба“ на сље ђе ко му ни стич ког пе ри о да, по твр ђу је и 
чи ње ни ца да се у свим европ ским је зи ци ма, је зи ци ма Европ ске уни је го во ри 
са мо о слу жбе ној („of fi cial“) и при ват ној („in di vi dual“) упо тре би је зи ка и 
пи сма, и да се баш ни гдје не го во ри о „јав ној упо тре би“ ко ја је су прот ста-
вље на „слу жбе ној“.
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За то се по ста вља пи та ње: до кле ће у Ср би ји, ми мо ци је ло га сви је та 
по сто ја ти не де фи ни са на „јав на упо тре ба“, су прот ста вље на „слу жбе ној упо-
тре би“, и до кад ће се за кон о упо тре би је зи ка и пи сма од но си ти, с об зи ром 
на слу жбе ну упо тре бу, са мо на др жав не ор га не?

Про сто је не вје ро ват но да др жа ва пот пу но иг но ри ше и обе сми шља ва 
ста во ве срп ске фи ло ло ги је, ко ја је ваљ да је ди на ком пе тент на да ја сно фор му-
ли ше зна че ње од ре ђе них тер ми на, во де ћи се за прак сом за кон ски уре ђе ни јих 
европ ских зе ма ља. 

А што се ти че ста ва Се кре та ри ја та да је „до но ше ње за ко на не це лис ход но, 
има ју ћи пре све га у ви ду да би на мет ну ло до дат не фи нан сиј ске тро шко ве 
пре све га при вред ним објек ти ма“ – он је ма ло је ре ћи не са мо не схва тљив 
не го и увре дљив сва ко ме оно ме ко др жи до срп ских иден ти тет ских кри те-
ри ју ма, а то су без сум ње срп ски је зик и ћи ри ли ца. Се кре та ри јат се, ето, бри-
не за тро шак при вред них су бје ка та, ако би се, не дај бо же, на зи ви фир ми или 
де кла ра ци ја за уво зне про из во де ис пи си ва ли ћи ри ли цом. За Се кре та ри јат, 
очи то, ни је ни ка ква ште та што због не до стат ка за ко на (ми мо за ко на за њих 
као дио вла сти, јер овај за кон ва жи са мо за власт, и очи то је по во љи са мо 
вла сти и они ма ко јим ни је ста ло ни до срп ског је зи ка ни до ћи ри ли це) ме ђу 
Ср би ма сва ки дан све ви ше ши ри је зич ка не кул ту ра, и да је ћи ри ли це сва-
ки дан све ма ње у свим сфе ра ма упо тре бе, осим на гро бљу! И кад ће јед ном 
ве ћин ски ан ти ћи ри лич ки ди је ло ви вла сти схва ти ти да ове из мје не ни су 
пра вље не да би се про тје ра ла ла ти ни ца, не го да би се са чу ва ла ћи ри ли ца као 
на ци о нал но пи смо, ста вља њем на мје сто ко је јој по Уста ву при па да. Или ће 
мо жда би ти лак ше про ми је ни ти Устав ка ко би се и устав но ћи ри ли ца пу сти-
ла низ во ду! 

Та кву прет по став ку го то во да по твр ђу је дру ги до пис Ре пу блич ког се-
кре та ри ја та за за ко но дав ства упу ћен Ве чер њим но во сти ма (3. 4. 2021), а чи ја 
је су штин ска по ру ка да од из мје не За ко на о је зи ку и пи сми ма не ма ни шта 
не са мо сад не го ни у до глед ној бу дућ но сти, јер се, ето, вла да опре ди је ли ла 
за дру ги кон цепт, ко ји под ра зу ми је ва „пре све га сти му ла ци је и под сти ца је“, 
с тим да се „ве ћи на ме ра мо же спро ве сти и без из ме на за ко на“. То је за вла-
ду „у овој обла сти је ди ни мо гу ћи при ступ“, су про тан ко ме је кон цепт из 
Из ме на За ко на, „ко ји се пре све га за сни ва на при вред ним пре сту пи ма и пре-
кр ша ји ма ко ји ће услов но ре че но би ти по чи ње ни од та ко ши ро ког кру га 
су бје ка та“. 

Па шта под ра зу ми је ва вла дин на до мје стак Из ме на ма За ко на? Јед ном 
ри јеч ју, ба ца ње пра ши не у очи, пу шта ње ћи ри ли це низ во ду. И пот пу но из-
ба ци ва ње из сфе ре вла ди ног ин те ре со ва ња за ста тус срп ског је зи ка и пи сма 
у слу жбе ној упо тре би у ШКОЛ СКОМ СИ СТЕ МУ и МАС-МЕ ДИ ЈИ МА. Вла да, на и ме, 
сво је ак тив но сти ба зи ра на ста во ви ма из Стра те ги је раз во ја кул ту ре за пери-
од од 2020. до 2029. го ди не, у ко јим се, по Се кре та ри ја ту, так са тив но на во де 
„ме ре и ак тив но сти“. А у Стра те ги ји не ма го то во ни јед не кон крет не мје ре. 
Све се сво ди на по зна то за ма зи ва ње очи ју на во ђе њем нео ба ве зу ју ћих фло-
ску ла о „не го ва њу срп ског је зи ка и ћи ри лич ког пи сма“, та ко што ће се „под-
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сти ца ти ак тив но сти (на рав но да се не на во ди ко је ак тив но сти!?) ко је ће уна-
пре ди ти при су ство срп ског је зи ка и ћи ри ли це у јав ном про сто ру“. Је ди на 
кон крет на ак тив ност ко ја се по ми ње у Стра те ги ји је сте план за „обра зо ва ње 
Са ве та за срп ски је зик“ у са рад њи Ми ни стар ства кул ту ре са Ми ни стар ством 
про све те и на у ке и Од бо ром за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. А та је идеја 
ди рект но пре у зе та из за вла ду не по доб не вер зи је Из ме на и до пу на За ко на о 
је зи ку и пи сми ма, ко је је, у са рад њи са Од бо ром за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка, на пра ви ло Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња док га је во дио 
ми ни стар Вла дан Ву ко са вље вић. Бу ду ћи да иза тек ста тих Из ме на и до пу на 
За ко на сто ји Од бор за стан дар ди за ци ју – ја сно је да вла да не мо же за не ак тив-
но сти пред ста вље не као кон крет не ак тив но сти у по бољ ша њу ста ту са срп ског 
је зи ка и пи сма до би ти по др шку Од бо ра за стан дар ди за цију.

Осим то га, за вла ду је очи глед но сад пот пу но су ви шан тер мин „слу жбе-
на упо тре ба је зи ка и пи сма“ иа ко се он је ди ни су сре ће у Уста ву, и иа ко је 
су шти на за шти те срп ског је зи ка и ћи ри ли це ве за на за сфе ру слу жбе не упо-
тре бе, ко ја МО РА би ти про ши ре на на школ ски си стем. Има ли, за пи та ли се 
ико у вла ди, ијед не зе мље у сви је ту гдје под слу жбе ну упо тре бу је зи ка и 
пи сма не спа да упо тре ба је зи ка и пи сма у шко ли? У Стра те ги ји је, да кле, пот-
пу но из ба чен тер мин „слу жбе на упо тре ба“, и ис кљу чи во се, као да се вла да 
ина ти срп ској фи ло ло ги ји и Од бо ру за стан дар ди за ци ју, го во ри о „обла сти 
јав не упо тре бе срп ског је зи ка и пи сма“ (и да ље за сту па ју ћи и про во де ћи у 
прак си хр ват ски фи ло ло шки про грам у Ср би ји). Очи глед но је да при пи са-
њу Стра те ги је ни је кон сул то ван ни је дан срп ски лин гви ста, ни ти ије дан члан 
Од бо ра за стан дар ди за ци ју. Јер, да је уче ство вао, не би до зво лио па ра докс 
на ве ден у Стра те ги ји да ће се „са ве ти и пре по ру ке“ Са ве та за је зик ко ри сти ти 
при „де фи ни са њу и при ме ни ме ра у обла сти јав не упо тре бе срп ског је зи ка 
и пи сма“. Сва ко има ло лин гви стич ки пи смен зна да се „пла ни ра ње, стан дар-
ди за ци ја и ко ди фи ка ци ја“, ко је вла да на ми је њу је Са ве ту за је зик, не од но се 
на јав ну не го са мо на слу жбе ну упо тре бу је зи ка и пи сма. Из то га се ви ди да 
у Стра те ги ји, а са мим тим и у кон цеп ту вла де ко јим се не ги ра ју Из ме не и 
до пу не За ко на – не ма ни че га сем оп ште де кла ра тив не из ја ве о „не го ва њу 
срп ског је зи ка и ћи ри ли це“. 

Си гур ни смо да, ако се на овај на чин ћи ри ли ца бу де „не го ва ла“, она 
не ће пре жи вје ти пе ри од ко ји под ра зу ми је ва Стра те ги ја. За то је ври је ме да 
вла да, а и но во Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, ја сно ка жу је су ли 
за оп ста нак ћи ри ли це или за ње но од у ми ра ње, је су ли за на ста вак за кон ског 
про го на слу жбе не упо тре бе срп ског је зи ка и пи сма из школ ског си сте ма (од 
основ не шко ле до фа кул те та) и је су ли и да ље за то да се у сви је ту све књи ге 
ко је су штам па не ла ти ни цом ис кљу чу ју из срп ског је зи ка и под во де под хр ват-
ски. Јер и иза та кве „свјет ске“ од лу ке о ла ти нич ким књи га ма као књи га ма 
на хр ват ском је зи ку ста ла је јед на од прет ход них вла да Ср би је. Са мим тим, 
вла да и Ми ни стар тсво кул ту ре и ин фор ми са ња мо ра ју од го во ри ти на пи-
та ње хо ће ли ЗА КОН СКИ за шти ти ти ста тус срп ског је зи ка и ћи ри ли це. Или ће, 
као што пи ше Се кре та ри јат за за ко но дав ство, сма тра ти да је упо тре ба ћири-
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лич ких на зи ва на фир ма ма, пи са ње де кла ра ци ја на ћи ри ли ци, и про ши ре ње 
слу жбе не упо тре бе срп ског је зи ка и ћи ри ли це и на школ ски си стем – „при-
вред ни пре ступ и пре кр шај“. На осно ву на ве де ног ста ва Се кре та ри ја та не 
би би ло чуд но да Се кре та ри јат вла ди су ге ри ше да до не се за кон по ко ме ће 
се слу жбе на упо тре ба срп ског је зи ка и ћи ри ли це, из ван са мих слу жбе них 
спи са, сма тра ти „пре сту пом и пре кр ша јем“. Ето до че ка смо да и реа ли за ци-
ја та кве прет по став ке бу де из вје сни ја од прет по став ке да ће се изми је ни ти 
не у став ни За кон о је зи ку и пи сми ма из 1991. го ди не.

На та кав за кљу чак на во ди и од го вор ак ту ел не ми ни стар ке за кул ту ру 
и ин фор ми са ње Ре пу бли ке Ср би је Ма је Гој ко вић на пи та ње по сла ни ка Вла-
да на Гли ши ћа о суд би ни Из ме на и до пу на За ко на о за шти ти је зи ка и пи са ма, 
ко ји ма се шти ти ћи ри ли ца, по ста вље но на Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је 
одр жа ној 25. 3. 2021. го ди не. На то је пи та ње не ја сан, чак збу њу ју ћи од го вор 
да ла ми ни стар ка Ма ја Гој ко вић. 

Прет ход но Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња са ми ни стром Вла-
да ном Ву ко са вље ви ћем на че лу, у са рад њи са Од бо ром за стан дар ди за ци ју 
срп ско га је зи ка на пра ви ло је још 2017. го ди не Из ме не и до пу не За ко на о је-
зи ку и пи сми ма у Ре пу бли ци Ср би ји. И на кон ни за јав них пред ста вља ња и 
обра зло же ња на три би на ма и у мас-ме ди ји ма, Из ме не су по сла не вла ди како 
би би ле упу ће не у скуп штин ску про це ду ру. И ту се Из ме на ма гу би сва ки траг. 
Са да шња ми ни стар ка кул ту ре и ин фор ми са ња ка же да ни су у „фи о ка ма“ 
ње ног Ми ни стар ства и да Ми ни стар ство кул ту ре не мо же би ти пред ла гач 
за ко на не го са мо „за ко но дав ство на ше“. Оста је отво ре но пи та ње ка ко „зако-
но дав ство на ше“ мо же на пра ви ти за кон без над ле жног ми ни стар ства и без 
са рад ње са стру ком. Уз то је ми ни стар ка у свом на сту пу у Скуп шти ни обма-
ну ла јав ност да су то бож у пред ло гу Из ме на и до пу на За ко на „уве де ни прав-
ни тер ми ни ко ји не по сто је у за ко ни ма Ср би је“, од но сно „ко ји се су да ра ју с 
Уста вом“. Би ло би до бро да ка же ко ји! Јер у Из ме не За ко на ни је уве ден ни 
је дан је ди ни но ви тер мин не го је са мо про ши ре но зна че ње тер ми на „слу жбе-
на упо тре ба је зи ка и пи сма“, баш због то га што за кон тре ба да бу де уса гла шен 
с Уста вом, а то са да шњи ни је, јер у Уста ву не ма тер ми на јав на упо тре ба је зи-
ка и пи сма. 

Уо ста лом и са ма ми ни стар ка ка же да јој је је ди но бит но „да др жав не 
уста но ве ко ри сте ћи ри ли цу“, што упра во пред ста вља од ре ђе ње сфе ре „слу-
жбе не упо тре бе је зи ка и пи сма“ из За ко на 1991. го ди не. Под та кву „слу жбе-
ну упо тре бу“ не пот па да не са мо је зик мас-ме ди ја не го ни је зик у школ ском 
си сте му. Ни је мо гу ће да се за та кву упо тре бу, тј. за „не слу жбе ну“ упо тре бу 
срп ског је зи ка и ћи ри ли це у шко ли, за ла же ми ни стар ка Гој ко вић, и да је још 
сма тра „устав ном“?! 

Ми ни стар ка се не сла же ни са ста вом да онај ко пи ше ла ти ни цом пи ше 
„хр ват ским је зи ком“. Очи то се ра ди о (свје сној) нео ба ви је ште но сти, јер те шко 
да у Ср би ји има ико га ко се ба ви пи та њем је зи ка и пи сма а да не зна да се 
све што је у Ср би ји штам па но и што се штам па ла ти ни цом још од 1994. го-
ди не пре ма ме ђу на род ном стан дар ду ISO/FDIS 12199 свјет ска ме ђу би бли о-
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теч ка асо ци ја ци ја IFLA ис кљу чу је из срп ског и под во ди под хр ват ски је зик. 
Мо жда ми ни стар ка ми сли да то и ни је бит но кад ето она са ма „јед на ко ко ри-
сти и јед но и дру го пи смо“, па је, ваљ да, то до вољ но да опо врг не свјет ски 
ре ле вант не стан дар де, чи ји је уо ста лом и Ср би ја пот пи сник, о ла ти ни ци као 
пи сму ко је не при па да срп ском не го ис кљу чи во „хр ват ском је зи ку“. Или ни 
то ни је у сфе ри ин те ре са срп ског Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња. 
За ври је ме из ла га ња ми ни стар ки је очи то не ко „до шап нуо“ да ни је у пра ву па 
се на мах при сје ти ла да јој је са да шњи ди рек тор На род не би бли о те ке Србије 
већ ре као да се „срп ске“ ла ти нич ке књи ге не под во де у свјет ским би бли о-
те ка ма под срп ску не го под хр ват ску ба шти ну. И шта у ве зи с тим тре ба да 
ура ди ње но Ми ни стар ство? По ње ном ми шље њу, Ми ни стар ство на то „тре ба 
да обра ти па жњу“.12 А очи то не тре ба да се за ло жи за ши ру упо тре бу ћи ри-
ли це као је ди ног чи сто срп ског пи сма. На су прот та квом по сред но про ла-
ти нич ком и ан ти ћи ри лич ком ми ни стар ки ном ста ву сто ји ње на из ја ва да та 
у ин тер вјуу Но во сти ма (14. 3. 2021), у ко јој ка же да ми сли „да је ћи ри ли ца 
гу бит нич ко пи смо у Ср би ји. Она је у де фан зи ви, за то не раз у мем ту ха лабу-
ку кад год се спо ме не мо гућ ност до но ше ња за ко на ко ји би ћи ри ли цу ста вио 
на оно ме сто ко је је пред ви ђе но Уста вом“. Бо ји мо се да се ми ни стар ка са да 
„пе ре од те из ја ве“, као да јој је циљ да Ми ни стар ство са мо не за ин те ре со-
ва но по сма тра ка ко ћи ри ли ца од „гу бит нич ког пи сма“ по ста је „из гу бље но 
пи смо“ код Ср ба. За то, за и ста, и да ље оста је отво ре но пи та ње по сла ни ка 
Вла да на Гли ши ћа, што је и пи та ње ве ли ког бро ја на ци о нал но осви је шће них 
гра ђа на Ср би је, да ни је „ја сно за што Ми ни стар ство че ка и за што вла да ју ћа 
ве ћи на не пу сти што пре тај за кон у скуп штин ску про це ду ру“. Од го вор ми-
ни стар кин био је при је по ка за тељ не за ин те ре со ва но сти ње и ње ног Ми ни-
стар ства за то пи та ње – не го што је био кон кре тан од го вор. Или је Ми ни стар-
ство за јед но са „вла да ју ћом ве ћи ном“ од лу чи ло да „ћи ри ли цу пу сти низ 
во ду“, што је је ди ни ло ги чан за кљу чак с об зи ром на то да на пра вље не Изме-
не и до пу не За ко на о је зи ку и пи сми ма „ча ме“ у не кој од фи о ка Се кре та ри-
ја та за за ко но дав ство, што је очи то за ми ни стар ку до вољ но оправ да ње – јер 
ни су у фи о ка ма ње ног Ми ни стар ства. А ето са зна до смо да ње но Ми ни стар-
ство и ни је над ле жно за срп ски је зик и ћи ри ли цу.13 Па ко је он да над ле жан, 

12 У пре во ду то је зна чи ло да се за тра жи, од но сно „на ре ди“ но во по ста вље ном в. д. 
ди рек то ру На род не би бли о те ке Вла ди ми ру Пи шта лу не да се у би бли о те ци из ми је ни од нос 
пре ма ћи ри ли ци и срп ском је зи ку, не го да се по кре не по сту пак у од бра ну ла ти ни це у срп-
ском је зи ку, што је он не ча се ћи ча са без у спје шно по ку шао на са стан ку др жа ном по чет ком 
апри ла 2021. го ди не са пред став ни ци ма СА НУ и Од бо ра за стан дар ди за ци ју. 

13 То по твр ђу је и чи ње ни ца да Ми ни стар ство Ма је Гој ко вић уоп ште не ма у пла ну ни-
ка кве ак тив но сти у ве зи са за ко ном о срп ском је зи ку и ћи ри ли ци. Та ко је она у Скуп шти-
ни Ср би је 28. ју ла 2021. то ком рас пра ве о из ме на ма За ко на о кул ту ри из ни је ла пла но ве свог 
Ми ни стар ства, на во де ћи да је „у при пре ми За кон о ама тер ском ства ра ла штву, ко је је ве о ма 
за сту пље но у Ср би ји, али је до са да би ло не пра вед но за по ста вље но. Пред по сла ни ци ма ће 
се уско ро на ћи и За кон о очу ва њу Хи лан да ра. али и за кон о кул тур ном на сле ђу. У при пре ми 
је и За кон о ки но ма то гра фи ји, од но сно, ау дио-ви зу ел ном де лат но сти, а од је се ни Ми ни-
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ни је ваљ да да ни јед ном ми ни стар ству у над ле жно сти ни је срп ски је зик и 
ћи ри ли ца, не го да је то над ле жност Ре пу блич ког се кре та ри ја та за за ко но дав-
ство. То не би за вла ду Ср би је би ло ни ка кво из не на ђе ње. Јер, са мо она шти ти 
не у став ни тер мин „јав не упо тре бе је зи ка и пи сма“, док се у свим европ ским 
је зи ци ма, је зи ци ма Европ ске уни је, го во ри са мо о слу жбе ној („of fi cial“) и 
при ват ној („in di vi dual“) упо тре би је зи ка и пи сма. За што он да ми мо ци је ле 
Евро пе не би и пи та ња срп ског је зи ка и ћи ри ли це би ла из мје ште на из дје-
ло кру га Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња и при пи са на дје ло кру гу 
Се кре та ри ја та за за ко но дав ство. Јер, очи то, је ди но за ко но дав ство мо же да 
шти ти не у став ни, не за ко ни ти „не слу жбе ни“ ста тус срп ског је зи ка и књи-
жев но сти у школ ском си сте му и мас-ме ди ји ма. 

Из све га ре че ног је очи глед но да и срп ској вла ди (ње ном Ми ни стар ству 
кул ту ре и ин фор ми са ња, и ње ном Се кре та ри ја ту за за ко но дав ство) као и 
свим срп ским „Ла гу на ма“ ви ше од го ва ра за мје на срп ског је зи ка хр ват ским 
не го за мје на ла ти ни це ћи ри ли цом. Та ко је од ри ца ње од ћи ри ли це екс пли-
цит но од ри ца ње и од срп ског је зи ка и од срп ске кул ту ре – и њи хо во под во-
ђе ње под хр ват ски је зик и хр ват ску кул ту ру. За не ма ри ва ње ћи ри ли це уз то 
уки да хи пе ро ним ски ста тус срп ско га је зи ка у од но су на ње го ве ва ри јан те 
(тзв. хр ват ски, бо сан ски/бо шњач ки и цр но гор ски је зик), пот пу но га из јед-
на ча ва ју ћи с њи ма, или га чак њи ма пот чи ња ва ју ћи, баш ка ко су то (ис)пла ни-
ра ли и твор ци са ра јев ске Де кла ра ци је о за јед нич ком је зи ку (из 2017. го ди не). 

Све то по ка зу је да је ћи ри ли ца је дан од те мељ них кри те ри јал них сту-
бо ва срп ско га је зи ка и срп ске кул ту ре, и да се ни ка ко не сми је до зво ли ти 
ње но од у ми ра ње. Јед но став но, ћи ри ли ца се мо ра за шти ти ти. Без за кон ске 
за шти те – ње но од у ми ра ње је ви ше не го из вје сно. За ње но очу ва ње нео п-
ход но је: а) уса гла си ти За кон о је зи ку и пи сму са Уста вом Ре пу бли ке Ср бије, 
од но сно што при је усво ји ти Из мје не и до пу не За ко на о слу жбе ној упо тре би 
је зи ка и пи са ма; б) под сје ти ти, па и опо ме ну ти, и пред сјед ни ка Ву чи ћа и пред-
сјед ни ка До ди ка да ни је до вољ но са мо се де кла ра тив но за ла га ти за (о)чу ва ње 
срп ско га је зи ка и ћи ри ли це, не го да је, ка ко су то и обе ћа ли, нео п ход но што 
при је на пра ви ти но ви, по мо гућ но сти што иден тич ни ји, за кон о за шти ти 
срп ског је зи ка и ћи ри ли це у Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској.14 Јер, ре че но ри-
је чи ма Дра го љу ба Пе тро ви ћа, „су но врат срп ске ћи ри ли це и срп ског је зи ка 
уоп ште, чи ји смо све до ци ових го ди на и де це ни ја, кад па ме ти не ма да је 
по др жи, мо гла би за у ста ви ти је ди но озбиљ на срп ска др жа ва. И то ак ти ма 
др жав не при си ле” (Пе тро вић 2013: 169). 

стар ство кул ту ре по че ће да ра ди на За ко ну о по зо ри шту“ (Ве чер ње но во сти, 29. 7. 2021, 15). 
За ко на о је зи ку и пи сму не ма, ка ко се ви ди, ни у при ми сли ма ми ни стар ке Ма је Гој ко вић.

14 У међувремену су Скупштина Републике Србије и Скупштина Републике Српске 
15. 9. 2021, на Дан српског јединства, усвојиле Закон о употреби српског језика у јавном 
жи воту и заштити и очувању ћириличког писма, коме је, нажалост, и даље надређен важећи 
Закон о службеној употреби језика и писама, што је директна брана стварној заштити српског 
језика и ћирилице, о чему исцрпно пишемо у раду „Државна (не)брига за српски језик“, у збор-
нику Идентитетске промене: српски језик и књижевност у доба транзиције, 2022 (у штампи).
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Ако ли се то не до го ди, тре ба се бо ја ти ствар но сне по твр де „оп ти ми стич-
ког“ ми шље ња пје сни ка Ђор ђа Сла до ја да „ка ко ства ри сто је, пре ће мо до не ти 
за кон о за шти ти пин гви на не го о за шти ти ћи ри ли це“ (Ве чер ње но во сти, 
22. 7. 2021, 18).

* * *

И ка кав је за кљу чак из ове ана ли зе ме ђу од но са усво је ног За ко на о род-
ној рав но прав но сти и не у сво је ног За ко на о је зи ку и пи сму, с об зи ром на 
кри те ри јум њи хо вог зна ча ја за очу ва ње иден ти те та срп ског је зи ка, и кри-
те ри јум од но са по ли тич ких струк ту ра пре ма јед но ме и дру го ме? За кљу чак 
је не дво сми слен, а па ра док са лан. Ако тре ба усво ји ти за кон про тив ко га су 
ср би сти, а за ко ји су ан гли сти и не лин гви сти, тај за кон ће др жа ва усво ји ти 
јер је он за кон про тив срп ског је зи ка. Бо ље по твр де од За ко на о род ној рав но-
прав но сти и не мо же би ти. А ако тре ба усво ји ти за кон за ко ји је ср би стич ка 
на у ка, тај за кон др жа ва не ће усво ји ти, јер је он за кон у ко рист срп ског је зи ка. 
Зар за то тре ба бо ља по твр да од За ко на о је зи ку и пи сму? За кључ ном ри јечју 
ре че но, др жа ва сво јим по ступ ци ма о на ве де ним за ко ни ма ја сно по ка зу је да 
јој до срп ског је зи ка и ћи ри ли це и ни је ста ло, или мо жда још тач ни је: она 
при по ма же да ста ње срп ског је зи ка и ћи ри ли це бу де не бо ље не го још го ре, 
ако мо же би ти! 
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Проф. др Вељ ко Ж. Бр бо рић 

РАЗ МИ ШЉА ЊЕ О СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ  
У СЕ ДАМ ТА ЧА КА

0. Уме сто уво да. Ма ти ца срп ска у са рад њи са Од бо ром за стан дар ди-
за ци ју срп ског је зи ка да на шњим оку пља њем и раз го во ром о По ло жа ју срп
ско га је зи ка у са вре ме ном дру штву (иза зо ви, про бле ми, ре ше ња) по твр ђу је 
сво је ме сто и уло гу ка да су по сре ди ва жне иден ти тет ске ка те го ри је на ци је 
и ње не кул ту ре, по себ но ак ту ел них про бле ма срп ског је зи ка. И да под се ти-
мо да је у Ма ти ци срп ској пре две го ди не (17–18. ма ја 2019) одр жан вр ло 
успе шан на уч ни скуп са те мом Срп ски кул тур ни про стор: устрој ство, про
бле ми и вред но сти. Са то га ску па об ја вљен је 2020. збор ник са пе де се так 
ра до ва и ви ше од 500 стра на тек ста. По ред то га, сва ка ко вре ди по ме ну ти 
на уч не ра до ве и ре дов на исту па ња по је ди них је зич ких струч ња ка о ва жним 
је зич ким пи та њи ма, по себ но оних са при стој ном на уч ном ре пу та ци јом.1 
Ипак, да на шње оку пља ње је, на не ки на чин, из ну ђе но ве штач ким, не по-
треб ним и не струч ним упли вом пред став ни ка вла сти у пи та ња срп ског 
је зи ка и иг но ри са њем ми шље ња је зич ких струч ња ка и Од бо ра за стан да р-
ди за ци ју срп ског је зи ка.2 За ко ном о род ној рав но прав но сти, ко ји је Скуп-
шти на Ср би је на пред лог ми ни стра за људ ска и ма њин ска пра ва и дру штве-
ни ди ја лог усво ји ла 20. ма ја 2021. го ди не, спро во ди се на си ље над срп ским 
је зи ком и иг но ри са ње ста во ва Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. 
Од бор је о овој те ми три пу та оба ве стио јав ност (2011, 2017. и 2021. г.), ми-
шље ње стру ке је пот пу но иг но ри са но и због то га сма тра мо да је да на шње 

1 Ов де у пр вом ре ду ми сли мо на Пре дра га Пи пе ра, Рај ну Дра ги ће вић, Ми ло ша Ко ва-
че ви ћа, Сре ту Та на си ћа, Сло бо да на Ре ме ти ћа и Алек сан дра Ми ла но ви ћа.

2 Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка осно ван је 1997. го ди не и ње го ви осни ва чи 
су три ака де ми је на у ка (СА НУ, ЦА НУ и АНУРС), Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Ма ти ца 
срп ска и фа кул те ти из Ре пу бли ке Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске и Цр не Го ре на ко ји ма се сту-
ди ра и из у ча ва срп ски је зик. Од бор је, да кле, струч но те ло ко је об је ди ња ва нај ре ле вант није 
ин сти ту ци је срп ског го вор ног и кул тур ног про сто ра. Ње гов углед и ње го ве од лу ке као све-
срп ског је зич ког те ла ни су и не мо гу би ти спор не, ако же ли мо да се стру ка по шту је и ако 
же ли мо да о ва жним пи та њи ма од лу чу ју нај по зва ни ји и нај бо љи је зич ки струч ња ци.
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оку пља ње још јед на при ли ка да се ука же на по гре шне од лу ке са ду го трај ним 
не са гле ди вим по сле ди ца ма. Ма ти ца срп ска, Од бор за стан дар ди за ци ју срп-
ског је зи ка и је зич ки струч ња ци ти ме су по ка за ли од го вор ност и пру жи ли 
при ли ку но си о ци ма вла сти да ис пра ве не спор ну гре шку и из бег ну штет не 
по сле ди це. При лог да на шњем раз го во ру у Ма ти ци срп ској ста ви ли смо у 
се дам та ча ка и оне ни су са мо је зич ке, већ и на ци о нал не у ши рем сми слу. 
Реч је о на шој све у куп ној бу дућ но сти. 

1. КА КВА НАМ ЈЕ ПО ПУ ЛА ЦИ О НА БУ ДУЋ НОСТ СР БИ ЈЕ? Пре при че о по ло жа ју 
срп ског је зи ка у са вре ме ном дру штву же ли мо се крат ко освр ну ти на по ло-
жај на ци је у са вре ме ном окру же њу и ту жну по пу ла ци о ну ста ти сти ку Ре пу-
бли ке Ср би је. То је пи та ње за срп ску власт и она је оба ве зна да се ба ви овим 
про бле ми ма и да тра жи ре ше ња, а да је зич ка пи та ња оста ви је зич ким струч-
ња ци ма и по зва ним ин сти ту ци ја ма. По пу ла ци о но пи та ње не мо гу ре ша ва-
ти Ма ти ца срп ска и Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, али је наш 
за да так да до дат но скре не мо па жњу др жав ним ин сти ту ци ја ма. По зва нич-
ним по да ци ма, Ср би ја је у 2019. го ди ни има ла 6.945.000 ста нов ни ка. Сре ди-
ном 1968. го ди не, пре ма ло ви ше од по ла ве ка, има ли смо ви ше од се дам 
ми ли о на ста нов ни ка. Про сеч на ста рост по пу ла ци је у Ср би ји са да је 43 го-
ди не. Го ди шње на пу сти Ср би ју ви ше од 50.000 ста нов ни ка, по пре ци зним 
по да ци ма днев но се исе ли 142 ста нов ни ка, ме сеч но 4.337, а го ди шње тач но 
52.049. У по след њих де се так го ди на ви ше од 400.000 љу ди на пу сти ло је зе-
мљу. У Ср би ји се по след њих го ди на ра ђа ма ње од 65.000 ста нов ни ка.3 Та ко 
је у Ре пу бли ци Ср би ји у 2020. го ди ни број ро ђе них био 61.692, умр ло је 
116.850 ли ца. Не га ти ван при ра штај је 55.158 ли ца. По да ци о не га тив ном 
при ра шта ју и бро ју оних ко ји на пу шта ју Ср би ју ско ро да нас оста вља ју без 
бу дућ но сти. Од 2011. до 2020. г. са мо на осно ву при род ног при ра шта ја број 
ста нов ни ка је сма њен за 384.858. ста нов ни ка. Ов де је реч о про ве ре ним 
број ка ма За во да за ста ти сти ку. Вре ди то ме до да ти да огро ман број љу ди 
од ла зи без зна ња ста ти сти ча ра, да при вре ме но или трај но од ла зи да ра ди и 
жи ви из ван Ср би је, исти на још су мор ни ја, не при јат ни ја и она све до чи ку да 
иде мо, па ни је те шко пред ви де ти ни шта нас че ка за по ла ве ка. По по пи су 
из 1991. без Ко со ва и Ме то хи је Ср би ја је има ла ско ро осам ми ли о на ста нов-
ни ка (7.822.795). За три де сет го ди на оста ли смо без ми ли он ста нов ни ка. Овај 
про цес, бар нам та ко из гле да, не ће би ти мо гу ће за у ста ви ти. Ипак, си гур но 
се ва ља ном др жав ном по ли ти ком про блем мо же учи ни ти под но шљи ви јим. 
То је исти на, од ње се не бе жи, са њом се жи ви.

По след ња де це ни ја 20. ве ка озбиљ но је угро зи ла по пу ла ци о ну бу дућ-
ност на ци је. У Хр ват ској је број Ср ба сма њен за ско ро по ла ми ли о на. По да ци 

3 Пре ма зва нич ним по да ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји, без Ко со ва и Ме то хи је, 1950. годи-
не је ро ђе но 152.569 де це. Тај број је по ла ко сма њи ван, па је 1976. ро ђе но 114.035 де це, 1986. 
го ди не 99.419, а 2020. го ди не са мо 61.692 де це. У но вим окол но сти ма и по ја вом ви ру са тај 
број ће за 2021. и 2022. го ди ну би ти не у по ре ди во ма њи. 
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све до че да је 1991. го ди не у Хр ват ској жи ве ло око 600.000 Ср ба, а на по пи су из 
2001. го ди не тај број је био око 200.000. То ме вре ди до да ти и са зна ње да не ма ло 
Ср ба ко ји има ју до ку мен та Ре пу бли ке Хр ват ске не жи ви у Хр ват ској, па су реал-
ни по да ци још су мор ни ји од ових зва нич них. Сма њен је број срп ског ста новни-
штва и у Ре пу бли ци Срп ској, по по пи су из 1991. го ди на Ср ба је би ло 1.369.883; 
а 2013. бе ле жи мо 1.086.733 ста нов ни ка. И ов де је број сма њен за ско ро 300.000. 
Та ко смо у нај бли жем окру же њу кра јем 20. ве ка ско ро пре по ло вље ни.4

2. ОД НОС ДР ЖА ВЕ И НА ЦИ О НАЛ НИХ ДИ СЦИ ПЛИ НА. Др жа ва је учи ни ла све да 
мла ди из гу бе ин те рес за на ци о нал не ди сци пли не, у Ср би ји да нас има ма ло 
мла дих ко ји же ле би ти учи те љи или про фе со ри срп ског је зи ка и књи жев но-
сти и про фе со ри исто ри је. Учи те љи и про фе со ри у Срби ји те шко до ла зе до 
по сла и њи хо ве пла те су ви ше не го скром не. Ево не ко ли ко по да та ка ко ји су 
уз не ми ра ва ју ћи. Ре пу бли ка Срп ска има два пе да го шка фа кул те та (Ба ња Лука 
и Би је љи на), на онај у Би је љи ни у пр вом упи сном ро ку за школ ску 2021/22. 
при ја ви ло се са мо 14 бу ду ћих учи те ља и 12 вас пи та ча. Пре де се так го ди на 
тај број је био де сет пу та ве ћи. На пр вој го ди ни је би ло 250 сту де на та (2008. 
го ди не), а на ред не го ди не ће их би ти три де се так. Фи ло ло шки фа кул тет у 
Бе о гра ду има акре ди то ва на три сту диј ска про гра ма са на ци о нал ним ка те-
дра ма: Срп ски је зик и књи жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик и Срп ска 
књи жев ност са ком па ра ти ви сти ком. Акре ди та ци јом и упи сном по ли ти ком 
ова три сту диј ска про гра ма има ју 270 ме ста. У пр вом упи сном ро ку, на ова 
три сту диј ска про гра ма, за но ву школ ску го ди ну, при ја ви ло се са мо сто ти ну 
сту ден та. Још је ло ши ја си ту а ци ја у Но вом Са ду, Ни шу, Кра гу јев цу, Ко сов ској 
Ми тро ви ци и Но вом Па за ру. У Но вом Па за ру на сту диј ски про грам Срп ска 
књи жев ност и је зик ни је се при ја вио ни ти је дан сту дент срп ске на ци о нал-
но сти. У Ре пу бли ци Срп ској за сту ди је срп ског је зи ка при ја вљу је се јед но ци-
френ број сту ден та, а у Цр ној Го ри је си ту а ци ја још рђа ви ја. Је ди но ре ше ње 
је да др жа ва(е) хит но ре а гу је(у), да сви бу ду ћи учи те љи и про фе со ри срп ског 
је зи ка у Ре пу бли ци Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској бу ду сту ден ти из бу џе та, а 
не, као што је то са да слу чај да је дан број њих пла ћа шко ла ри ну. Ако то ни је 
до вољ но, он да им омо гу ћи ти сту дент ске кре ди те и сти пен ди је, ти ме би смо 
овим за ни ма њи ма обез бе ди ли бу дућ ност, под усло вом да је же ли мо. Раз у ме 
се да је по треб но ура ди ти ре ал не про це не и ви де ти ко ли ко нам је у на ред-
ном пе ри о ду по треб но учи те ља и про фе со ра срп ског је зи ка, али и не ких 
дру гих на став них ди сци пли на. Не мо же нам би ти бли ска од лу ка про свет них 
вла сти да онај ко у Ре пу бли ци Ср би ји или Ре пу бли ци Срп ској же ли би ти 
учи тељ или про фе сор срп ског је зи ка бу де са мо фи нан си ра ју ћи сту дент, тј. да 
пла ћа сво је шко ло ва ње.5 

4 Не ма ли број ста нов ни ка из Хр ват ске и Ре пу бли ке Срп ске је кра јем 20. ве ка до шао у 
Ср би ју. То је, бар при вре ме но, ути ца ло да по пу ла ци о на си ту а ци ја у Ср би ји бу де не што под-
но шљи ви ја. 

5 О ста ту су срп ског је зи ка у обра зов ном си сте му по себ но су пи са ли Рај на Дра ги ће вић 
(Не ка пи та ња ор га ни за ци је на ста ве срп ског је зи ка као ва жан фак тор очу ва ња иден ти те та 



60

Стру ка је ука зи ва ла на ово већ ду ги низ го ди на. Ака де ми ја на у ка и 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске ор га ни зо ва ла је два на уч на ску па на ко ји ма 
се раз го ва ра ло о овој те ми. Пр ви скуп је одр жан 2011. го ди не (Је зик и пи смо 
у Ре пу бли ци Срп ској), дру ги скуп је одр жан 2017 (Срп ски је зик и срп ско пи смо 
да нас). Срп ска књи жев на за дру га и њен Од бор за је зик 2014. го ди не ор га-
ни зо ва ли су на уч ну кон фе рен ци ју (Иден ти тет срп ског је зи ка и кул ту ре), 
а 2021. но ви скуп (Срп ски је зик у до ба тран зи ци је). По след ње две го ди не у 
Тр ши ћу се одр жа ва ју Ин тер ка те дар ске ср би стич ке кон фе рен ци је и раз го-
ва ра о ак ту ел ним пи та њи ма и про бле ми ма. Са ску па из 2020. об ја вљен је 
збор ник Ста тус срп ског је зи ка и књи жев но сти у обра зов ном си сте му (Збор-
ник ра до ва са пр ве ин тер ка те дар ске ср би стич ке кон фе рен ци је одр жа не у 
НОКЦ „Вук Ка ра џић“ у Тр ши ћу 19–21. ју на 2020. Бе о град: За вод за уна пре-
ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња). Та ко смо у ра ду „Не ка пи та ња и про бле ми 
ср би сти ке на ср би стич ким ка те дра ма“ скре ну ли па жњу на по сто је ће про бле-
ме и по ну ди ли не ка ре ше ња.6 Све ак тив но сти је зич ких струч ња ка до би ле 
су по хва ле јав но сти, по себ но оне ко ја је за ин те ре со ва на за ове иден ти тет ске 
про бле ме, али је ре ак ци ја вла сти из о ста ла, би ло је са мо не у бе дљи вих обе-
ћа ња. Из о ста ла је озбиљ на ре ак ци ја пред став ни ка вла сти.

3. УПО ЗО РЕ ЊЕ ПРЕ ДРА ГА ПИ ПЕ РА. Ака де мик Пре драг Пи пер је пре де се так 
го ди на скре нуо па жњу на про бле ме ср би сти ке и од нос др жа ве пре ма њој. 
Реч је о књи га ма Срп ски је зик из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка (Бе о град: Бео-
град ска књи га, 2010) и Срп ски је зик у кру гу сло вен ских је зи ка (Бе о град: NM 
li bris, 2015). По сле је то у са же том об ли ку пред ста вље но пред око хи ља ду 
про фе со ра срп ског је зи ка и књи жев но сти, на Ре пу блич ком зим ском се ми-
на ру и об ја вље но у ча со пи су Књи жев ност и је зик. Ми сли мо да би ово мо гао 
би ти про грам ски текст и да би га сви срп ски лин гви сти и ре ле вант не ин сти-
ту ци је са за до вољ ством пот пи са ли и по др жа ли.7 То смо већ ци ти ра ли и у 
Ма ти ци срп ској и об ја вље но је у збор ни ку Срп ски кул тур ни про стор: устрој
ство, про бле ми, вред но сти.8 Ов де ће мо из дво ји ти са мо три, за ову те му, 
нај зна чај ни је тач ке: 1. У Ср би ји над ле жна ми ни стар ства не во де ва ља ну 
је зич ку по ли ти ку; 2. Не до вољ но је за сту пљен срп ски је зик у си сте му обра-

срп ског је зи ка и кул ту ре. Узда ни ца XII/ 1 (2015): 117–129), Ми лош Ко ва че вић (Ста тус срп-
ског је зи ка на срп ским уни вер зи те ти ма. Фи ло ло ги ја и уни вер зи тет (те мат ски збор ник 
ра до ва). Ниш: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012, 13–16) и Вељ ко Бр бо рић (Ме сто и уло га срп ског 
је зи ка као на став ног пред ме та у обра зов ном си сте му. Срп ски је зик и ћи ри ли ца да нас. Ан дрић-
град: Ан дри ћев ин сти тут, 2017, 73–90).

6 Вељ ко Бр бо рић. Не ка пи та ња и про бле ми ср би сти ке на ср би стич ким ка те дра ма. 
Ми лош Ко ва че вић (ур.). Ста тус срп ског је зи ка и књи жев но сти у обра зов ном си сте му. Бео-
град: За вод за уна пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња, 2021, 125–144.

7 Пре драг Пи пер. Срп ски је зик из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка. Књи жев ност и је зик 
LXI II/1–2 (2016): 1–17. 

8 Вељ ко Бр бо рић. Не ко ли ко обра зов них и кул тур них при о ри те та срп ског је зи ка. Срп ски 
кул тур ни про стор: устрој ство, про бле ми, вред но сти. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2020, 239–253.
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зо ва ња; 3. Ис тра жи ва ња о срп ском је зи ку ни су до вољ но за сту пље на. Убе ђе ни 
смо да је реч о све сним по ступ ци ма, под кон тро лом мен то ра из ван Ср би је, 
и да ово ни је слу чај но, већ осми шље но и при пре мље но из ван Ср би је. Ипак, 
раз ло зи за ова кве по ступ ке ни су нам ни бли ски ни ја сни.

4. ОД НОС ВЛА СТИ ПРЕ МА КУЛ ТУ РИ И СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ. Пред став ни ци вла сти 
све сно и са пред у ми шља јем за ти ру срп ски је зик и ње гов иден ти тет ски зна-
чај. У Стра те ги ји раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је од 2019. до 2029. го ди не 
(Бе о град: Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, 2017) 
ја сно је био де фи ни сан ста тус срп ског је зи ка и ње го вог ма тич ног пи сма. Стра-
те ги ја је усво је на у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, али ни ка да ни је сти гла на днев ни 
ред Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је је у са рад њи са Од бо ром за стан дар ди за ци ју срп ског је зика 
ура ди ло ва љан Пред лог За ко на о срп ском је зи ку и ње го вом ма тич ном пи сму. 
За кон је про шао још ло ши је од Стра те ги је, ни је сти гао ни на Вла ду. Уме сто 
усва ја ња Стра те ги је о кул тур ном раз во ју и За ко на о срп ском је зи ку до би ли 
смо по убр за ној, европ ској, про це ду ри За кон о род ној рав но прав но сти. Тиме 
смо по ка за ли иден ти тет ски „европ ски пут“ и на ја ви ли „све тлу бу дућ ност“. 
Ова кав од нос пред став ни ка вла сти пре ма срп ском је зи ку и ње го вом ма тич-
ном пи сму не мо же мо раз у ме ти. Убе ђе ни смо да је реч о нео д го вор ним и 
штет ним по ступ ци ма.

5. СРП СКА ВЛАСТ И ЕВРОП СКИ „ПРИ ЈА ТЕ ЉИ“. Пре не ки дан је на број ним пор-
та ли ма би ла удар на вест да је Ре пу бли ка Ср би ја по сти гла за ви дан ни во у 
им пле мен та ци ји Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив 
на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци, од но сно Ис тан бул ске кон вен ци је, 
пре све га у нор ма тив ним окви ру. Та ко ђе, За кон о спре ча ва њу на си ља у по-
ро ди ци, али и дру ги за ко ни свр ста ли су Ср би ју у сам врх зе ма ља за пад ног 
Бал ка на. Реч је, за пра во, о до ку мен ту по зна том као Ис тан бул ска кон вен ци ја, 
ко ја је до не та 2010. го ди не и реч је о тзв. спре ча ва њу и су зби ја њу на си ља над 
же на ма. Ср би ја је пот пи сник те кон вен ци је, не ке зе мље је ни су ни пот пи са ле 
(Ру си ја, Азер беј џан...), не ке зе мље су је пот пи са ле, али ни су ра ти фи ко ва ле 
(Ује ди ње но Кра љев ство, Лих тен штајн, Јер ме ни ја, Бу гар ска, Че шка, Ма ђар-
ска, Сло вач ка, Укра ји на...), Тур ска се по ву кла из ове при че, Пољ ска је то на-
го ве сти ла. То је, да кле, до ку ме нат ко ји су мно ге зе мље иг но ри са ле. У та квој 
си ту а ци ји Ср би ја је при ста ла да сво је за ко но дав ство „уде си“ по тим стан дар-
ди ма и та ко смо и до би ли За кон о род ној рав но прав но сти. Да кле, без пре ке 
по тре бе и од го ва ра ју ће при пре ме ре ши ли смо да „је зич ки“ ре ши мо про блем 
рав но прав но сти. Иа ко смо већ о то ме го во ри ли, и ов де же ли мо по но ви ти да 
је сре ди ном 2017. го ди не би ла ура ђе на Стра те ги ја кул тур ног раз во ја Срби је 
од 2017. до 2027. го ди не. Исто вре ме но је био ура ђен Пред лог За ко на о срп-
ском је зи ку и ње го вом ма тич ном пи сму.9 Оба до ку мен та би ла су ура ђе на у 

9 Ини ци ја ти ва за Стра те ги ју и За кон по те кла је од бив шег ми ни стра кул ту ре и ин фор-
ми са ња Вла да на Ву ко са вље ви ћа.
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Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, али је њи хо во 
усва ја ње из о ста ло. По сто ји осно ва на сум ња да је у тим до ку мен ти ма не што 
за сме та ло европ ским „при ја те љи ма“. Ви ше је не го ја сно да се на си ље над 
же на ма не ће ре ши ти За ко ном о род ној рав но прав но сти.

6. ШТА ДО НО СИ ЗА КОН О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ? Ка да смо до би ли по хва-
ле за усва ја ње За ко на о род ној рав но прав но сти, ред је и да ви ди мо шта нам 
он ну ди. За кон је, то смо већ ре кли, на си ље над срп ским је зи ком и то је већ 
ука за но у не ким ана ли за ма. Ма ло је ин сти ту ци ја ко је су се јав но огла си ле и 
осу ди ле овај по ни жа ва ју ћи до ку ме нат.10 Ипак, би ће мо на „европ ском пу ту“, 
ка да при ста не мо да има мо апо стол ку, ар хе о ло шки њу, ар ми ра чи цу, ар ти љер
ку, ата ше и цу, бе ра чи цу, би о ло шки њу, би ску пи цу, борки њу, бра ни тељ ку, брија
чи цу, чи та чи цу бро ји ла, де се тар ку, до пи сни цу, др жав ни цу, ду ва чи цу ста кла, 
фи ни шер ку бе то на, ге не ра ли цу, ге рил ку, го лу бар ку, го вор ни цу, хи дро ло шки њу, 
ин ва лит ки њу (же ну са ин ва ли ди те том), ис тра жну суд ки њу, из во зни цу, каме
но ре за чи цу, ка пе та ни цу, ка пла ри цу, ко па чи цу, кор ми лар ку, ку ће па зи тељ ку, 
крв ни цу, ло ви цу (ло ва чи цу), но тар ку, осва ја чи цу, па сто ри цу, под о фи цир ку, 
пси хи ја три цу, раз вод ни цу, ри бар ку, та пе тар ку, тре не ри цу, тру ба чи цу, уро
ло шки њу, ва тро га си љу, во ди чи цу, вој ни ки њу, жан дар ку, же те ли цу...11 Уко ли ко 
овај за кон за жи ви, срп ски је зик и срп ска је зич ка кул ту ра пре тр пе ће ве ли ку 
ште ту. Је ди но ре ше ње је да се овај за кон ста ви ван сна ге, ње го ва по прав ка 
ни је мо гу ћа. Је зик ће, не ма сум ње, по сте пе но при хва та ти не ке тер ми не, али то 
ни је мо гу ће учи ни ти де кре том, ка ко је то пред ви ђе но по ме ну тим за ко ном.

7. КО ЋЕ ОСМИ СЛИ ТИ „НЕ ПО СТО ЈЕ ЋЕ“ НА ЗИ ВЕ У СПОР ТУ? Оста је са мо да нам 
Зо ра на Ми хај ло вић и Гор да на Чо мић12 и њи хов „лин гви стич ки кру жок” 
ре ше на зи ве за да ме ко је се ба ве спор том. Да кле, оста ло је да од лу чи мо како 
ће мо зва ти, ре ци мо у фуд ба лу гол ма на, ле ву по лут ку и де сно кри ло, ка ко бе ка 
и цен тар фо ра, де сног хал фа, ре зер вне игра чи це и тре нер ке (тре не ри це) већ 
има мо, ма да су нам је зич ки већ њи хо ва ме ста би ла за у зе та. Ка ко ће мо у од-
бој ци зва ти ли бе ра или сред њег бло ке ра, ди за чи ца или ди за ли ца већ че ка ју 

10 По ред Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, јав но су свој глас про тив За ко на 
о род ној рав но прав но сти ди гли Ма ти ца срп ска и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. Ма-
ти ца срп ска је то ура ди ла јав ним са оп ште њем, чи ји су пот пи сни ци ис так ну ти кул тур ни и 
јав ни рад ни ци. Из вр шни од бор СА НУ по др жао је од лу ку Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка и о то ме оба ве стио Од бор и јав ност.

11 Сви при ме ри су из по ме ну тог за ко на, оста је са мо да се ви ди ко ја ће „ра ди о ни ца“ 
би ти за ду же на за „из ми шља ње“ но вих ре чи, за са да не по сто је ћих у срп ском је зи ку. Вре ди 
по ме ну ти да и у по сто је ћем За ко ну „не до ста ју“ не ке ре чи (кру пи је, мо дел...). Још увек ни смо 
чу ли ка ко ће би ти род но ко рект ни на зи ви за име ни це ђак, ку пац... Ви де ће мо и шта да ура ди-
мо са име ни ца ма где срп ски је зик не ма му шка за ни ма ња, та кве су име ни це ба би ца и да ди ља. 
Или нам ту рав но прав ност ни је по треб на.

12 Зо ра на Ми хај ло вић и Гор да на Чо мић, ми ни стар ке у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, би ле 
су нај гла сни је пред став ни це вла сти у до но ше њу овог за ко на.
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смеч про тив ни ка из европ ских на ред бо дав них цен та ра. У атле ти ци ће мо 
до би ти ска ка чи це и увис и удаљ, тро ско ка чи це, ска ка чи це с мот ком, пре ска
чи це пре по на, че ка ју нас џу до и ка ра те, али и број не ди сци пли не, све до ма-
ра то на и ма ра то ни ца... У ко шар ци ће ваљ да би ти пле ји ца, цен три ца, до брих 
стре ли ца и кри ли ца и осва ја чи ца ме да ља.

8. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА. Чи ни се да су срп ске вла сти по сту пи ле по на ло гу 
цен та ра мо ћи из ван Ср би је и да су по слу шнич ки оба ви ли по сао, без уред не 
кон сул та ци је са стру ком и ти ме ура ди ли на си ље над срп ским је зи ком. Одав-
но је је дан лин гви ста ре као „да је зик во ли ред, али не во ли сте ге“. У по мену-
том за ко ну не ма ре да, али има сте га, тј. оби лу је са му ком и на си лу из ми шље-
ним ре чи ма и оста ју ве ра и на да да овај за кон не ће „за жи ве ти“ у прак си. Ни ко 
не спо ри да се по ла ко и по сте пе но ну де за ни ма ња у жен ском ро ду та мо где 
је оправ да но и мо гу ће, али ова кав при ступ је ве штач ко упли та ње у је зич ка 
пи та ња. Шта је ту дис кри ми на ци ја, те шко је утвр ди ти. Ако се по гле да ју ка-
зне не од ред бе ово га за ко на, он да је ја сно на ко ји на чин ће власт по ку ша ти 
да при ме њу је овај за кон. Сред ства ин фор ми са ња би ће ка жња ва на ка зна ма 
од 2.000.000 (два ми ли о на ди на ра) уко ли ко не бу ду по што ва ла овај за кон. 
Ка зне ни за по је дин це ни су ма ле. Ни ов де ко мен тар ни је по тре бан!

Ево још ма ло ста ти сти ке. У Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ без струч них 
слу жби има тре нут но 67 за по сле них. Од то га су 53 да ме (79,1%), а му шка ра-
ца 14 (20,9%). Да кле, то ли ко су же не угро же не да је та мо сва ки пе ти је зич ки 
ис тра жи вач му шка рац. На ка те дра ма за ита ли јан ски, шпан ски и не мач ки 
је зик на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду има мо овај од нос: ита ли јан ски 
је зик: 17 да ма и 5 му шка ра ца, ен гле ски је зик: 32 да ме и 5 му шка ра ца, не мач-
ки је зик: 17 да ма и 3 му шкар ца. На ове три ка те дре да ма је укуп но 66 (83,5%), 
а му шка ра ца 13 (16,5%). То ли ко о пол ној угро же но сти у Ин сти ту ту за срп ски 
је зик и на не ким ка те дра ма Фи ло ло шког фа кул те та. Не спо ри мо да има и 
дру га чи јих по да та ка, али ови су нам очи глед ни и не спор ни.

Ми има мо две мо гућ но сти. Пр ва је да се пре пу сти мо европ ском та ла су 
и да без от по ра све при хва ти мо, а дру га је да се то ме од у пре мо на све мо гу ће 
на чи не. Власт мо ра зна ти да је про ла зна и сме њи ва, је зик је иден ти тет ска ка-
те го ри ја и он је тра јан, ни је га уни шти ла људ ска вр ста од по стан ка до да нас, 
ни је га уни шти ла пи сме ност од 12 ве ко ва и ни је га уни шти ло роп ство под 
Тур ци ма од пет ве ко ва, ни су га уни шти ли ра то ви, ра за ра ња и бом бар до ва ња, 
али по ку ша ва не ко ли ко је зич ких не зна ли ца и европ ских по слу шни ка. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

br bo ric v@fil.bg .ac .rs 





Др Јо ван ка Ра дић

СВР ХА И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ „УРОД ЊА ВА ЊА“  
СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

При ме њен на тки во срп ског је зи ка, иде о ло шки кон структ зв. род но 
осе тљив је зик за ди ре у без ма ло све по ре ње го ве струк ту ре, и, ра за ра ју ћи 
ме ха ни зам функ ци о ни са ња де ло ва тро чла не ка те го ри је име нич ког ро да, 
којa про жи ма све ни вое је зи ка – ра за ра је зик као си стем. Зах тев да „же на 
(и му шка рац)“ бу ду „ви дљи ви“ у је зи ку ни је мо гу ће ис пу ни ти уко ли ко се не 
по ни шти функ ци о ни са ње име ни ца као сим бо лич ких је ди ни ца одво је них од 
фи зич ког те ла и пол но сти.

На „урод ња ва њу“ срп ског је зи ка већ три де це ни је ра ди „лин гвист ки ња“ 
и „фе ми нист ки ња“ Свен ка Са вић, ко ја да нас твр ди да је стан дар ди за ци ја 
је зи ка „stvar do go vo ra onih ko ji ima ju moć nad je zi kom, a ma nje je deo pri ro de 
je zi ka“.1 Ка ко је све „ствар до го во ра“ и уна пред при пре мље них упут ста ва 
ко ја се ме ха нич ки сле де, без об зи ра на „при ро ду је зи ка“, ра зу мљи во је што 
у „нор ми ра њу“ и ин ста ли ра њу „је зи ка“ мо де ло ва ног по уни вер зал ном ре цеп-
ту не уче ству ју они ко ји се ба ве од ре ђе ним је зи ком и по зна ју ње го ву при ро ду. 
Ау то ри „при руч ни ка“/„во ди ча“/„упут ста ва“ за упо тре бу „род но осе тљи вог 
је зи ка“ не са мо да ни су ср би сти не го ни су ни лин гви сти:2 њи хов је за да так 
да од рас по ло жи вог ма те ри ја ла (у на шем слу ча ју од је ди ни ца срп ског је-
зи ка),3 сле де ћи про пи са на упут ства и „sop stve nu in tu i ci ju za je zič ku upo tre bu“ 

1 Sven ka Sa vić, Mar ja na Ste va no vić. Vo dič za upo tre bu rod no ose tlji vog je zi ka u jav noj upra vi 
u Sr bi ji. Mi si ja OEBS-a u Sr bi ji /2019/, 9, 14; <http://www.zen ske stu di je.org .rs/pdf /knji ge/vo dic_za _
rod no_ose tljiv_je zik.pd f> (у да љем тек сту: Во дич). У Пред го во ру ко ји пот пи су је из да вач (Ми-
си ја ОЕБС-а у Ср би ји) сто ји тврд ња да је зик „od ra ža va na še miš lje nje, ali ga isto vre me no i ob li-
ku je, te mo že da bu de sna žno oru đe za pro me nu druš tve ne sve sti. Zbog to ga je pi ta nje upo tre be ali 
i nor mi ra nja rod no ose tlji vog je zi ka u jav noj i slu žbe noj sfe ri ne sa mo na uč no već i po li tič ko pi ta nje.“ 
Мо же ли не ки по ли тич ки по др жа ван иде о ло шки кон структ би ти на уч но пи та ње?

2 В.: <https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/in dex.ph p/sr -Latn/aka dem ski-ku tak/pu bli-
ka ci je>. 

3 По зи ва ју ћи се на „те о ри ју де лат но сти“, С. Са вић по ја шња ва да је „нор ми ра ње“ своди во 
на тра га ње „za in ven ta rom je zič kih sred sta va ko ji ma mo že mo is ka za ti ne ku na me ru“ (Во дич, 22). 
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(Во дич, 5, 13, 49, 59 итд.), пра ве „је зик“ уна пред утвр ђе них ка рак те ри сти ка. 
Ве ћи на тих при руч ни ка, на ру чи ва них с ци љем да за о кру же „nor ma tiv ni 
okvir rod no ose tlji vog je zi ka (ROJ),4 ko ji se od no si i na mno go ši re je zič ke je di ni ce 
ne go što su to na ve de ne ime ni ce“ (об ли ци „pre mi jer ka, mi ni star ka, po sla ni ca, 
kan ce lar ka“ као „već za u vek nor mi ra ni na zi vi funk ci ja že na“, Во дич, 13), об ја вље-
на је 2019. го ди не. Кад је „нор ма тив ни оквир“ био за о кру жен, оста ло је да се 
до би је „по др шка ин сти ту ци ја“ и је зик-кон структ на мет не као нор ма. По ред 
оста лих цен та ра гло бал не мо ћи, за по др шку инсти ту ци ја „из бо рио“ се, сва-
ка ко, из да вач по ме ну те и њој слич них пу бли ка ци ја, док је из ну тра нај а гил-
ни је де ло ва ла „пред сед ни ца“ Ко ор ди на ци о ног те ла за род ну рав но прав ност. 
Ка ко му и сам на зив ка же, то те ло ни је фор ми ра но да се ста ра о рав но прав-
но сти по ло ва и по ло жа ју же на у дру штву, већ да, делујући с позиције поли-
тичке моћи, припреми услове за доношење „Закона о родној равноправности“, 
тако што ће нормалном учинити праксу да се биолошка разлика „мушко“ – 
„женско“ не тумачи као ‘пол’ већ као „родови“ – логички једнаки и равно правни 
с неодређено великим мноштвом „родова“ који се установљавају на основу 
„сексуалне оријентације“ људских јединки као друштвених бића („LGBTIQ+“).

Оста је, ипак, до ста не до у ми ца око то га ко ја је свр ха „род но осе тљи вог 
је зи ка“5 у За ко ну о род ној рав но прав но сти (на да ље За кон), тј. за што се ин-
си сти ра на то ме да је дан „od va žnih ele me na ta u bor bi pro tiv rod no za sno va ne 
dis kri mi na ci je je ste upo tre ba rod no ose tlji vog je zi ka u jav noj i slu žbe noj sfe ri“.6 
Та кав се „је зик“ пра ви на осно ву по ла ри зо ва ног „ро да“ („rod (engl. gen der) 
druš tve ni kon strukt ulogа ko je muš ka rac i že na ima ju u druš tvu“, Во дич), у чи јој 
осно ви мо ра ста ја ти пол (би о ло шка ка те го ри ја ко ја под ра зу ме ва „da je ne ko 
ro đen kao de čak od no sno de voj či ca“, Во дич)7 – а не на осно ву „ро да“ у џен де-
ри зму, ко ји се већ и по бро ју „ро до ва“ раз ли ку је од „ро да“ у фе ми ни зму, као 

За ла же се за „ko riš će ne uro đe ne spo sob no sti za je zič ku kre a tiv nost“, ко ја ће по ка за ти „da su po-
sto je ća gra ma tič ka pra vi la deo kon struk ci je je zi ko slo va ca, a ne sa mog je zi ka“ (Во дич, 58–59). 

4 Сва ка ко се због овог „РОЈ“-а при бе гло на зи ву „род но осе тљив (м. сен зи ти ван) је зик“ 
(„РСЈ“ – не згод но, не ког би мо гло асо ци ра ти на „Ре пу бли ке Срп ске је зик“). За њих је све 
игра, и то игра у ко јој не ма ни ка квих пра ви ла.

5 У тек сто ви ма до ступ ним на http://www.zen ske stu di je.org .rs уме сто лин гво ни ма срп ски 
је зик без ма ло се до след но ко ри сти „ма тер њи“/„BCHS“ је зик. Ту се „ма тер њи“ и „род но осе тљив 
је зик“ по пра ви лу по сма тра ју као два раз ли чи та је зи ка. 

6 Ми си ја ОЕБС-а у Ср би ји (Во дич, Пред го вор). 
7 Чуд но је што се у де фи ни ци ји по ла ко ри сте ре чи де чак и де вој чи ца, а у де фи ни ци ји 

„ро да“ му шка рац и же на. Као да је пол бит ни ји код „де чак“ и „де вој чи ца“ (кла се де це као 
пол но не зре лих је дин ки) не го код „му шка рац“ и „же на“? За што се у оба слу ча ја не ко ри сте 
ре чи му шко и жен ско? Да се не би по ка за ло да је „род“ исто што и пол (/„при род ни род“) – 
„дру штве ни кон структ уло га“ за сно ван на по лу? Или се хте ло ре ћи да раз ли ка де чак – де
вој чи ца по чи ва на по лу као го лој би о ло шкој ра зли ци, оном што је са мо по се би (без ви ше 
пра те ћих раз ли ка усло вље них по лом) не под ло жно ап страк ци ји? Ми опо зи те де чак – де вој
чи ца ве зу је мо за де цу уз ра ста од 2. до 10/12. год., кад се раз ли ке усло вље не по лом већ уве-
ли ко по чи њу ис по ља ва ти и опа жа ти, док за де те до око 12 ме се ци ка же мо „бе ба“ (или „де те“), 
а тек из ми ло ште „де вој чи ца“/„де вој ка“, од но сно „де чак“/„му шка рац“.
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што и по сло ву спор ног За ко на, „род“ укљу чу је „ме ђу соб не од но се му шка раца 
и же на и уло ге у тим од но си ма“ (чл. 6, т. 1).

1. ЈЕ ЗИК, ИДЕ О ЛО ГИ ЈА, ПО ЛИ ТИ КА И МАР КЕ ТИНГ. На сва про ти вље ња до но-
ше њу „но вих за ко на о род ној рав но прав но сти, ан ти ди скри ми на ци ји и исто-
пол ним парт нер стви ма“, „пред сед ни ца“ по ме ну тог те ла и ви ше го ди шњи 
ми ни стар у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, го спо ђа З. Ми хај ло вић – ре а го ва ла је 
пи та њем „Ако мо же ‘спре ма чи ца’, за што не би мо гло ‘ин жи њер ка’“ (По ли
ти ка, ру бри ка По гле ди, 11. 4. 2021) – све сво де ћи на пи та ње го лих го вор них 
фор ми. На ја ви ла је да ће упо тре ба „род но осе тљи вог је зи ка“ би ти ре гу ли-
са на за ко ном, ко ји ће „по пр ви пут у до ма ћем за ко но дав ству де фи ни са ти 
по јам род но осе тљи вог је зи ка“ и „про пи са ти де та ље о ње го вој упо тре би“. 
Из не ла је те зу да на зи ве ти па чи ста чи ца, ку ва ри ца, ка сир ка, вас пи та чи ца 
на ше дру штво при хва та за то што се ту ра ди о „за ни ма њи ма ко ја су сла би је 
пла ће на и ма ње це ње на“, док нам они ти па ди рек тор ка, пред сед ни ца, сут
ки ња, ин же њер ка „па ра ју уши” не због при ро де је зи ка, већ за то што „па три-
јар хал ни обра сци не до зво ља ва ју же на ма да буду пре по зна те и при сут не на 
по зи ци ја ма мо ћи и ути ца ја“.8 У јав но сти је по том, из кру га ма ло број них али 
гла сних и ути цај них же на ко је по др жа ва ју до но ше ње спор них за ко на, усле-
ди ла по пла ва слич них ре то рич ких пи та ња: „за што мо же чо ба ни ца, а не мо же 
де ка ни ца“, „за што мо же гу вер нан та, а не мо же гу вер нер ка“, „мо же пле са чи ца, 
али не ис тра жи ва чи ца“ итд. 

1.1. Сва та пи та ња по ве зу је јед на нит: за узор се узи ма ју за ни ма ња с дна 
дру штве не ле стви це, у је зи ку очу ва ни ре ци ди ви „па три јар хал них обра за ца“ 
и ста ле шки ра сло је ног дру штва – оног че му се, не ма ње од по бор ни ка (и до-
но си ла ца) спор ног за ко на, про ти ви чи та во са вре ме но дру штво. Ту се струч ни 
про фи ли и по зи ци је с вр ха „дру штве не мо ћи“, ко је се „осва ја ју“ по про це-
ду ра ма утвр ђе ним за ко ном (ува жа ва се струч ност, обра зо ва ње, спо соб но-
сти и сл., не и пол кан ди да та), упо ре ђу ју с по сло ви ма ко је оба вља ју углав ном 
нео бра зо ва не же не из ни жих дру штве них сло је ва (спре ма чи ца, со ба ри ца, 
чи ста чи ца, кућ на по моћ ни ца, сер вир ка), ре чи ма из па сив ног сло ја лек си ке 
(ар ха и зми и исто ри зми ти па крч ма ри ца, пи ља ри ца, мле ка ри ца, чо ба ни ца, 
слу шки ња), чак и с пе јо ра тив но мар ки ра ним лек се ма ма (про сти тут ка, спонзо
ру ша, тра ча ра, ала па ча). (1) Јед но су, дакле, но ми нал но утвр ђе на за ни ма ња 
и по зи ци је де фи ни са не као склоп од ре ђе них, од по ла не за ви сних ком пе тен-
ци ја (ин же њер, су ди ја, пси хо лог, пред сед ник), а (2) дру го по сло ви и уло ге за ви-

8 То је, да кле, из ја ви ла осо ба ко ја већ го ди на ма уна зад за у зи ма нај ви ше „по зи ци је мо ћи“, 
а до бро зна да и ве ћи ну „по зи ци ја мо ћи и ути ца ја“ у Р. Ср би ји да нас за у зи ма ју упра во же не: 
пред сед ник Вла де РС (го спо ђа Ана Бр на бић), гу вер нер На род не бан ке РС (го спо ђа Јор го-
ван ка Та ба ко вић), ре пу блич ки јав ни ту жи лац (го спо ђа За гор ка До ло вац), рек тор Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду (го спо ђа Иван ка По по вић) итд. Са мо по се би, то де ман ту је и тврд ње да 
је срп ском је зи ку свој стве на не ка ква си стем ска „је зич ка дис кри ми на ци ја“ ко ја ука зу је на 
„не рав но пра ван по ло жај му шка ра ца и же на“.
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сни од скло па раз ли ка усло вље них по лом и не пи са ним дру штве ним нор ма ма 
(слу шки ња – слу га, чо ба ни ца – чо бан(ин ), пле са чи ца – пле сач, до ма ћи ца – до-
ма ћин; пра ља, пре ља, чи ста чи ца; ба тлер, ло вац, бо рац). 

1.2. Ако је свр ха по ме ну тог тек ста би ла мар кен тин шка а циљ на гру па 
по сла ни ци у На род ној скуп шти ни Републике Ср би је, ти ало гич ни, и сто га 
ефект ни кон тра сти су по сти гли циљ. У Скуп шти ни је 20. 5. 2021. год. из гла сан 
За кон ко јим су у срп ско за ко но дав ство, за јед но с но вим пој мом „род“ (уп. „род-
на рав но прав ност“, „род на пер спек ти ва“, „род на ана ли за“, „род ни сте ре о ти пи“ 
итд.), уве де ни и пој мо ви „урод ња ва ње“ (је зи ка и мно гих дру гих дру штве них 
фе но ме на) и „род но осе тљив је зик“. Сви ти но ви „пој мо ви“ сво је уте ме ље ње 
има ју у два иде о ло шка кон струк та. (1) Јед но је ра ди кал ни фе ми ни зам, ко ји 
му шкар це и же не не посматра као две поларизовано-комплементарне кла-
се бића истог рода, већ као два „ро да“ дру штве них би ћа, те жи се гре га ци ји 
и пра ви је зик у ко ме сви на зи ви ли ца (од чо век и љу ди до пе шак) има ју би ти 
по ла ри зо ва ни, у јед ни ни и у мно жи ни. (2) Дру го је тзв. ли бе рал ни фе ми ни зам 
и с њим по ве зан џен де ри зам, ко ји би о ло шком по лу су прот ста вља „род“ као 
не што тре ће (LGBTIQ+ „ро до ви“) и тра жи „род но“ не у тра лан је зик („оно“ 
м. она и он; „ро ди тељ 1, ро ди тељ 2“ м. отац и мај ка). Сам За кон је, по све му 
су де ћи, пра вљен да оза ко ни и привремено помири те две идеологије.

1.3. По ме ну ти текст (и мно штво слич них му бро шу ра по ста вље них на 
сај ту Вла де Р. Ср би је) до вео је ве ћин ски део јав но сти у за бу ну по нај ма ње два 
осно ва. 

1.3.1. Упо тре ба „род но осе тљи вог је зи ка“ не „по ди же свест о зна ча ју 
јед на ко сти же на и му шка ра ца“ и не од ра жа ва „прин цип рав но прав но сти“ 
и дру штве не јед на ко сти (в. За кон: чл. 6, т. 17; чл. 44, ст. 3), као што ни „сва-
ко днев на упо тре ба род но осе тљи вог је зи ка“ не мо же би ти „‘алат’ за сма ње-
ње ја за из ме ђу му шка ра ца и же на“, већ мо ра де ло ва ти су прот но. Јер, је зи ком 
вла да без ма ло оче ви дан прин цип: све што се сма тра јед на ким и пој мов но 
јед ним, би ва под ве де но под јед но „име“ (сва ко ‘људ ско би ће’ је чо век; жи во
ти ња је сва ко ‘/не-људ ско/ жи во би ће ко је се пол но раз мно жа ва’; ствар је 
све ‘што ни је жи во’), као што и сва ли ца ко је не што ра де на јед нак на чин 
(‘иде пе шке’, ‘ку пу је’, ‘не чим ру ко во ди’ и сл.) по та квој (јед на кој) рад њи но-
се јед нак на зив (пе шак, ку пац, ру ко во ди лац). 

1.3.2. Ве ро ват но је тач но да упо тре ба та квог је зи ка „же на ма да је ве ћу 
ви дљи вост“ (За кон: чл. 37, т. 4, п. т. 2), али је пре ћу та но (или се не зна) да 
до след на „ви дљи вост“ же на ни је мо гу ћа без до след не „ви дљи во сти“ му шка-
ра ца.9 Ти ме се у је ди ни це је зи ка (ре чи-пој мо ви) на сил но уте ру је пол и не-

9 До ми на ци ју му шког ро да у је зи ку фе ми ни сти ту ма че као по сле ди цу и по ка за тељ 
до ми на ци је му шка ра ца у дру штву, уна пред ис кљу чу ју ћи мо гућ ност да је та кав гра ма тич ки 
по ре дак уста но вљен у до ба вла да ви не ма три јар ха та, те и не ги ра ју ћи не спор не по ка за те ље 
да у свим је зи ци ма ко ји по зна ју ка те го ри ју ро да, м. р. функ ци о ни ше као „оп шти“ (на ни воу 
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свој стве на им по ла ри за ци ја („му шкар ци и же не“ м. љу ди, „гра ђа ни и гра-
ђан ке“ м. гра ђа ни, „уче ни ци и уче ни це“ м. уче ни ци, „учи те љи и учи те љи це“ 
м. учи те љи, „чла но ви и чла ни це“ м. чла но ви), што ну жно по ти ре оп ште у 
је зи ку и по пу ла ци ји ко ја тек са зре ва од у зи ма мо гућ ност фор ми ра ња пој ма 
као основ ног об ли ка ми шље ња (љу ди, гра ђа ни, учи тељ – уче ник, члан).

1.4. Кључ но сред ство у про јек ту „урод ња ва ња“ срп ског је зи ка ни су саме 
на си лу ско ва не ре чи ко је „па ра ју уши“ и мо зак (вој ни ки ња, хи рур шки ња, био
ло шки ња/би о ло ги ца), већ на сил но до след на упо тре ба тих и њи ма при вид но 
слич них фе ми ни на ти ва ко ји се у го вор ној прак си , у комуникативним окол-
ностима сличним онима који траже одређени придевски вид, спонтано 
по јављују. Уви ја ју ћи све у ис про ба не мар ке тин шке три ко ве, то не про пу шта 
ис та ћи ни го спо ђа Ми хај ло вић, „еко но мист(а/ки ња)“ по обра зо ва њу: „do sled-
na upo tre ba rod no sen zi tiv nog je zi ka pre sve ga je ste pi ta nje sve sti o pre po zna va nju 
va žno sti druš tve ne jed na ko sti že na i muš ka ra ca“; „sa mo afir ma ci ja rod no sen zi-
tiv nog je zi ka u slu žbe noj i jav noj upo tre bi mo že pod sta ći po zi tiv nu pro me nu na 
ni vou či ta vog druš tva“.10

1.4.1. Иа ко су у За ко ну из о ста ли на ја вље ни „де та љи“ ве за ни за при ро-
ду и упо тре бу „род но осе тљи вог је зи ка“ (З. Ми хај ло вић, Ако мо же...), ја сно 
је да су мно ге за кон ске од ред бе под ре ђе не ци љу да се у је зи ку – у „слу жбе ној 
и јав ној упо тре би“, у „лич ном и про фе си о нал ном жи во ту“ (чл. 6, т. 17) – „iz-
jed na či pri rod ni i gra ma tič ki rod ka da su u pi ta nju za ni ma nja, ti tu le, zva nja, opre-
de lje nja ko ja ozna ča va ju že ne“ (При руч ник, 65). Про пис је да се то има ура ди ти 
и у „све до чан стви ма, ди пло ма ма, кла си фи ка ци ја ма, зва њи ма, за ни ма њи ма 
и ли цен ца ма“ (За кон, чл. 37, т. 4, п. т. 3), да кле и у име ни ца ма ко је као изоло-
ва не је ди ни це зна че по све му, па, наравно, и по полу неодређено лице. Не ко 
се по ста рао да усло ви за при ме ну те од ред бе бу ду већ обез бе ђе ни: пра те ћи, 
из гле да, ре ги стар за ни ма ња (в. т. 4.3.2) и уне ко ли ко га ши ре ћи, за по сле ни 
у „род ним“ ра ди о ни ца ма су, ка ко су зна ли и уме ли, са чи ни ли „Glo sa ri jum 
zva nja, za ni ma nja, ti tu la i ime no va nja že na“ (При руч ник, 84–121), у ко ме су 

оп штих пој мо ва об у хва та оба по ла; као мор фо син так сич ка ка те го ри ја у мн. по кри ва све 
чла но ве гра ма тич ког ро да). Уп. не су ви слу тврд њу да су „stan dard ni srp ski je zik, ko ji je za sno van 
na struk tu ra li stič kim po stav ka ma (!), us po sta vi li muš kar ci u vre me ka da že ne ni su ima le pri stup 
na uč noj za jed ni ci“ (!); да се „zah te vi za pro me ne u je zi ku, ko me je muš ka aka dem ska eli ta da la 
le gi ti mi tet, a ko jim se ši ra za jed ni ca od u vek slu ži kao ne čim pri rod no da tim i ne u pit nim, ne mogu 
la ko na ći u do me nu in sti tu ci o nal ne stan dar di zo va ne upo tre be“ (!?); или опа ску да „ne ki gra ma-
ti ča ri sma tra ju da je dan ob lik (muš ki) mo že bi ti za oba po la (na pri mer on/ona je re for mi sta)“ (!). 
Не за ви сно од све га то га, па жње је вред на ин фор ма ци ја да је „u pro ces stan dar di za ci je [ROJ] 
uklju če na ve li ka ar mi ja oso ba ko je svo jim zna njem i do brom na me rom, po red in tu i ci je za je zik, 
do pri no si da se ne ko pred lo že no nor ma tiv no re še nje pri hva ti u ši roj pi sa noj i go vor noj upo tre bi“ 
(Во дич, 23–23). 

10 При руч ник за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка. Цен тар за жен ске сту ди је (З. Ми-
хај ло вић, „Пред го вор“). <https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/sr-Latn/aka dem ski-ku tak/
pu bli ka ci je/pri ruc nik-za-upo tre bu-rod no-ose tlji vog-je zi ka> (у да љем тек сту: При руч ник). 
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пре ма „об ли ци ма за му шки род“ уве де ни „об ли ци за жен ски род“, уз пре кла-
па ња и дру га од сту па ња сво ди ва на ни во ста ти стич ке гре шке. Основ не и из ве-
де не ре чи су рас по ре ђе не у две ко ло не: у пр вој су „об ли ци за жен ски род“, 
а у дру гој „об ли ци за му шки род“. Ту су, да кле, обе је ди ни це пред ста вље не 
као „об ли ци“, чи ме се хо ће су ге ри са ти да су то је ди ни це истог ран га (у се мен-
тич ком, ло гич ком и функ ци о нал ном сми слу), да ту не ма ни „оп штег ро да“, 
ни оп штих вред но сти. 

Упра во је том ци љу, по ни шта ва њу оп штих вред но сти у је зи ку, с којима 
ре чи-пој мо ви жи ве из ван ве зе с фи зич ким ства ри ма, под ре ђе но ин си сти ра-
ње на на сил но до след ној по ла ри за ци ји у го вор ној прак си. Ту је и пре по ру ка 
упу ће на „ве ли кој ар ми ји осо ба“ укљу че них у „про цес стан дар ди за ци је” тзв. 
РОЈ-а: „što se češ će rod no sen zi ti van je zik upo tre blja va, to će bi ti te že ospo ri ti ga 
tvrd nja ma da ‘ni je za ži veo u je zi ku’ ili da ‘to ni je u du hu je zi ka’” (При руч ник, 70). 
Зна се, да кле, да ће то про ме ни ти „дух је зи ка“, пи та ње је са мо зна ли се како.

1.5. Крај ње је ли це ме р но што пред став ни ци „фе ми ни стич ке лин гви сти ке“, 
ко ји се све вре ме ко ри сте про па ганд ним ме то да ма то та ли тар них дру шта ва, 
да нас, на кон усва ја ња За ко на, по зи ва ју ср би сте на „ди ја лог“ и пред ла жу им 
да се укљу че у нор ми ра ње „род но осе тљив ног је зи ка“.11

1.6. Да циљ на по чет ку по ме ну тог тек ста ни је би ла индокт ринацијa јав-
но сти, про бле му би се при сту пи ло ра ци о нал но. Пи та ло би се ка ко и кад ко-
ри сти мо фор ме док тор ка (ле кар) или про фе сор ка (пре да вач); за што за зва ња 
док тор на у ка, ре дов ни/ван ред ни про фе сор (на уни вер зи те ту), ака де мик ни је 
при хва тљив об лик „док тор ка“, „про фе сор ка“, „ак де ми ки ња“; кад мо же мо ка-
за ти ди рек тор ка, а кад је при хва тљи во са мо ди рек тор, ако мо же глу ми ца, 
пе сни ки ња или ју на ки ња (ро ма на), за што не мо же „зо о ло ги ца/зо о ло шки ња“, 
„пси хо ло шки ња/пси хо ло ги ца“ или „бор ки ња“. Ле ги тим но је би ло да се та ква 
пи та ња по ста ве србистима, чак и да се они оба ве жу да на њих да ју од го вор.

2. ДУХ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА У ДО МЕ НУ НЕ-ВЛА СТИ ТИХ ИМЕ НА ЛИ ЦА. При вид је да 
ре чи ко је За кон хо ће под врг ну ти „урод ња ва њу” (чл. 25, ст. 1) чи не мар ги на-
лан део лек си ке срп ског је зи ка, као што је при вид да се чи тав тај кон структ 
ти че са мо лек си ке и да не за ди ре у срж је зич ке струк ту ре. Ти на зи ви образу-
ју из ра зи то бо гат и сло је вит пој мов ни си стем у ко ме на ро чи ту уло гу има ју 
су фик си, ко ји за јед но с ро дом про жи ма ју чи тав је зич ки си стем. У из ра зи то 
раз ви је ном си сте му сло вен ских су фик са, не свој стве ном оста лим европ ским 
је зи ци ма, мо же ле жа ти „ми сте ри ја сло вен ског ума“, ко ме се ди ви ла по зна та 
ен гле ска књи жев ни ца Ре бе ка Вест („иа ко из гле да ју у пот пу но сти као љу ди од 
ак ци је, Сло ве ни су са свим све сни уну тра шњег жи во та из ко га та ак ци ја из ви-
ре, што је дар ко ји код дру гих на ро да има ју са мо ин те лек ту ал ци“12), на ро чи-
то ис ти чу ћи код Сло ве на из ра же ну „же љу да се са гле да це ли на“ (Исто: 669).

11 <https://vo i ce.or g .rs /na pad-na -rod no-ose tljiv-je zik-za -na sta vak-dis kri mi na ci je-ze na>
12 Re be ka Vest. Cr no jag nje i si vi so ko. Be o grad: Mo no i Ma nja na 2008, 688.
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2.1. То што је пре по зна то као „же ља“ да се са гле да це ли на мо же би ти 
је зи ком усме ра ва на те жња да се ства ри по сма тра ју це ло ви то, у ме ђу соб ним 
ве за ма и од но си ма. При мет но је да су без ма ло сви на зи ви ли ца (и дру гих 
жи вих би ћа) ко ји по зна ју по се бан об лик за „жен ско“ укло пи ви у дво чла но-
-тро чла ну је зич ко-ло гич ку струк ту ру с вр ха пој мов не ле стви це (же на ǁ чо век 
– љу ди, же на ǁ чо век /‘зрео мушка рац’/ – чо век; же не ǁ љу ди – де ца, же не ǁ љу ди 
/‘зре ли му шкар ци’/ – љу ди), чи је де ло ве об је ди њу је од нос се ман тич ки ОД РЕ-
ЂЕ НО (ЈЕД НО ЗНАЧ НО) ǁ НЕО Д РЕ ЂЕ НО (ДВО ЗНАЧ НО) – НЕ У ТРАЛ НО. На исти су на чин, 
као де ло ви це ло ви те струк ту ре, ор га ни зо ва ни и чла но ви гра ма тич ког ро да, 
чи ја ба зич на обе леж ја и функ ци је по чи ва ју и на од но су фор мал но обе ле же но 
ǁ нео бе ле же но – не у трал но и функ ци о нал но спе ци фи ко ва но ǁ не спе ци фи ко-
ва но – не у трал но (ж. р. ǁ м. р. – ср. р; а ǁ ø – о/е). Тај се од нос одр жа ва и 
он да кад се гра ма тич ким ро дом на зна ча ва пол, у ком слу ча ју на ска ли пер со-
нал но сти ну жно до ла зи до пре пли та ња од ре ђе но сти у се ман тич кој и прагма-
тич кој ди мен зи ји је зи ка (по све му не дре ђе но ли це → пер со нал но не дре ђе но 
ли це → пер со нал но од ре ђе но ли це → ре фе рен ци јал но /или и пер со нал но/ 
од ре ђе но ли це, и обр ну то). 

2.2. Све оно што ра ди кал ни фе ми ни зам и на ши за ко но дав ни ре до ви 
же ле раз ло жи ти на два по ла ри зо ва на „ро да“, у је зи ку је уре ђе но на осно ву 
јед ног оп штег прин ци па: не за ви сно од то га да ли име ну је људ ско би ће у 
то та ли те ту, као но си о ца свој ства, уло ге, вр ши о ца рад ње и сл., из над сва ког 
оп ште узе тог на зи ва м. р. (одво је ног од те ла, „му шког“ и „жен ског“), сто ји 
зна че ње ‘чо век – људ ско би ће’, од но сно, ‘љу ди – род или ко лек тив’. Све та кве 
име ни це м. р. по да так „му шко“ до би ја ју са мо он да (1) кад су у зна чењ ском 
од но су с реч ју ко ја зна чи „жен ско“, и (2) кад им тај по да так при до ла зи из 
фи зич ког све та, тј. кад на зив ти па про фе сор ко ри сти мо као кон тек сту ал но 
ра зу мљи во „име“ при сут ног или не при сут ног ли ца му шког по ла. 

3. ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА НЕ ЈЕД НА КОСТ. Мно ге по лом усло вље не мо гућ но сти и 
спо соб но сти, и све дру го што је у фи зич кој и ду хов ној ди мен зи ји људ ског 
би ћа за ви сно од раз ли ке „му шко“ – „жен ско“, на ла жу да се и по је ди на са вре-
ме на за ни ма ња но ми нал но раз ла жу на осно ву по ла: глу ми ца – глу мац, пе
ва чи ца – пе вач, ко шар ка ши ца – ко шар каш, у из ве сном сми слу и пе сни ки ња 
– пе сник, књи жев ни ца – књи жев ник, сли кар ка – сли кар, фри зер ка – фри зер, 
но ви нар ка – но ви нар и сл. По треб но је на по ме ну ти да тек део та квих име ни-
ца ж. р. има соп стве но зна че ње (нпр. пе ва чи ца мо же асо ци ра ти со пран или 
алт, раз ли чит од те но ра и ба са свој стве ног пе ва чу), та кво да им омо гу ћа ва 
при ме ну у обе де тер ми на тив не функ ци је – атри бу тив ној (нпр. „пе ва чи ца 
Ана М.“) и пре ди катвној („Ана М. је пе ва чи ца“, „Ана је као пе ва чи ца би ла 
успе шна“). Кри те риј је вр ло прост: ако се раз ли ка из вла чи само из сен зи би-
ли те та, а у пи та њу је су штин ски иста де лат ност (но ви нар, сли кар, пе сник, 
фри зер, књи жев ник), фор ми ж. р. ни је ме сто у пре ди ка ти ву (ра ди ла је као 
но ви нар/фри зер/сли кар, би ла је успе шан књи жев ник/пе сник/но ви нар).
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3.1. Да нас су рет ке уло ге, а још ре ђи по сло ви у ко ји ма „жен ско“ и „му шко“ 
на сту па ју као ком пле мен та ран пар – у игри (пле са чи ца и пле сач, игра чи ца 
и играч), во ђе њу ра диј ских и ТВ-еми си ја (во ди тељ ка – во ди тељ) или сл. Ту 
увек по сто ји мо гућ ност да чла но ви па ра на сту па ју раз дво је но и да се „пар“ 
пре о бра зи у по ла ри зо ва ну раз ли ку (пле сач – пле са чи ца), али, на рав но, и 
мо гућ ност да се са мо упа ри ва ње из о би ча ји. Та да члан м. р. по ста је не у тра-
лан на пол (нпр. же на ко ја са мо стал но на сту па као во ди тељ је во ди тељ), док 
члан ж. р. оста је да жи ви као го ла го вор на је ди ни ца при ме њи ва на нај ни жем 
ло гич ком ни воу, оном на ко ме функ ци о ни шу лич на име на и срод нич ки 
на зи ви ти па ма ма, та та, ба та и сл. 

3.2. Тре ба при ме ти ти да се у оба та случаја мо же го во ри ти о дру штве ној 
рав но прав но сти же на и му шка ра ца, али не и о њи хо вој ап со лут ној јед на ко сти 
у оба вља њу да тог по сла: ту „жен ско“ и „му шко“ уче ству ју као оквир за био-
ло шки усло вље не раз ли ке из ме ђу же на и му шка ра ца (те ле сне ка рак те ри сти-
ке, сна га, бо ја гла са, сен зи би ли тет и сл.), као и за све оно што се у иде о ло ги ји 
фе ми ни зма под во ди под „род“ (дру штве ним нор ма ма уста но вље не уло ге, 
ак тивно сти и атри бу ти же на и му шка ра ца као дру штве них би ћа: оде ва ње, 
ве шти не, по на шње итд.). Чи ње ни ца да за „пе ва чи ца и пе вач“ ка же мо пе ва чи, 
за „пле са чи ца и пле сач“ – пле са чи, от кри ва ло гич ко-се ман тич ку струк ту ра 
пе ва чи ца ǁ пе вач – пе вач (пре сли кан мо дел же на ǁ чо век – чо век) и го во ри да 
се ни ту не мо же по ву ћи знак јед на ко сти из ме ђу гра ма тич ког ро да и по ла. 
То јед на че ње ни је мо гу ће и из про стог раз ло га што пол као го ла би о ло шка 
(ге нет ска) раз ли ка ни је под ло жан ап страк ци ји (ни је одво јив од те ле сно сти), 
те ни ула ску у се ман тич ку ди мен зи ју је зи ка. 

4. ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ЈЕД НА КОСТ. Ве ћи на са вре ме них рад них ме ста, положа-
ја, зва ња и за ни ма ња под ра зу ме ва „по сло ве“ ко је му шка рац и же на оба вља-
ју на јед нак на чин, при че му се узи ма да све раз ли ке у ква ли те ту оба вља ња 
исте де лат но сти ис кљу чи во за ви се од сте че них ком пе тен ци ја и про фе си о-
на ли зма, ни ка ко и од по ла. 

4.1. Свест о рав но прав но сти и про фе си о нал ној јед на ко сти му шка ра ца 
и же на ни је мо гу ће ис ка за ти друк чи је до упо тре бом је дин стве них (не ди скри-
ми на тор них) на зи ва да тих про фе си ја, по зи ци ја, зва ња, за ни ма ња и сл. Тако 
је би ло од у век: кад год се сма тра ло да од ре ђе на ак тив ност не за ви си од по-
ла, раз ла га ња ни је би ло: пе шак, ку пац, пут ник, ко ња ник, са рад ник, по сла ник, 
го вор ник, гле да лац, слу ша лац, чи та лац итд. На род на пе сма „Над жње ва се 
мо мак и де вој ка“ ка зу је да мо мак и де вој ка жа њу за јед но и так ми че се, што 
на ла же да уз же те лац не сто ји *же те ли ца (ма кар у том по слу девојкa би ла 
и успе шни ја); у так ми че њу за ти ту лу „Учи тељ го ди не“ по ред учи те љи ца уче-
ству је тек по ко ји учи тељ (му шка рац), а ти ту ла се ипак зо ве (и мо ра се зва ти) 
учи тељ го ди не; ву ков ци су сви уче ни ци (де ча ци и де вој чи це) ко ји по стиг ну 
да ти успех и осво је Ву ко ву ди пло му итд. 
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4.2. Ка ко мен тал не спо соб но сти (ум на де лат ност, ра зум, „ло гос“) зре лих 
људ ских би ћа не за ви се од по ла, ира ци о нал на је по ла ри за ци ја про фе си ја које 
под ра зу ме ва ју ум ни рад и зва ња сте че на обра зо ва њем и уса вр ша ва њем (нпр. 
би о лог, фи ло лоф, ан тро по лог, ви ру со лог, лин гви ста, фи ло зоф, хи рург, ин же њер; 
ака де мик, док тор /на у ка/, до цент, про фе сор /уни вер зи тет ска зва ња/). Зна-
че ње ве ћи не та квих име ни ца под ра зу ме ва усме ре ност на пред мет ну област 
(не и ин тер ак ци ју ‘осо ба А’ ↔ ‘осо ба Б’, при сут ну у вас пи тач ↔ де те/вас
пи та ник, учи тељ ↔ уче ник, на став ник/про фе сор ↔ уче ник/сту дент, ле кар/
док тор ↔ па ци јент и сл.), ти ме и из о ста нак усло ва за укљу че ње у ме ха ни зам 
име нич ке мо ци је. За кон ска од ред ба (чл. 25, ст. 1) да се на зи ви свих „рад них 
ме ста, по ло жа ја, зва ња и за ни ма ња“ учи не „род но осе тљи вим“ про тив на је, 
да кле, ка ко нор ми срп ског је зи ка (не пи са ној и пи са ној), та ко и здра вом ра зуму.

4.2.1. Сви ко ји су ио ле лин гви стич ки обра зо ва ни и по зна ју при ро ду 
раз ли ке „му шко“ – „жен ско“ у је зи ку (и сви ко ји до бро вла да ју ме ха ни зми ма 
соп стве ног је зи ка), зна ју (и осе ћа ју) да се фор ме ти па про фе сор ка (: ‘про фе-
сор’) ја вља ју као ау то мат ска ре ак ци ја на пол осо бе чи је је за ни ма ње бит но 
за ин тер ак ци ју (про фе сор ка – „та же на про фе сор“); тад се и про фе сор узи ма 
као упу ћи вач ка реч („тај му шка рац про фе сор“) и ко ри сти у осло вља ва њу 
(про фе со ре!). Ту се, да кле, „жен ски“ об ли ци спон та но на ме ћу – да по мо ћу њих 
упу ти мо на до тич ну осо бу жен ског по ла или је осло ви мо. Та ква го вор на 
прак са, усме ра ва на име нич ком мо ци јом као жи вим гра ма тич ким ме ха ни-
змом, чи ни да огром на ве ћи на фе ми ни на ти ва ства ра них у та квим ко му ни-
ка циј ским усло ви ма (по пра ви лу по мо ћу су фик са ка и ица) бу де нор ма лизо-
ва на: вас пи та чи ца, учи те љи ца, уче ни ца, на став ни ца, док тор ка, про фе сор ка, 
па ци јент ки ња, сту дент ки ња,13 ди рек тор ка, ше фи ца, ко ле ги ни ца, ка сир ка 

13 Фор ма сту дент ки ња (и па ци јент ки ња) хи брид на је реч, ско ва на по мо де лу црн ки
ња, Ру ски ња, Срп ки ња (vs. „цр ни /љу ди/“, „Ру си“, „Ср би“) и слу шки ња (: „слу ша ти“, у сми слу 
‘слу жи ти, из вр ша ва ти на ред бе’), где ки ња уче ству је као де ри ват на стао од три су фик са: 
-к(а) + ин + ја. При ме њен на пој мо ве из се ман тич ке ка те го ри је „жи во“, пр ви су фикс ка-
те го ри ше „/је ди нич но/ би ће жен ског по ла“ (уп. гра ђанка, се љанка , црнка, али и је динка , 
сламка, грашка), дру ги ту је ди нич ност до дат но фик си ра (уп. Србин, Бу гарин , го сподин  
vs. Ср би, Бу га ри, го спо да), а тре ће је по се сив (ј). То ј, ре а ли зо ва но као име нич ко ја, на-
зна ча ва при пад ност да том ко лек ти ву (уп. го спо ђа, са гра ђе но не по сред но од „го спо да“, узе то 
као ‘го спод ство’), од но сно, при пад ност го спо да ру (ко ре ла ти ви го спо дар vs. слу га/слу шки ња). 
Бу ду ћи да све то не ма ни ка квог зна ча ја у твор бе но-се ман тич ком од но су сту дент ки ња 
(/сту ден ти ца) – сту дент, на ме ће се пи та ње от куд ту су фикс ки ња? Шта је у вре ме „срп ско-
хр ват ске“ је зич ке за јед ни це ути ца ло на то да се та ко ва ни ца учвр сти у Ср би ји? Мо жда је 
ме ша ви на два је зи ка (срп ски је зик / „што кав ски ди ја ле кат“ и хр ват ска кај кав шти на) де ло-
ва ла да свет ко ји се кре тао по он да шњим обра зо ва ним кру го ви ма и ме ђу соб но ме шао, 
из гу би из вор ни осе ћај за та на не и од све сти скри ве не вред но сти ко је но се су фик си? Мо жда 
би се упра во ти ме мо гла об ја сни ти ла ко ћа с ко јом да на шњи Хр ва ти гра де свој но во го вор, што 
се на пла ну су фик са ци је на ро чи то до бро по ка зу је у ши ре њу фор ма ци ја на тељ (нпр. „гле-
да тељ“, „слу ша тељ“, „чи та тељ“, м. гле да лац, слу ша лац, чи та лац), што је су фикс ко ји у срп ском 
је зи ку ка те го ри ше „би ће ко је сво јим умом, буд но шћу, те лом или де ло ва њем уре ђу је/одр жа ва 
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и сл. При мет на је и јед на за ко ни тост: што је ин тер ак ци ја жи вља и не по сред-
ни ја, и што су ви ше у њу укљу че на де ца – то је фе ми ни на тив у прак си при-
сут ни ји, ти ме и „нор мал ни ји“. 

4.2.2. Ин тер ак ци ја нас мо же усме ри ти да у не фор мал ним го вор ним окол-
но сти ма (до ско ра не и у јав но сти), за рад упу ћи ва ња на од ре ђе ну жен ску 
осо бу, (а) „по зај ми мо“ је ди ни цу чи је је лек сич ко зна че ње утвр ђе но у од но су 
„су пру га – су пруг“ (ми ни стар ка, апо те кар ка/апо те ка ри ца); (б) „по зај ми мо“ 
је ди ни цу из не ког дру гог се ман тич ког до ме на (нпр. по сла ни ца, до пи сни ца, 
го вор ни ца); или (в) реч ску је мо ad hoc (нпр. ту ри сти за же ну као свог во ди-
ча мо гу ка за ти во ди чи ца/во дич ка или сл.). Твор бе ни по тен ци јал срп ског 
је зи ка до зво ља ва да у раз го вор ном је зи ку и за до тич ну же ну пси хо ло га ка-
же мо пси хо ло ги ца/пси хо ло ги ња/пси хо ло шки ња, при че му се јед на или дру га 
фор ма на ме ће у скла ду с ин тер ак ци о ним тре нут ком и емо тив ним ста вом. 

Ста тус свих тих фор ми, узе тих у функ ци ји фе ми ни на ти ва, от кри ва чи-
ње ни ца да нам је зич ка свест не до зво ља ва да их ис ко ри сти ти мо у осло вља-
ва њу (*апо те ка ри це!, лингвисткињо!, *пси хо ло ги це!/*пси хо ло шки њо!). Уоста-
лом, у тој се функцији не користе ни њима одговарајуће основне именице 
(*апотекару!, лингвисто!, психоложе!) 

4.3. Не за ви сно од то га је су ли и у ком су сте пе ну нор ма ли зо ва ни, сви 
та кви фе ми ни на ти ви, бу ду ћи без соп стве ног лек сич ког зна че ња, ни су ни шта 
дру го до го вор не фор ме (па ро ни ми или „па де жи“) од ре ђе не пој мов не ре чи. 
Та кве фор ме у го вор ном је зи ку функ ци о ни шу као сво је вр сна за ме на за лич но 
име: са ме (у осло вља ва њу /про фе сор ка!/ или упу ћи ва њу), у ве зи с пре зи ме ном 
да те осо бе (про фе сор ка Пе тро вић), а са свим не фор мал но (из ван јав но сти) 
и као атри бу тив уз лич но име (про фе рор ка Ана). То за то и ни су је ди ни це 
је зи ка, и као та кве не тре ба да ула зе у до мен је зич ке стан дар ди за ци је, а ка-
мо ли др жав не по ли ти ке. 

По сма тра но с функ ци о нал ног аспек та, ти се на зи ви по на ша ју као тер-
ми ни срод ства (пој мо ви ре ла ци је), ко ји ма су та ко ђе свој стве на огра ни че ња 
у при ме ни (уп. мој стриц Ми лан, не и *стриц Ми лан П.). 

4.3.1. Не ра зум но је да се реч без зна че ња узи ма у функ ци ја ма ти па „про-
фе сор ка Ана П.“ (м. про фе сор Ана П.), „ра ди као про фе сор ка“ (м. ра ди као 
про фе сор), „Ана је про фе сор ка“ (м. Ана је про фе сор), тј. по ста вља та мо где не 
озна ча ва већ од ре ђу је. По себ но је не до пу сти во да се та квом ин же ње рин гу 
под вр га ва чи тав је зич ки си стем – да се за рад спро во ђе ња на сил но до след не 
по ла ри за ци је ку ју и у јав но сти ко ри сте бе сми сли це ти па „фи ло ло шки ња“/
„фи ло ло ги ца“, „ин же њер ка“, „по је дин ка“, „бор ки ња“ итд. 

4.3.2. Ши фрар ник за ни ма ња14 по ка зу је да су про бле ми ко је про из во ди 
ису ви ше уста ље на и функ ци о нал но ра ши ре на „жен ска“ фор ма за ни ма ња 

по сто је ћу или ства ра но ву ре ал ност“ (све др жи тељ, ку ће па зи тељ, ро ди тељ, из у ми тељ, учи
тељ, гра ди тељ, ре ди тељ, ује ди ни тељ и сл.). 

14 <http://www.ce kos.rs /%C5%A1ifar nik-za ni ma nja-2020; http://www.ce kos.rs /%C5%A1ifar-
nik-za ni ma nja> 
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(нпр. учи те љи ца, уста ље но у вре ме по сто ја ња жен ских учи тељ ских шко ла и 
раз дво је ног шко ло ва ња жен ске де це), ре ша ва ни та ко што је гра ђен нов на зив, 
на став ник раз ред не на ста ве. Слич но се ре ше ње на шло и за „вас пи та чи ца“ 
(вас пи тач пред школ ске де це : дом ски вас пи тач), као и за де лат ност ко ју су у 
про шло сти оба вља ле ис кљу чи во же не, а у њу се по том укљу чи ли и му шкар-
ци (ме ди цин ска се стра – ме ди цин ски тех ни чар, ме ди цин ска се стра/тех ни чар). 
Уко ли ко тог укљу че ња не ма, за ни ма ње се во ди као жен ско (ба би ца).

4.3.3. За оне ко ји хо ће да ви де, до вољ но је по у чан при мер се кре та ри ца 
(пр во бит ни мо ци о ни пар њак ре чи се кре тар), где су раз ли ке у сте пе ну од-
го вор но сти и сло же но сти по сла по ве ра ва ног же на ма и му шкар ци ма де ло-
ва ле да се се кре та ри ца спе ци ја ли зу је као по зи ци ја ни жег ран га од се кре тар, 
тј. лек си ка ли зу је.15 И да је је ди ни, тај при мер све до чи да у је зик нор мал ним 
пу тем не мо гу ући (ни ти у ње му жи ве ти) два на зи ва с ап со лут но јед на ким 
зна че њем. Са ма чи ње ни ца да у слу ча је ви ма ти па се кре та ри ца, чи ста чи ца, 
до ма ћи ца и сл. го во ри мо о лек си ка ли за ци ји мо ви ра ног фе ми ни ну ма, от-
кри ва да је твор бе но-се ман тич ки за ви сне чла но ве мо ци о них па ро ва по гре-
шно по сма тра ти (и у лек си ко гра фи ји пред ста вља ти) као лек се ме: то су тек 
об ли ци (па ро ни ми) лек сич ких (пој мов них) је ди ни ца. 

4.3.4. Кад се про це њу је сми сле ност фе ми ни на ти ва ско ва них у фе ми-
ни стич ким ра ди о ни ца ма и пу ште них у јав ност, увек се мо ра има ти у ви ду 
то да раз ли ка из ме ђу име ни ца као ре чи ко је у је зи ку зна че (а у го во ру зна че 
и озна ча ва ју) не мо же би ти сво ди ва на сам пол – ап страк ци ји (и се ман тиза-
ци ји) не под ло жну би о ло шку раз ли ку. Сам пол, без упли та ња на по лу за сно-
ва них раз ли ка, мо гу на зна чи ти је ди но де ик ти ци, са мо стал не не -сим бо лич-
ке је ди ни це ко је на не -по сре дан на чин кла си ра ју би ћа по по лу (она – он), и 
с њи ма по ве зан род при дев ских ре чи узе тих у функ ци ји атри бу та или пре-
ди ка та жи вог би ћа: за спао је („он“) – за спа ла је („она“). 

4.3.5. Још је Ворф по ја шња вао да кла си ра ње на осно ву по ла, би ло да је 
у језику фор мал но ис по ље но или не ис по ље но, под ра зу ме ва „jed no u du bi ni 
skri ve no, sup til no i teš ko uhva tlji vo zna če nje, ko je ne od go va ra ni ka kvoj stvar noj 
re či, ali ko je se ipak u sve tu lin gvi stič ke ana li ze po ka zu je funk ci o nal no ve o ma 
va žnim“.16 Иа ко жи ви као са став ни део „uo bi ča je ne sve sti o k l a  s a  m a  dva ju 
po lo va“ (спац. Ј. Р.), основ „ne ja sne, ap strakt ne i ne me ski ce po de le na po lo ve ni su 
re či kao ‘pol’, ‘žen ski’, ‘že ne’; to je je dan je zič ki od nos, kao neš to što je raz li či to od 
je zič kog ka zi va nja. [...] Mo glo bi se re ći da je ono što de lu je u ta kvom raz miš lja nju 
ce lo vi ti pri ti sak za me nič ki po ve za nih kla sa re či kao što su Ge or ge, Dick i Vil li am, 
ili pak Ja ne, Sue i Betty, a ne ne ki ver bal ni po jam kao ‘muš ko’ ili ‘žen sko’. [...] 

15 Не мо же би ти слу чај ност што те ре чи не ма ни у При руч ни ку ни у Во ди чу (на оба 
ме ста уз се кре тар сто ји са мо „се кре тар ка“).

16 Ben dža min Li Vorf. Je zik, mi sao i stvar nost. Be o grad: Be o grad ski iz da vač ko-gra fič ki za-
vod, 1979, 47.
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Lin gvi stič ku kla si fi ka ci ju ka kva je rod u en gle skom je zi ku, ko ja ne ma is po lje nu 
ozna ku ak tu a li zo va nu za jed no sa re či ma svo je kla se, već de lu je kroz ne vi dlji vu 
‘raz vod nu ta blu’ struk tur nih ve za na ta kav na čin da od re đu je ne ke dru ge re či ko je 
ozna ča va ju tu kla su“, Ворф на зи ва „pri kri ve na kla sa, za raz li ku od is po lje ne 
kla se, ka kva je rod u la tin skom“ (Исто: 45) или срп ском је зи ку. 

4.4. На ве ћи ну го ре из не тих уви да, на ро чи то у по гле ду огра ни че ња у 
при ме ни мо ви ра них фе ми ни на ти ва, ука за ла је у свом ра ду из дав не 1984. год. 
и са ма Свен ка Са вић,17 „лин гвист ки ња“ ко ја се у ме ђу вре ме ну при хва ти ла 
оба ве зе да срп ски тран сфор ми ше у „род но осе тљив је зик“. 

4.4.1. Као про фе со ру пси хо лин гви сти ке, њој би мо ра ло би ти по зна то 
то да је пол не под ло жан ап страк ци ји, и да при су ство или од су ство по да тка 
о по лу у зна че њу од ре ђе не име ни це не за ви си од гра ма тич ког ро да (жен ског 
– кћи, уда ва ча, бра до ња, осо ба, су ди ја, про па ли ца, му шког – си сар, вук, чо век, 
пи сац, му шка рац, или сред њег – де вој че, мом че, кум че, ли це), већ од зна че ња 
ре чи као це ли не, ко је де лом из ви ре из осно ве а де лом из су фик са, тј. из скло-
па осно ве и су фик са (слу га, слу шки ња; му шка рац, му шка ра ча, му шкар чи на; 
же на, не же ња; го спо да, го спо ђа, го спо дин; је дин ка, је ди нац – је ди ни ца, по једи
нац). Ако се то зна, мо ра се зна ти да без ви ше на по лу за сно ва них раз ли ка не 
мо же на ста ти но ва реч, и да ве ћи на са вре ме них про фе си ја и по зи ци ја ко је 
се хо ће но ми нал но раз ло жи ти не но си ни јед ну по лом усло вље ну раз ли ку. 
Ка ко је по сто ја ње ау то ном ног зна че ња ну жан пред у слов за при ме ну ре чи у 
чи сто се ман тич ким функ ци ја ма, ап сурд но је ин си сти ра ње на то ме да се ре чи 
без ау то ном ног зна че ња, не за ви сно од то га „па ра ју ли уши“ или не (пси хо
ло шки ња, ди рек тор ка), до след но ко ри сте.18 Да ли се за и ста не зна да би 
из јед на че ње „при род ног“ и гра ма тич ког ро да у слу ча ју „за ни ма ња, ти ту ла, 
зва ња, опре де ље ња“ (в. т. 1.4.1) за ну жну по сле ди цу има ло мен тал ну де гра-
да ци ју? 

4.4.2. С. Са вић је, по ред оста лог, би ла ре цен зент књи ге Раз вој зна че ња 
ре чи (Ана Мар ја но вић, 1984) и мо ра ла је при ме ти ти да ис ка зе ти па Наш 
учи тељ је пра ва ђач ка мај ка де ца од ба цу ју „за то што је учи тељ му шко“. Њој 
би као пси хо лин гви сти мо ра ло би ти по зна то да ста диј ком плек сног (/фор-
мал ног) ми шље ња не до зво ља ва де те ту да за не ма ри ди хо то ми је ти па де ца 
– љу ди (од ра сли), ма ма – та та, ба ба – де да, те да име ни це узи ма као сим бо-
лич ке је ди ни це одво је не од фи зич ког све та, ти ме и од пол но сти (уп. фус. 9). 
Као пси хо лин гви ста, мо гла је зна ти и то да се чак ни при на де ва њу лич ног 
име на пол не по сма тра (у лич на име на не угра ђу је) као го ла би о ло шка раз ли ка, 

17 Свен ка Са вић. Праг ма тич ки аспек ти ро да no mi na agen tis у срп ско хр ват ском/хр ват-
ско срп ском је зи ку. На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 13/1 (1984): 247−258.

18 Уп. упут ство: „Upo tre blja va ti for mu žen skog ro da za ime no va nje za ni ma nja i ti tu la žena 
gde god je mo gu će u svim sin tak sič kim po zi ci ja ma u re če ni ci (su bje kat skoj, pre di kat skoj, apo zi-
cij skoj, ob je kat skoj)“. Ме ђу при ме ри ма сто ји и Bi la sam do pi sni ca (Во дич, 25). 
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већ по ста вља као оквир за све чи ни о це особ ног иден ти те та бу ду ћег зре лог 
му шкар ца, од но сно же не. 

4.4.3. Сав бе сми сао „је зи ка“ ко ји За кон на ме ће по ка зу ју при ме ри ти па 
„sva ka po je din ka i po je di nac“, „sva kom iz vor nom go vor ni ku/go vor ni ci“, „sva ki 
iz vor ni go vor nik/ca “, ко је на ла зи мо упра во у тек сто ви ма Свен ке Са вић – мо-
де ла то ра „род но осе тљи вог /срп ског/ је зи ка“.

5. „РОД НО ОСЕ ТЉИВ ЈЕ ЗИК“ И ПОЈ МОВ НО МИ ШЉЕ ЊЕ. Вр ло је мо гу ће да је мно-
штво фор ми ко је „па ра ју уши“ и мо зак спре чи ло на род не по сла ни ке и пот-
пи сни ка За ко на да иза тих фор ми ви де су шти ну про бле ма. А су шти на је у 
то ме што на сил но до след на упо тре ба фор ми ти па ми ни стар ка ау то мат ски 
де лу је да се и у одговарајуће им основне називе учитава по да так „му шко“ 
(„му шка рац ко ји... м. „особа која... / лице које...“), што ја сно су ге ри ше дик ти-
ра на прак са да се по ла ри за ци ја спро во ди и у мно жи ни („му шкар ци и же не“ 
м. љу ди, „гра ђа ни и гра ђан ке“ м. гра ђа ни, „по сла ни ци и по сла ни це“ м. по сла
ни ци). По сма тра но с фор мал не стра не, то ства ра при вид да ко ри сни ци та квог 
је зи ка ви ше не по се дују пој мо ве љу ди, гра ђа ни, ми ни стар.

5.1. Ну жно је да се прак ти ко ва ње „је зи ка“ ко ји на ни воу фор ми по ста-
вља до след ну „род ну“ по ла ри за ци ју не га тив но од ра зи на ми шље ње, али се 
и под ра зу ме ва да код мен тал но зре лих осо ба та кав го вор не мо же бит но 
на ру ши ти већ фор ми ран пој мов ни по ре дак. У про бле му је, међутим, део по-
пу ла ци је ко ји тек зри, као и све бу ду ће ге не ра ци је ко је би ста са ва ле у та квом 
је зич ком ми љеу. Уко ли ко би вид је зи ка за сту пљен у мно гим фе ми ни стич ким 
пу бли ка ци ја ма (уп. Во дич: „му шкар ци и же не“ – × 5 / „же не и му шкар ци“ 
× 14, без ијед не по твр де име ни це љу ди) пре вла дао и по чео се ко ри сти ти „у 
лич ном и про фе си о нал ном жи во ту“ (чл. 6. т. 17. За ко на), де ца ко ја би про го-
во ри ла у та квом је зич ком ми љеу не би мо гла уви де ти да се за „же на и/или 
му шка рац“ ка же и љу ди или чо век, тј. не ви дљи ви би им би ли пу то ка зи за 
пре ла зак на пој мов но ми шље ње. За ма гљи ва ње тих смер ни ца под ра зу ме ва 
и прак са да се де ца мла ђег школ ског уз ра ста, ко ја већ зна ју да „чо век је људ ско 
би ће“, по сред ством сли ка и „урод ње ног је зи ка“ пре у мљу ју и уче да је чо век 
са мо „му шка рац“, а да је „же на“ – же на (не и чо век).19 

19 У тек сту при руч ни ка Род на ана ли за на став них про гра ма и уџ бе ни ка за срп ски је зик 
од пр вог до че твр тог раз ре да основ не шко ле (https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/sr-Latn/
no de/466) по ред мно штва по твр да „род но осе тљи ве“ кон струк ци је „му шкар ци и же не“ / 
„же не и му шкар ци“ бе ле жи мо са мо че ти ри по твр де лек се ме љу ди: у кон тек сту „су коб љу ди“ 
(× 2), и су коб/од нос љу ди и жи во ти ња (× 2). Слич но је и са име ни цом чо век (× 7), ко ја се у 
зна че њу ‘људ ско би ће’ бе ле жи са мо у „лав и чо век“ (на слов тек ста) и „на си ље чо ве ка над 
жи во ти њом“. Иа ко су ана ли зи под врг ну ти уџ бе ни ци из да ва ча ко ји је ау то ре оба ве зао на 
упо тре бу „род но осе тљи вог је зи ка“, по ред мно штва раз ли чи тих за мер ки сто ји и при мед ба 
да је је зик „уџ бе ни ка род но не до сле дан, те за то не пре но си ја сно прин ци пе и зна ња о род-
ној рав но прав но сти“, као и пре по ру ка да убу ду ће тре ба ко ри сти „до след но род но осе тљив 
и/или не у тра лан“ је зик. 



78

5.1.1. Фе ми ни сти нас да нас, на кон усва ја ња За ко на, по зи ва ју „da se spo-
ra zu me mo da muš kar ci i že ne mo ra ju bi ti vi dlji vi“,20 од но сно да, сле де ћи „нор-
му“ ко ју су они по ста ви ли, го во ром по ка зу је мо ка ко ре чи не одва ја мо од 
„сли ка“, тј. си му ли ра мо да соп стве ни је зик ко ри сти мо као го ло ко му ни ка-
тив но сред ство, не спо соб но да нам слу жи и као сред ство ми шље ња. Хо ће 
нас убе ди ти да се пој мо ви, слич но ја бу ка ма, мо гу се ћи на две јед на ке по ло-
ви не? Зар и ја бу ка не не ста не кад се пре се че на по ла?

5.1.2. Па ра док сал на је тврд ња да је зик „od ra ža va na še miš lje nje, ali ga 
isto vre me no i ob li ku je, te mo že da bu de sna žno oru đe za pro me nu druš tve ne 
sve sti“, из не та у Пред го во ру ко ји пот пи су је „Ми си ја ОЕБС-а у Ср би ји“ (Во-
дич). На и ме, ако је зик „од ра жа ва на ше ми шље ње“ (а не на шу ко лек тив ну 
свест и у њој фик си ран по глед на свет), ка ко је мо гу ће да би про ме не у је зи ку 
као сред ству ми шље ња мо гле по слу жи ти као „ору ђе за про ме ну дру штве не 
све сти“? По све му су де ћи, „род но осе тљив је зик“ се не на ме ће да би нам у 
овом или оном „прав цу“ про ме нио свест, већ да би нам „об ли ко вао“ и огра-
ни чио ми сао.

5.2. Те шко да ће ико раз у ме ти ло ги ку по ко јој „род но осе тљив је зик“ 
мо же до при не ти оном због че га је до нет За кон о род ној рав но прав но сти – да 
као „кров ни за кон“ бу де основ за до но ше ње но вих за ко на по све ће них по сти-
за њу рав но прав но сти му шка ра ца и же на раз де ље них на LGBTIQ+ „ро до ве“. 
По зна то је да све „на пред не“ др жа ве ко је бри ну о „род ној рав но прав но сти“ 
до но се за ко не ко ји про пи су ју не у тра ли за ци ју по да тка о по лу (нпр. уме сто 
за ме ни ца ти па он – она, име ни ца отац – мај ка, брат – се стра и сл., про пи-
су ју „оно“, „ро ди тељ 1“, „ро ди тељ 2“ и сл.). А на ма се про пи су је су прот но: 
да увек, на сил но до след но, по ста вља мо раз ли ку „му шко“ – „жен ско“! За што? 
За то што ни је до зво ље но да иког од нас ми мо и ђе фа за „урод ња ва ње“ је зи ка, 
услов за мен тал ну де гра да ци ју на шег по том ства? Сви ма нам мо ра ју би ти 
по се че ни пој мо ви, злат не ја бу ке у на шем уму? 

Оста је на да да гра ђа ни Ср би је, ме ђу ко ји ма има мно штво оних ко ји ма 
пој мов но ми шље ње не ће до зво ли ти да сле де упут ство за усва ја ње „урод ње-
ног“ је зи ка („ако два де сет пу та из го во ри те пси хо ло шки ња, пси хо ло шки ња, 
пси хо ло шки ња... и стек не те на ви ку, ви ше вам ни је про блем“, С. Са вић) – 
не ће по што ва ти од ред бе За ко на про тив не исти ни и здра вом ра зу му, те ни 
до зво ли ти да им се ди ра у нај та на ни је ди мен зи је је зич ке све сти, ра зо ри 
пој мов ни си стем и ус кра ти спо соб ност ми шље ња и про су ђи ва ња. 

* * *

На у јав но сти ви дљи ве про из во де „фе ми ни стич ке лин гви сти ке“ ср би-
сти су, углав ном, гле да ли са стра не, ве ро ват но с уве ре њем да ће њи хо во деј ство 
на је зик, као у слу ча ју свих до сад нам по зна тих иде о ло шких па ра диг ми, би ти 

20 <https://vo i ce.or g .rs /na pad-na -rod no-ose tljiv-je zik-za -na sta vak-dis kri mi na ci je-ze na>
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мар ги нал но – огра ни че но на лек сич ки слој и по је ди не пој мов не до ме не. Без 
од зи ва су, сто га, оста ја ла и уса мље на упо зо ре ња да се та па ра диг ма ко ри сти 
по лу гом спо соб ном да на ру ши устрој ство је зи ка и де гра ди ра људ ску ми сао,21 
да би по бу на усле ди ла тек кад је до не сен За кон ко ји нас оба ве зу је да ту по-
лу гу и са ми ко ри сти мо. Хо ће мо ли то учи ни ти?

Ја сно је да ве ћи на лин гви ста не ће. Али шта ће мо ра ди ти ако За кон опста-
не, а не ки од нас, из иде о ло шких или не ких дру гих по бу да, при хва те по зив 
вла да ју ћих струк ту ра и укљу че се у нор ми ра ње „род но осе тљи вог је зи ка“? 
Мо же мо ли их у то ме спре чи ти?

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Београд

jo van ka.ra dic @gmail.co m

21 Уп. на сло ве: Пол и ка те го ри јал на при пад ност на зи ва за ли ца у срп ском је зи ку /2007/, 
Род у при ро ди, гра ма ти ци и дру штву /2010/, Име нич ки род у је зи ку и рав но прав ност по ло ва 
у дру штву (Ло гич ки ни вои и мо ци ја ро да у срп ском је зи ку) /2011/, До след на ‘фе ми ни за ци ја’ и 
‘афа зи ја’ /2013/, До след на ‘фе ми ни за ци ја’ – ис по ља ва ње све сти о рав но прав но сти по ло ва или 
пут у мен тал ну де гра да ци ју /2013/, Срп ска лич на име на и фе ми ни стич ки по гле ди на је зик“ 
/2018/, Шта лич на име на го во ре о ра зли ци „му шко – жен ско“, ро ду и струк тур ној ор га ни за
ци ји је зи ка /2018/ и др. (<https://www.isj.sa nu.ac .rs /2017/11/01/dr -jo van ka-ra dic/>). Ау тор ових 
ре до ва је још 2010. го ди не, кад је „род но осе тљив је зик“ већ био при су тан у ме ди ји ма, по-
кре нуо ини ци ја ти ву да се На уч но ве ће Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ ус про ти ви јав ној 
упо тре би та квог је зи ка, оспо ри ње го ву сми сле ност и ути че да се он су зби је. Ве ће је ту ини-
ци ја ти ву при хва ти ло (о то ме де таљ ни је у Ј. Ра дић, Име нич ки род у је зи ку...), али је све за вр-
ше но са оп ште њем Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка (2011), с увод ном на по ме ном 
у ко јој се по зи ва на при ло ге „срп ских лин гви ста (Ко ва че вић, Клајн, Бу гар ски, С. Са вић и 
др.)“, ме ђу ко ји ма је, да кле, и мо де ла тор „род но осе тљи вог /срп ског/ је зи ка“? 





Проф. др Ра да Сти јо вић

ДА ЛИ РОД ИМЕ НИ ЦА ДИС КВА ЛИ ФИ КУ ЈЕ  
РОД НУ РАВ НО ПРАВ НОСТ?

1. По зна то је да се је зик не пре кид но ме ња и да су те про ме не мо ти ви-
са не ка ко уну тра шњим је зич ким за ко ни то сти ма та ко и ван је зич ким окол-
но сти ма, као и да се за по тре бе нео ме та не ко му ни ка ци је у окви ру јед не 
је зич ке за јед ни це фор ми ра стан дард ни је зик. Стан дар ди зо ва ње је зи ка под-
ра зу ме ва је зич ко пла ни ра ња ко је се од ви ја у ви ше фа за, од ко јих ћу, овом 
при ли ком, из дво ји ти че ти ри (сук це сив но их на во де ћи): ода би ра ње, опи си
ва ње, про пи си ва ње и раз ра ђи ва ње.1 Да кле, нор ми ра њу је зи ка мо ра да прет-
хо ди ода би ра ње и опи си ва ње оно га што у је зи ку већ по сто ји, што у ње му 
жи ви. Сва ко на сил но ме ња ње је зи ка, ко ји има сво је исто риј ске ко ре не, уно си 
у ње га дис хар мо ни ју и збр ку, на ру ша ва је зич ки склад и до при но си осе ћа ју 
је зич ке не си гур но сти код ње го вих го вор ни ка. 

Ка ко се не дав но до не тим За ко ном о род ној рав но прав но сти на ла жу 
про ме не ко је ни су у скла ду са струк ту ром срп ског је зи ка, то ћу у овом при-
ло гу на сто ја ти да осве тлим не ке про бле ме у ве зи с тзв. род но осе тљи вим 
је зи ком, а ти чу се, пре све га, име ни ца гра ма тич ког му шког ро да и од но са 
гра ма тич ког ро да име ни ца и при род ног по ла ен ти те та ко је оне од ре ђу ју. 

При то ме ћу се освр та ти на При руч ник за упо тре бу род но осе тљи вог 
је зи ка Хри сти не Цве тин ча нин Кне же вић и Је ле не Ла ла то вић (у да љем тек-
сту: При руч ник), ко ји се на ла зи на сај ту Вла де Ре пу бли ке Ср би је, па се може 
прет по ста ви ти да је он по ну ђен као сво је вр сни нор ма тив ни при руч ник за 
ши ро ку упо тре бу.

2. По шла бих од по зна те чи ње ни це да се гра ма тич ки род име ни ца у срп-
ском је зи ку не по кла па до след но са по лом би ћа ко ја те име ни це озна ча ва ју.2 

1 Ми ло рад Ра до ва но вић. Срп ски је зик на кра ју ве ка. Бе о град: Ин сти тут за срп ски је-
зик СА НУ, Слу жбе ни гла сник, 1996, 5–6.

2 Гра ма тич ки род име ни це од ре ђен је об ли ком кон гру ент не ре чи. У за ви сно сти од 
то га да ли је кон гру ент на реч у му шком (тај/наш/пра ви), жен ском (та/на ша/пра ва) или 
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У нај ве ћем бро ју слу ча је ва то по кла па ње је оства ре но, али по сто је име ни це 
жен ско га ро да ко ји ма се ука зу је на ли це му шког по ла: (та) ју на чи на, љу ди на, 
му шкар чи на / (те) ју на чи не, љу ди не, му шкар чи не, од но сно, име ни це ко је су 
у јед ни ни му шког, али су у мно жи ни жен ског ро да а ука зу ју на ли це му шког 
по ла: (тај) вла ди ка, ди пло ма та, ари сто кра та, али (те) вла ди ке, ди пло ма те, 
ари сто кра те. Не ким име ни ца ма гра ма тич ког сред њег ро да озна ча ва ју се 
би ћа жен ског или би ћа му шког по ла: (то) де вој че, жен че; мом че, Бу гар че. 
Не ким име ни ца ма му шког ро да ука зу је се на осо бе жен ског по ла: (тај) де вој
чу рак, ба бац, цу ре так. По сто је и две вр сте дво род них име ни ца: а) оне ко је 
су и му шког и жен ског гра ма тич ког ро да и мо гу да озна че би ћа му шког и 
би ћа жен ског по ла: ве ли ки пи ја ни ца и ве ли ка пи ја ни ца и б) оне ко је су или 
му шког, или жен ског, или сред њег ро да, али мо гу да озна че и му шко и жен-
ско би ће: то за ке ра ло, та свaђалица, тај про фе сор.3 

Из ово га се ја сно мо же ви де ти да основ на уло га име ни ца ни је да обе ле жи 
при род ни пол већ са мо да име ну је не ки ен ти тет, при че му се гра ма тич ки род 
и при род ни пол не ка да по кла па ју, а не ка да не.4 

3. Име ни це гра ма тич ког му шког ро да у срп ском је зи ку има ју ту осо-
би ну да се њи ма, ка да се го во ри на чел но, уоп ште но, мо гу исто вре ме но озна-
ча ва ти и осо бе му шког и осо бе жен ског по ла: Гра ђа нин мо ра да по шту је 
за кон (сва ки, без об зи ра на пол, ве ру итд.), Чо век је смр тан (и му шка рац и 
же на), Уче ник не сме да ка сни на ча со ве, Има ли ова из да вач ка ку ћа лек то ра? 
(би ло лек то ра, би ло лек тор ку), Ако се не ода зо ве по зи ву, све док ће би ти при
ве ден. Ову осо би ну име ни це жен ског ро да не ма ју. Ка да пи та мо: Ко је нај бо ља 
уче ни ца гим на зи је „Ј. Ј. Змај“?, до би ће мо од го вор ко је нај бо љи ме ђу де вој-
ка ма, не и ме ђу мла ди ћи ма ко ји иду у ту гим на зи ју, док ће мо на пи та ње: Ко 
је нај бо љи уче ник гим на зи је „Ј. Ј. Змај“? до би ти од го вор ко је нај бо љи од свих 
ко ји по ха ђа ју ту гим на зи ју, и мла ди ћа и де во ја ка. 

3.1. Ка да су име ни це му шког ро да у мно жи ни, оне се од но се на ли ца 
оба по ла без об зи ра на то да ли је ка зи ва ње уоп ште но или је кон крет но: 
Уче ни ци мо ра ју да уче (да кле, и они му шког и они жен ског по ла), Сту ден ти
ма су обез бе ђе ни усло ви за рад (и мла ди ћи ма и де вој ка ма), Гра ђа ни мо ра ју да 
по шту ју за кон, Гле да о ци су иза шли раз о ча ра ни, Пут ни ци су бр зо на пу сти ли 

сред њем (то/на ше/пра во) ро ду, име ни ца је од ре ђе на као име ни ца му шког, жен ског или 
сред њег ро да (исп. Ми ро слав Ни ко лић. При род ни и гра ма тич ки род име ни ца. Наш је зик 
XXXIV/3–4 (2002/2003): 191 и Мил ка Ивић. Ти по ви име нич ког ро да у срп ско хр ват ском 
књи жев ном је зи ку. Збор ник за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку IX (1966): 41). 

3 Она је пра во за ке ра ло и Он је пра во за ке ра ло. Ка ква је он сва ђа ли ца! и Ка ква је она 
сва ђа ли ца! Она је до бар про фе сор и Он је до бар про фе сор.

4 „Основ на уло га об ли ка за име нич ки род ... [је] да се пу тем гра ма тич ког сла га ња 
(кон гру ен ци је) у ро ду име ни це и име нич ких атри бу та (нпр., но ва ку ћа) или име ни це и пре-
ди ка та (нпр., Ку ћа је са зи да на) ука же на зна чењ ске и син так сич ке ве зе из ме ђу де ло ва ре че-
ни це“ (Пре драг Пи пер, Иван Клајн. Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка. Но ви Сад: Ма-
ти ца срп ска, 2013, 54).
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ави он.5 И ов де је гра ма тич ки об лик име ни це му шког у ве зи са озна ча ва њем 
пол не раз ли ке не у тра лан, не мар ки ран. Ова ко је не са мо у срп ском књи жев-
ном је зи ку већ и у свим срп ским на род ним го во ри ма.6

3.2. У си ту а ци ји ка да тре ба ука за ти ис кљу чи во на му шку или на жен-
ску осо бу упо тре би ће се по себ ни об ли ци лек се ма за то, као: уче ник/уче ни ца, 
по бед ник/по бед ни ца, гра ђа нин/гра ђан ка: Уче ни ци мо ра ју до ћи, а уче ни це не 
мо ра ју. Ко шар ка ши су тре ни ра ли на Зла ти бо ру, а ко шар ка ши це на Та ри. 
Ка да ова кво ди фе рен ци ра ње ни је нео п ход но, упо тре би ће се за оба при род-
на по ла об лик гра ма тич ког му шког ро да (као пол но не мар ки ра ног об ли ка).7

3.3. Тврд ња ау тор ки При руч ни ка да упо тре ба ге не рич ког му шког ро да 
пред ста вља дис кри ми на ци ју, да „му шки род ни је не у тра лан и не од но си се 
и на же не“ (78) и да су па ра лел не фор ме нео п ход не „уко ли ко се из ре че но 
од но си и на му шкар це и на же не“ (74) не у те ме ље на је у је зи ку и про тив на 
све му што је у срп ској на у ци о је зи ку на пи са но.8

Те шко се мо же бра ни ти и тврд ња „да ко ри шће ње аде кват них те р ми на за 
име но ва ње же на ко је се ба ве од ре ђе ним за ни ма њем [и не са мо тер ми на, ка ко 
се ви ди у При руч ни ку – Р. С.] ни ка ко не мо же оп те ре ћи ва ти ре че ни цу, већ је 
са мо мо же учи ни ти кон ци зни јом и ја сни јом“ (52). Пре по ру че ним на чи ном 
из ра жа ва ња јед на од го ре на ве де них ре че ни ца гла си ла би: Гле да о ци и гле да
тељ ке су иза шли и иза шле раз о ча ра ни и раз о ча ра не. Про ши ри мо ли је не знат-
но, до би ће мо ре че ни цу ти па: Број ни гле да о ци и број не гле да тељ ке иза шли су и 
иза шле су раз о ча ра ни и раз о ча ра не, а има ли су и има ле су ве ли ка оче ки ва ња.

4. По пут оста лих оп штих име ни ца, и на зи ви зва ња, ти ту ла и сл., у за-
ви сно сти од да тих окол но сти, мо гу има ти или не ма ти ре фе рен ци јал ну упо-
тре бу. Ка да се пред став ни ци од ре ђе них про фе си ја по ми њу на чел но, уоп ште-
но, ка да за да ту си ту а ци ју ни је ва жно да ли се ра ди о осо ба ма жен ског или 

5 В. Ра да Сти јо вић. Срп ски је зик. Нор ма и прак са. Бе о град: Чи го ја штам па, 2009, 97–98.
6 Оску пе ја па леб, а на нас се ља ци жи то џа бе га уз нев – при зрен ско-ти моч ки го вор 

(Рад ми ла Жу гић. Реч ник го во ра ја бла нич ког кра ја. Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник LII 
(2005): 254). Она се под го ле ми ла, у Бе о град жи ви, не ће збо ри сâс се ља ци (Исто, 279). Се љак је 
би јо до ће ран до ни шта – ис точ но хер це го вач ки ди ја ле кат (Сло бо дан Ре ме тић. Реч ник ис точ
но бо сан ских Ера, ру ко пис). Ако ђак ни је за у зи мљив, те шко да мо же прој раз ред – зет ско-сје-
нич ки ди ја ле кат (Ра да Сти јо вић. Реч ник Ва со је ви ћа. Бе о град: Чи го ја штам па, 2014, 199). 

7 Пол се у срп ском је зи ку мо же на зна чи ти и на дру ге на чи не, нпр. број ном име ни цом 
или збир ним од но сно про стим бро јем. Број на име ни ца се би ра ка да су у пи та њу му шкар ци 
(Че тво ри ца по сла ни ка је дру га чи је гла са ла – ин те ре сант но је при ме ти ти да су број не име-
ни це ко је ука зу ју на му шкар це жен ско га ро да), а збир ни број ка да се ра ди о осо ба ма оба по ла 
(Че тво ро пут ни ка из ла зи на овој ста ни ци). В. Егон Фе ке те. Је зич ке до у ми це. Књи га пр ва. 
Бе о град: Бе о град ска књи га, 2011, 142.

8 В. Бо жо Ћо рић. Мо ци о ни су фик си у срп ско хр ват ском је зи ку. Бе о град: Фи ло ло шки 
фа кул тет, 1982; Мил ка Ивић. Не ка за па жа ња о бро ју и ро ду. О зе ле ном ко њу. Но ви лин гви
стич ки огле ди. Бе о град: Сло во граф, 1995, 128–172 (у да љем тек сту: Ивић 1995); Егон Фе ке те. 
Је зич ке до у ми це. Књи га дру га. Бе о град: Бе о град ска књи га, 2008, 43–53; Пре драг Пи пер, Иван 
Клајн. Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2013, 53–57.
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му шког по ла, и ов де ће се упо тре би ти име ни ца му шког ро да: Овој из да вач
кој ку ћи је по треб но ви ше лек то ра. 

4.1. Ка да се ра ди о кон крет ној осо би, пол ја сно осве тља ва ње но име 
(пре зи ме је у том сми слу за жен ску осо бу не ин фор ма тив но, јер је име ни ца 
му шког ро да): На уч ни са вет ник Ве ра Јо ва но вић за по сли ла се про шле го ди не 
у Ин сти ту ту за би о ло ги ју. У си ту а ци ји ка да се не зна име или ка да је име 
та кво да мо же би ти и му шко и жен ско (Са ша, Ми на, Бра на), мо же се упо тре-
би ти или не ка до пун ска од ред ба у жен ском ро ду: ко ле ги ни ца Пе тро вић, госпо
ђа Мар ко вић, или зва ње, ти ту ла и сл. у об ли ку ре гу лар ног жен ског ро да: про
фе сор ка Бра на Јо ва но вић (име ни ца про фе сор ов де би уне ла за бу ну). Не ка да 
по тре бу за „жен ским“ име ни ца ма ства ра ју син так сич ке, на ро чи то кон гру ен-
циј ске окол но сти (ре че ни ца *Док тор још ни је сти гла не гра ма тич на је)9.

4.2. У си ту а ци ји ка да је по треб но на гла си ти да се ра ди баш о жен ској 
осо би, а не ми сли се на не ку кон крет ну осо бу, упо тре би ће се спе ци јал но 
лек сич ко, апо зи тив но, обра зо ва ње (же на+за ни ма ње у му шком ро ду): же на 
ле кар, же на лек тор итд., јер је име ни ца жен ског ро да ин ди ви ду а ли зо ва на, 
но си са со бом ре фе рен ци јал ну ко но та ци ју.10 Илу стра ти ван је при мер ко ји 
на во ди Мил ка Ивић: Же ну ле ка ра тај за о ста ли свет још ни је ви део и Ле кар
ку тај за о ста ли свет још ни је ви део, где се пр вом ре че ни цом ка зу је да за оста-
ли свет ни је ви део ни јед ну же ну ко ја је ле кар, а дру гом да по сто ји не ка од ре-
ђе на ле кар ка, ко ју свет о ко ме је реч још ни је ви део. Скре ну ла бих па жњу на 
на по ме ну М. Ивић да не ре фе рен ци јал но ка зи ва ње „има не ке сво је по себ не 
гра ма тич ке за ко ни то сти о ко ји ма тре ба па жљи ви је не го до сад во ди ти ра-
чу на при рас пра вља њу о ‘пар њач ким’ име ни ца ма и њи хо вој при мен љи во сти 
на жен ски део чо ве чан ства“.11 

5. По тре ба за „жен ским“ име ни ца ма про ис ти че из је зич ких раз ло га. Ка-
да тих раз ло га не ма, ка да ни је по треб но на гла си ти да се не што од но си са мо 
на је дан пол или на не ку кон крет ну осо бу жен ског по ла, тј. ка да се го во ри 
уоп ште но, на чел но или ка да је из кон тек ста или на не ки дру ги на чин ви дљи-
во о ком се по лу ра ди, тре ба ис ко ри сти ти свој ство име ни ца му шког ро да, 
ко је се раз ви ло у ду гом про це су исто риј ског раз во ја срп ског је зи ка, да мо гу 
да обе ле жа ва ју, у за ви сно сти од си ту а ци је, и са мо му шкар це и оба по ла.12 

9 Ин те ре сант но је при ме ти ти да ау тор ка ма При руч ни ка сме та (оправ да но) од су ство 
кон гру ен ци је у при ме ри ма ти па Про фе сор док тор је ... го во ри ла о ре зул та ти ма свог ис тра
жи ва ња (68), али им не сме та та иста по ја ва у ре че ни ци Пе тро вић је ре кла (72), на ко јој ин си-
сти ра ју за ла жу ћи се за „му шку“ вер зи ју пре зи ме на (у ко јој је за име но ва ње жен ске осо бе 
чак упо тре бље на име ни ца му шког ро да), а про ти ве ћи се не ка да шњим фор ма ма Пе тро вић ка 
(што је пре зи ме по му жу), од но сно Пе тро ви ће ва (по оцу). 

10 Ивић 1995, 155.
11 Исто.
12 Сво је вре ме но се Мил ка Ивић за пи та ла (не оче ку ју ћи да се то ипак мо же до го ди ти): 

„Не ће мо ли сад мо жда про те сто ва ти још и због то га што се то ‘скуп но’ (тј. не у трал но) зна-
че ње ни је на шло у окви ру ‘жен ске’ име ни це не го ‘му шке’?” (Ивић 1995, 156).
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5.1. Иа ко је да нас по тре ба за „жен ским“ име ни ца ма не сум њи во нај ве ћа, 
не сме се при сил но ин тер ве ни са ти, мо ра се пу сти ти спон та но на ра ста ње 
лек сич ког фон да овим ти пом лек се ма.13 Је зич ким струч ња ци ма и ме ро дав-
ним је зич ким ин сти ту ци ја ма мо ра се пре пу сти ти оце на нор ма тив не ва ља-
но сти ство ре них ре чи, што зна чи њи хо ве си стем ске ре гу лар но сти, сте пе на 
укљу че но сти у је зич ки си стем, је зич ке прак се, еко но мич но сти, пре ци зно сти 
итд. При том се не сме ју да ва ти на чел не смер ни це већ се мо ра раз ма тра ти 
сва ки по је ди нач ни слу чај.

6. Ау тор ке При руч ни ка из но се тврд њу да не са мо што гра ма тич ки род 
име ни ца ни је не у тра лан већ ни њи хо во зна че ње ни је не у трал но. У на шем 
дру штву се, на во де оне, „му шки род, и кад је реч о је зи ку, нео прав да но фа-
во ри зу је“ (56). То илу стру ју при ме ром па ра до ма ћин/до ма ћи ца: „Реч до ма ћин 
че сто чу је мо ис кљу чи во у из у зет но по зи тив ном зна че њу (до ма ћин чо век, 
пра ви до ма ћин и сл.), док се реч до ма ћи ца упо тре бља ва пе жо ра тив но (она 
не ра ди ни шта, до ма ћи ца је и сл.)“ (56). У бо га тој лек си ко граф ској гра ђи у 
ко ју имам увид ни сам на и шла ни на је дан је ди ни при мер у ко ме се до ма ћи ца 
упо тре бља ва у не га тив ном кон тек сту. На про тив, та реч има или не у трал но 
зна че ње (же на ко ја во ди до ма ћин ство, оба вља кућ не по сло ве и сл.) или чак 
из ра зи то по зи тив но, где је она из јед на че на са пој мом га зда ри ца или гла ва 
ку ће или има зна че ње су пру га и сл. Та ко, нпр., у Реч ни ку ко сов ско-ме то хи-
ског ди ја лек та Гли ше Еле зо ви ћа сто ји да је до ма ћи ца 1. ‘же на до ма ћи но ва, 
вред на и ку ћа ни ца же на’ и 2. ‘вред на и чу вар на же на’. И број ни дру ги при ме-
ри све до че да је ова ко у тра ди ци о нал ној срп ској кул ту ри и у срп ском је зи ку.

6.1. Ау тор ке на во де као при мер сек си зма у је зи ку ре чи гра ма тич ког 
жен ског ро да ко је има ју „из ним но не га тив ну ко но та ци ју, по пут ажда ја, 
оштро кон ђа, усе де ли ца или рас пу ште ни ца, а ко је наводно не ма ју сво је му шке 
пар ња ке“ (56). Ма ло по дроб ни јим уви дом у кор пус срп ског је зи ка мо гло би 
се уо чи ти да има исто то ли ко (пра ви раз мер од но са, до ду ше, зах те вао би 
озбиљ ну ана ли зу) име ни ца му шко га ро да са не га тив ним, мо жда и не га тив ни-
јим зна че њем, ко је не ма ју сво је жен ске пар ња ке, као нпр., по длац, про би свет, 
му фљуз, под ре паш, ни тков, си ле џи ја итд.

Сек си зам је ви дљив, ис ти чу ау тор ке, и „ка да је реч о вул га ри зми ма, 
псов ка ма и увре да ма – жен ско је увек озна че но не га тив но“ (56). Та квих при-
ме ра не сум њи во има (као онај ко ји ау тор ке на во де – „ка да не ко ра ди не што 

13 Ова кве, „жен ске“ име ни це одав но се сре ћу у срп ском је зи ку. На ста ле су ка да се за 
њи ма ја ви ла по тре ба. Вр ло су ста ре по твр де за ка лу ђе ри цу, кне ги њу, мо на хи њу, ро би њу, 
двор ки њу, кра љи цу, де спо ти цу. Оне по сто је и у на род ним го во ри ма. У Ре са ви су, нпр., још 
кра јем 19. ве ка за бе ле же не име ни це ала ски ња (‘же на ко ја се ба ви ри бо ло вом’), арен да тор ка 
(‘же на арен да тор, за ку пац’), ба што ван џи ка (‘же на ко ја про да је ба што ван ске про из во де’), 
што је све за бе ле же но у Реч ни ку СА НУ, у ко ме ће мо на ћи по твр де из 19. ве ка и за ре чи: пи
са р ка (из 1836. го ди не), по ве ри тељ ка (из 1883), пли ва чи ца (из 1899), за тим по вр тар ка, пиља
ри ца, пе кар ка, пле ти ља, пла ни нар ка, за куп ни ца, над зор ни ца, на стој ни ца итд. 
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ло ше, он то ра ди као де вој чи ца“, а „ка да не ко ра ди не што до бро, он/а то 
ра ди му шки“), али ни ка ко не сто ји тврд ња да је жен ско увек обе ле же но као 
не га тив но. То мо же да по твр ди јед но ста ван и по знат при мер па ра вук/ву чи
ца. Ка да се од но си на чо ве ка, основ но зна че ње име ни це вук је сте ‘на сил ник, 
ти ра нин, звер’ („Чо век је чо ве ку вук“, „Ву ко ви пре ма сла би ма, они по ста ју 
зе че ви пред ја ки ма“ – Реч ник СА НУ), док ву чи ца има из ра зи то по зи тив но 
зна че ње – ‘сна жна, здра ва и бор бе на же на’ („Она је пра ва ву чи ца”). У свим 
озбиљ ним ис тра жи ва њи ма тврд ње мо ра ју да бу ду пот кре пље не по у зда ним 
при ме ри ма из ре пре зен та тив ног кор пу са, ко јим ау тор ке очи то ни су рас по-
ла га ле.

7. На ве де ни при ме ри (а и број ни не на ве де ни, а спор ни), узе ти из Прируч-
ни ка ко ји нам је по ну ђен као узор ка ко тре ба ко ри сти ти род но сен зи ти ван 
је зик, а са мим тим и по што ва ти За кон о род ној рав но прав но сти, по ка зу ју 
ка ко се овој ве о ма сло же ној ма те ри ји мо ра при сту пи ти да ле ко озбиљ ни је и 
те мељ ни је и ка ко у то ме мо ра ју да уче ству ју је зич ки струч ња ци.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Београд

sti jo vi cr@yahoo.com



Проф. др Ми лан ка Ба бић

О СТА ТУ СНИМ ПРО БЛЕ МИ МА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА  
У ВЕ ЗИ СА ЗА КО НОМ О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

Да би је дан је зик чи ја је ви тал ност ви ше стру ко и ви ше кри те ри јал но 
осла бље на у по сљед њих 70 го ди на оп стао, нео п ход но је да мје ре ње го ве за-
шти те и ре ви та ли за ци је про во де ме ђу соб но уса гла ше не и ком пле мен тар не 
по ли ти ке – је зич ка и др жав на. У по сљед њих 70 го ди на, а фор мал но по сма-
тра но од про мо ви са ња Де кла ра ци је о ста ту су и по ло жа ју хр ват ског књи-
жев ног је зи ка из 1967. го ди не, од но сно од Уста ва бив ше СФРЈ из 1974. го ди не, 
па до оса мо ста ље ња исто је зич ких ре пу бли ка ко је су про мо ви са ле ње го ве 
ва ри јан те у стан дард не је зи ке са дје ли мич но друк чи јом нор мом и ра ди кал но 
друк чи јим име ном је зи ка, срп ски је зик је по чео да гу би зна ча јан дио сво је 
те ри то ри је и го вор ни ка, и тај про цес је по чет ком овог ви је ка окон чан. По-
сље ди це су број не, а су мар но се огле да ју у рас пар ча ва њу ње го вог кул тур ног 
на сље ђа, че му је до при ни је ла и не бри га зва нич не по ли ти ке и не је дин ство 
нај у ти цај ни јих срп ских лин гви ста у ве зи са иден ти те том је зи ка и у ње му 
оства ре не кул ту ре, што је мо ра ло би ти за ко ном за шти ће но ма кар у мје ри 
у ко јој су то са да но во про кла мо ва на род но сен зи тив на пра ва. До бро осми-
шљен фи ло ло шки про грам ко ји је дин стве но за сту па ју и план ски про во де 
и фи ло ло ги ја и зва нич на по ли ти ка одав но не до ста је срп ском је зи ку, а не ма 
очи ти је по твр де то га не до стат ка од не дав но, од стра не Скуп шти не Ре пу бли-
ке Ср би је, усво је ног За ко на о род ној рав но прав но сти.1 Тај за кон по ка зу је 
не ка од кључ них „бол них“ мје ста срп ске је зич ке по ли ти ке и њој у прак си 
не на кло ње них за ко но дав но-прав них мје ра ко је про во ди власт. По ка зу је нпр. 
да власт из бје га ва да до не се за кон о упо тре би је зи ка и пи сма, из у зет но зна-
ча јан за срп ску је зич ку по ли ти ку, а усва ја онај ко ји је де гра ди ра. По ка зу је и 
да се за ко ни ко ји се екс пли цит но од но се на је зик усва ја ју без са гла сно сти 
ср би стич ких на уч них уста но ва, као што су Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 
ср би стич ке ка те дре јав них уни вер зи те та и Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка.

1 <htts://www.prav no-in for ma ci o ni-si stem.rs > 1. 7. 2021.
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Са мим тим што се на ла зи на веб-стра ни ци Вла де Ср би је, као др жав ни 
стан дард у тој обла сти, нај при је је на мет нут При руч ник за упо тре бу род но 
осе тљи вог је зи ка, ура ђен у окви ру про јек та „Кључ ни ко ра ци ка род ној рав-
но прав но сти“, по др жа ног од стра не Ко ор ди на ци о ног те ла за род ну рав но-
прав ност при Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Аген ци је УН за род ну рав но прав ност 
и осна жи ва ње же на и Цен тра за жен ске сту ди је.2 А по том се оти шло још 
да ље, па је по ја чан и вр ло ри го ро зним За ко ном о род ној рав но прав но сти, у 
ко ме су ја сно про пи са не и оштре и ви со ке ка зне за не по што ва ње про пи са-
них мје ра у свим обла сти ма дру штве ног жи во та, при че му су по себ но спор-
не, због ма сов но сти ко ри сни ка и ути ца ја на је зич ки си стем и ње го ву ре а-
ли за ци ју, у обла сти обра зо ва ња и ме ди ја. Та кве на сил не, обим не и на гле 
ин тер вен ци је у је зи ку, ка кве се пре по ру чу ју При руч ни ком и на ла жу За ко-
ном, ми је ња ју при ро ду и је зи ка и нор ме. Мно ге од но во тво ре ни ца, тзв. фе-
ми ни на ти ва, не од го ва ра ју ду ху срп ског је зи ка, јер је зна ча јан број из ве ден 
не по што ва њем или не при мје њи ва њем пра ви ла твор бе ри је чи у срп ском 
је зи ку. Уз то, и сам тај по сту пак на ме та ња оба ве зне упо тре бе род но ди фе-
рен ци ра них на зи ва за зва ња и за ни ма ња по ни шта ва тип срп ске је зич ке 
нор ме – из флек си бил не ли бе рал не пре во ди је у ок тро и са но ди рек тив ну, 
што је при бли жа ва и по по ступ ку и по ре зул та ти ма хр ват ској нор ма тив ној 
те о ри ји и прак си. Не са мо што ни је ди рек тив на, срп ска је зич ка нор ма ни је 
ни пу ри стич ка – ни је про тје ра ла је ди ни це ко је је је зик сво јим си сте мом 
об у хва тио у пе ри о ду је зич ког за јед ни штва са Хр ва ти ма, а ко је су и не ке од 
кро а ти стич ких спе ци фич но сти, укљу чу ју ћи и мо де ле план ског уда ља ва ња 
твор бе од срп ских обра за ца. Али не ма ни ка квог сми сла да се и да ље на томе 
ра ди, у ко рист соп стве не ште те. Тим и та квим „но во го вор ним“ уно сом лек-
си ке на но си се ве ли ка ште та си сте му срп ског је зи ка, то ли ка да ни шта не 
спре ча ва бу ду ће ге не ра ци је хр ват ских лин гви ста да у са вре ме ном је зи ку 
све та кве осо би не срп ског је зи ка про гла се „уве зе ним“ из хр ват ског, што ће 
вје ро ват но и чи ни ти у спо ре њу око ко нач ног, ако до ње га до ђе, ула ска Срби је 
и срп ског је зи ка у Европ ску уни ју, ана лог но то ме ка ко Бу гар ска спо ри маке-
дон ски је зик. 

По сље ди це при мје не За ко на о род ној рав но прав но сти ну жно ће се од-
ра зи ти и на срп ски је зик на ши рем пла ну, ми мо гра ни ца Ср би је. Уко ли ко 
се да та за кон ска рје ше ња у бу дућ но сти при ми је не, отва ра се но ви про блем 
ко ји ути че на ста тус срп ског је зи ка у Бо сни и Хер це го ви ни. Ако Ре пу бли ка 
Срп ска не до не се исти за кон, при мје на ср би јан ског не ће би ти оба ве зна, а 
то под ра зу ми је ва но ву ре ги о нал ну ва ри јант ну ди фе рен ци ја ци ју стан дард-
но је зич ке нор ме, што срп ском је зи ку, ако је циљ да се очу ва на са да шњем 
свом про сто ру, ни је по треб но. 

Срп ски је зик је жив и ди на ми чан. Бу ду ћи да је зик опи су је дру штве ну 
ствар ност, ње гов по тен ци јал се стал но раз ви ја, што под ра зу ми је ва флек си-

2 H. Cve tin ča nin Kne že vić, J. La la to vić. Pri ruč nik za upo tre bu rod no ose tlji vog je zi ka. 2019. 
<htts://www.rod na rav no prav nost.gov .rs> 1. 7. 2021.



89

бил ност ње го ве нор ме. Ап сурд но би би ло да је срп ски остао исти као у Ву-
ко во ври је ме. Он ни је био исти ни у обла сти пра во пи сно-гра ма тич ких пра-
ви ла ни у обла сти лек си ке на по чет ку и на кра ју Ву ко вог пе ри о да. Вук је за 
по тре бе пре во да Но вог за вје та по су ђи вао лек си ку, као што је и гра ма тич ке 
тер ми не, са мјер љи во са оста лим фи ло ло ги ја ма, по су дио из кла сич них је-
зи ка. И то је, као и ве ли ки број кон так том са дру гим кул ту ра ма усво је них 
по су ђе ни ца, по пу ња ва ло срп ски лек сич ки фонд та мо гдје ни је по сто ја ла 
од го ва ра ју ћа ри јеч за од ре ђе ни по јам. Та кво по су ђи ва ње је би ло ну жно, али 
ни је ну жно да се у са вре ме ни је зик из ли је фе ми ни стич ка иде о ло ги ја ко ја 
по ни шта ва ње го ве гра ма тич ке ка те го ри је, и још да се то про гла си нор мом. 
У су шти ни, на ве де ни по ступ ци обавезујућег на ме та ња је зич ких је ди ни ца 
су прот ста вље ни су не ди рек тив ном мо де лу срп ске је зич ке по ли ти ке и уно-
се за бу ну ме ђу го вор ни ке, од ко јих се тра жи да на у че све те ри је чи и да 
па зе у сва ком тре нут ку сво је и слу жбе не и јав не го вор не ак тив но сти да их 
пра вил но упо три је бе, јер ће у про тив ном би ти ка жње ни на осно ву пре крша-
ја За ко на. Бу ду ћи да је у пи та њу огро ман број ри је чи, то иза зи ва не си гур ност 
и фру стра ци ју у упо тре би је зи ка и код оних ко ји су лин гви стич ки обра зо-
ва ни, што де ста би ли зу је нор му и угро жа ва кон ти ну и тет пи сме но сти ге не-
ра ци ја ко је су за вр ши ле са фор мал ним обра зо ва њем и усва ја њем је зи ка. 

При мје на про кла мо ва них про пи са и рје ше ња, ни та мо гдје се тен ден-
ци о зно и план ски про во ди, ни је ни ма ло ла ка. Без об зи ра на то што се ау тор-
ке да тих на че ла у При руч ни ку по зи ва ју на со ци о лин гви стич ке и праг ма тич-
ке те о ри је упо тре бе је зи ка и на ка те го ри ју ро да као про из вод ну, ко ја ства ра 
но ве об ли ке, а за не ма ру ју, као пре ва зи ђе не, струк ту ра ли стич ке те о риј ске 
окви ре, у те о риј ском сми слу је зик је и да ље си стем зна ко ва чи ја и упо тре ба 
и твор ба за ви се од струк тур них пра ви ла, тј. је зич ким си сте мом у су шти ни 
упра вља ју има нент ни про це си са мо ре гу ли са ња и су прот ста вља ју се про-
це си ма на сил ног ре гу ли са ња. 

Чак се и на осно ву ла ич ког чи та ња тек сто ва и За ко на и При руч ни ка 
ла ко уо ча ва да ау то ри (или ти ау тор ке) ни су ни у соп стве ном тек сту мо гли 
одр жа ти прин цип до сљед но сти и по што ва ња соп стве них пра ви ла, а та не-
до сљед ност по твр ђу је да је му шки род не мар ки ра на ге не рич ка ка те го ри ја 
чи ја је сфе ра упо тре бе у је зи ку мно го ши ра од упо тре бе жен ског ро да. Та ко 
нпр. у крат ком тек сту од дви је-три  стра не у ко ме се из но си за кључ но ми шље-
ње на кра ју При руч ни ка, а ко ји је пи сан тен ден ци о зно у жен ском ро ду, у 
јед ној ре че ни ци је про ма кло: „Го вор ни ци и ин сти ту ци је не ка да ја сно по ка жу 
на ме ру...“ (При руч ник 2019: 133). Из о стао је, да кле, род ни пар „го вор ни це“, 
на ко ме се ина че у При руч ни ку ин си сти ра. У тек сту За ко на му шки род до-
ми ни ра – у оп штем зна че њу и јед ног и дру гог по ла, и упо тре бља ва ју се име-
ни це при пад ник (при пад ник осе тљи ве гру пе, стр. 6), члан (ста ри ји и бо ле сни 
чла но ви по ро ди це, стр. 5), парт нер, пру жа лац (со ци јал ни прат не ри, пру жа
лац услу га, стр. 5), ру ко во ди лац, об ве зник (ру ко во ди лац об ве зни ка, стр. 11, 
ру ко во ди лац ор га на јав не вла сти, ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це, стр. 
29), тра жи лац, ко ри сник (тра жи лац и ко ри сник бес плат не прав не по мо ћи, 
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стр. 31). Не ма у за ко но дав ним пра ви ли ма ни „при пад ни ца“, ни „чла ни ца“, 
ни „парт нер ки“, „ру ко во ди тељ ки“ или „ру ко во ди те љи ца“, ни „тра жи тељ ки“, 
а ни „ко ри сни ца“! Текст За ко на је, да кле, кон тра дик то ран са мом се би, а ка-
мо ли да не ће би ти ко ри сни ци ма у нај ма сов ни јим обла сти ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња (чл. 37 За ко на о род ној рав но прав но сти) и јав ног ин фор ми са ња 
(чл. 44), у обла сти ма у ко ји ма об у хва та сав обра зов ни си стем и све ме ди је. 

Уко ли ко та ква за кон ска рје ше ња оп ста ну, отва ра се и ве ли ко пи та ње 
ка ко ће се тај уплив иде о ло ги је од ра зи ти на син так сич ку нор му срп ског 
је зи ка. За са да, што по ка зу ју и текст За ко на и текст При руч ни ка, су бје кат ска 
син таг ма ко ју чи не име ни це му шког и жен ског ро да кон гру и ра са пре ди-
ка том у му шком ро ду. Но мо жда се фе ми ни стич ком по кре ту не до пад не ни 
тај вид до ми на ци је му шког ро да, за ко ји твр де да ни је не у тра лан, не го да се 
њи ме „пот чи ња ва“ и „чи ни не ви дљи вим жен ски пол у је зи ку“, па се бу ду мо-
ра ла, по си ли не ког до дат ног по ли тич ког за ко на, ми је ња ти и син так сич ка 
пра ви ла срп ског је зи ка?! Већ је ви дљи ва и тен ден ци ја да се уно се об ли ци 
гла го ла у пре ди ка ту и у му шком и у жен ском ро ду, као нпр.: „Уко ли ко до 
са да ни сте упо тре бља ва ле/и род но осе тљив је зик, циљ овог при руч ни ка 
је сте да вас на то под стак не...“ (При руч ник 2019: 10). Осим на син так сич ком, 
то пред ста вља про блем и на пра во пи сном пла ну, а ни је те шко за ми сли ти 
ка кав и ко ли ки у функ ци о нал ним сти ло ви ма и жан ро ви ма.

Ти ри го ро зни за хтје ви отва ра ју и ди ле му мо гу ли го вор ни ци или бо ље 
ре ћи „је зич ки об ве зни ци“ у ро ку од три го ди не – ка ко је За ко ном од ре ђе но 
да мо ра ју – на у чи ти огро ман број но во тво ре ни ца и без из у зет ка их упо тре-
бља ва ти, јер им у про тив ном сли је ди ка зна. По ста вља се и пи та ње ка ко ће 
би ти ре а ли зо ван та кав за хтјев – ин ди ви ду ал но или ор га ни зо ва но, да ли се 
на став ни ци и но ви на ри упу ћу ју на до шко ло ва ва ње, на уче ње и вје жба ње 
род ног је зи ка у ве чер њој шко ли?! Ко ће при ла го ди ти број не уџ бе ни ке стан-
дар ди ма род не сен зи тив но сти?! Број не су и за ста тус срп ског је зи ка и у ма-
ти ци и у ди ја спо ри вр ло кон тра про дук тив не по сље ди це на ме та ња је зич ких 
нор ма тив них пра ви ла од стра не вла сти, а про тив но струч ном и на уч ном 
ми шље њу срп ске лин гви сти ке. Иа ко је зич ке струк ту ре ни су иму не на дру-
штве не про мје не, не сми је се на осно ву дру штве но по ли тич ких тен ден ци ја 
ми је ња ти струк ту ра је зи ка и де кре том про гла ша ва ти по је ди не је зич ке је-
ди ни це и кон струк ци је при хва тљи ви јим или не при хва тљи ви јим. Ште та од 
та квих ин тер вен ци ја вла сти у је зи ку је ви ше стру ка, са ду го роч ним по сље-
ди ца ма, и во ди не са мо ка раз град њи нор ме не го и обе сми шља ва је зич ку 
кул ту ру и на ру ша ва је зич ки си стем.

Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву
Фи ло зоф ски фа кул тет 

milanka.babic@ffuis.edu.ba



Проф. др Јор да на Мар ко вић

У ДУ ХУ ЈЕ ЗИ КА И ПО СЛО ВУ ЗА КО НА

0. Мно го то га је ових да на ре че но и пи са но у ве зи са За ко ном о род ној 
рав но прав но сти. Мно го је лин гви ста тим по во дом има ло шта да ка же у вези 
са „род но осе тљи вим је зи ком“, чи ја се упо тре ба тим за ко ном ре гу ли ше. 

1. Же лим да по хва лим иде ју, тј. ор га ни за то ре и ор га ни за ци ју Окру глог 
сто ла по све ће ног овој те ми, тј. по ло жа ју срп ског је зи ка у овом са вре ме ном 
тре нут ку. Убе ђе на сам да је не што слич но тре ба ло ура ди ти мно го ра ни је, 
као и да све то тре ба ра ди ти та ко да бу де укљу че но што ви ше уста но ва и ко-
ле га ко ји би има ли и зна ли шта да ка жу у ве зи са но во на ста лом си ту а ци јом.

2. Чи ње ни ца је да је је зик ар хив све га што је у дру штву ко је се њи ме 
слу жи по сто ја ло, те ће и ово вре ме, као и ова ак ту ел на про бле ма ти ка, па и 
ре зул та ти ове ди ску си је, оста ви ти свој траг.

3. Не мо же се оспо ри ти не чи ја те жња да се у је зик уне су из ме не. Оне 
су не ми нов ност и у је зи ку је до ста та квих све до чан ста ва – не ке ре чи су ула-
зи ле у је зик сва ко дне ви це, дру ге од ла зи ле у ар хи ву. Та ко је лек сич ки пар 
чо век–чо ве чи ца остао без об ли ка за жен ски род и да нас рет ко ко зна да је 
по сто ја ла та ква име ни ца жен ског ро да. 

Ова но ва за кон ска ре гу ла ти ва ко ја иде пу тем осми шља ва ња оба ве зног 
об ли ка за жен ски род по твр ђу је и јед но и дру го – тра жи уво ђе ње но вих 
об ли ка, али то не ми нов но до во ди и до „про те ри ва ња“ по јед них ре чи из 
сва ко днев не упо тре бе. Нпр. ако бу де мо мо ра ли у сва кој при ли ци да ко ри-
сти мо име ни це му шког и жен ског ро да, ло гич но је да ће мо при бе ћи фор ми 
уче ни ци и уче ни це, чи ме ће мо по сла ти у ар хи ву сви ма зна ну име ни цу ђак, па 
ваљ да не ће мо има ти ђа ка ге не ра ци је, ђач ки рас пуст, ђач ки ди нар, ђач ко до ба. 

4. У не по сред ној про шло сти и са ми смо би ли (и још увек је смо) све до-
ци ре кла бих не у спе лог по ку ша ја да се „на мет не“ об лик евро, за ко ји су се 
лин гви сти из ја сни ли и опре де ли ли.
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Та ко је би ло и са по ку ша јем ра чу нар у од но су на ком пју тер, не што ра-
ни је хлад њак у од но су на фри жи дер итд.

Да кле, је зик не под ле же ни на ме ти ма, ни пред ло зи ма, тј. одо ле ва им и 
до зво ља ва фре квент ни јем ли ку да за жи ви.

То је тре ба ло до зво ли ти и у овом слу ча ју. Би ло је пре све га ко ле ги ни ца, 
али и љу ди из дру ге стру ке, ко ји су се за ла га ли за оба ве зну упо тре бу два ју на-
по ред них об ли ка – об ли ка за жен ски и му шки род. Би ло је и оних ко ји су се 
с тим у ве зи огла ша ва ли и оспо ра ва ли та кве иде је. У прак си је по сто ја ло (и 
по сто ји) и јед но и дру го. Ме ди ји су, сна гом ко ју са мо они има ју, по др жа ва ли 
и прак тич но на ме та ли јед но или дру го ре ше ње. Љу ди су слу ша ли и јед но и 
дру го и го во ри ли она ко ка ко су ми сли ли да тре ба – на је дан или дру ги на чин.

Прет по ста вљам да је то су че ља ва ње мо гло ду го по тра ја ти и из ње га би 
се не што из ро ди ло – об ли ци ко ји су је зи ку по треб ни и ко ји би ко му ни ка-
ци ју чи ни ли успе шни јом – за др жа ли би се, они ко ји ни су по треб ни – не би 
се ни раз ви ли.

Шта ни је до бро?
Ни је до бро да се је зик на овај на чин за ко ном ре гу ли ше и ни ка ко ни је 

до бро да се пре ти ка зна ма ако не го во ри мо „по за ко ну“.
Је зик је тре ба ло пу сти ти да се сам из бо ри.

5. Шта се у овом тре нут ку мо же? 
Чи ње ни ца је да За кон већ по сто ји и њи ме се из ме ђу оста лог ре гу ли ше и 

упо тре ба „род но осе тљи вог је зи ка“, тј. упо тре ба об ли ка жен ског ро да за на-
зи ве за ни ма ња и сл., по ред упо тре бе об ли ка за му шки род. Тре ба ли се то ме 
екс пли цит но су прот ста ви ти? 

Ова ква упо тре ба је у по је ди ним слу ча је ви ма уо би ча је на и свој ство је 
је зи ка сва ко днев не ко му ни ка ци је. Сви ко ри сти мо об ли ке: уче ник, уче ни ца, 
сту дент, сту дент ки ња, на став ник, на став ни ца, про фе сор, про фе сор ка/
про фе со ри ца и број не дру ге. У но ви је вре ме је бит ку за сво је ме сто у је зич-
ком си сте му во дио об лик жен ског ро да за но ми на ци ју жен ске осо бе на функ-
ци ји де ка на фа кул те та. Мо же се ре ћи да она још увек тра је, али је све ма ње 
от по ра ула ску ли ко ва де ка ни ца и де кан ка, по ред лек се ме де кан, ко јом се још 
увек но ми ну је осо ба жен ског по ла на тој функ ци ји. Та ква прак са не ми нов-
но ће у срп ски је зич ки си стем уве сти још об ли ка за жен ски род. Ве ро ват но 
ће се то де си ти та мо где се за то ука же по тре ба, где је то нео п ход но ра ди 
бо ље ин фор ма тив но сти. Сва ко днев ним на ме та њем сво је ме сто ће из бо ри-
ти и не ки об ли ци ко ји ни су нео п ход ни. Но, упо тре ба та квих ли ко ва по 
сва ку це ну и у сва кој при ли ци, ве ру јем, не ће за жи ве ти. Из ме ђу оста лог и 
за то што су у су прот но сти са је зич ком еко но мич но шћу. 

Из ри чи то су прот ста вља ње упо тре би свих та квих об ли ка ни је функ-
ци о нал но и ре кла бих да је ира ци о нал но. Ако те ре чи бу ду го вор ни ци ма 
при јем чи ве и ако осе те да би их у име успе шне ко му ни ка ци је тре ба ло упо-
тре бља ва ти, оне ће на ћи сво је ме сто у је зи ку сва ко днев не ко му ни ка ци је, 
же ле ли ми то или не.
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6. На че му ипак (не)тре ба ин си сти ра ти?
Оно што би у сва ко днев ном оп ште њу би ло и су ви шно и ро го бат но и 

не по треб но је сте оба ве зна упо тре ба оба ју об ли ка (у жен ском и му шком ро-
ду) и оба ве зна упо тре ба од го ва ра ју ћих об ли ка уз име ни це и јед ног и дру гог 
ро да. За ми сли те ова кав по че так го во ра: „По што ва не ко ле ги ни це и по што-
ва ни ко ле ге, хва ла вам што сте до шле и што сте до шли и на да мо се да сте 
спрем не и да сте спрем ни на са рад њу...“. Ја сно је сва ко ме да ово ни је и не 
мо же би ти је зик ко му ни ка ци је из мно го раз ло га. 

7. Ако при хва ти мо не ми нов ност да ће не ки ли ко ви за жи ве ти, он да то 
зна чи да за лин гви сте у овом де лу има пу но про сто ра за де ла ње. Је зич ким 
струч ња ци ма се отва ра ју но ва по ља за ис тра жи ва ња, па мо гу са ве то ва ти и 
пред ла га ти об ли ке по год не за упо тре бу и ука зи ва ти на об ли ке ко ји ни су 
по год ни. 

С тим у ве зи же лим да до дам да би би ла ве о ма дра го це на ис тра жи ва ња 
на пла ну на род них го во ра. На род ни го во ри су че сто на пред ни ји у од но су 
на стан дард, а чи ње ни ца је да оно што се у на род ном (тј. сва ко днев ном) го-
во ру ја ви и по ста не ве о ма фре квент но, мо ра да пре ра сте у нор му. Та ко ђе 
ва ља има ти у ви ду да се на род ни го вор раз ви ја спон та но, осло бо ђен би ло 
ка квих нор ми и на ме та ња.

За ову при ли ку ја ћу се по слу жи ти ма лим бро јем при ме ра из Цр но-
трав ског реч ни ка Ра до са ва Сто ја но ви ћа.1 У овом бо га том реч ни ку на ла зи-
мо лек сич ке па ро ве (у му шком и жен ском ро ду) ти па: док тур м ле кар, док
ту ри ца ж и док тур ка ж ле кар ка; пре сед ник м и пре цед ник м пред сед ник, 
пре цед ни ца ж пред сед ни ца, авед ник м не за сит чо век, авед ни ца ж ха ла пљи-
ва, не за си та же на. 

Не ка да су се та кве име ни це ја ви ле у сва три ро да: азди сан ка ж пеј оси-
ље на, обе сна же на, азди сан ко м пеј оси љен, обес тан му шка рац, азди сан че с 
пеј оси ље но де те; ај дук м не по штен чо век, ло пов, ај ду ку ља ж и ај ду чи ца ж 
кра дљи ви ца, ло пов ка, ај ду че с кра дљив че. 

За бе ле жен је и са мо об лик му шког ро да у слу ча ју ка да је то свој ство 
са мо осо ба му шког по ла – са мо они се тим по слом ба ве: ци глар м рад ник на 
пра вље њу ци га ла. 

Са мо у му шком ро ду но ми ну ју се и осо бе са осо би на ма ко је су свој стве-
не свим љу ди ма без об зи ра на пол: адьм м не спо со бан чо век, учев њак м уче на, 
обра зов на осо ба.

На рав но, и у овом реч ни ку се ја вља име ни ца ко ја мо же би ти и јед ног 
и дру гог ро да, тј. мо же озна ча ва ти осо бу и јед ног и дру гог по ла: аве ти ња ж 
м не за ја жљи ва осо ба. 

Ми слим да има до вољ но при ме ра и у ди ја ле кат ским реч ни ци ма и у сва-
ко днев ном го во ру ко ји су ге ри шу за кљу чак да је упо тре ба об ли ка за жен ски 

1 Ра до сав Сто ја но вић. Реч ник цр но трав ског го во ра. Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник 
(2010): 1–1060.
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род при хва тљи ва и да ће се она сва ка ко раз ви ти та мо где се за то ука же по-
тре ба, али не и та мо где за та квим ли ком не ма по тре бе. То зна чи да ће си гур-
но би ти: уче ник и уче ни ца, ди рек тор и ди рек тор ка или ди рек то ри ца итд., 
не ће би ти об ли ка за жен ски род од име ни ца вла ди ка, епи скоп и сл., као што 
не ће би ти ни об ли ка му шког ро да од лек се ме ба би ца2, а што се оста лих при-
ме ра ти че – они ко ји мо гу и код ко јих се ука же по тре ба, раз ви ће об лик за 
жен ски род, ако за та квим ли ком не бу де по тре бе, не ће се ја ви ти. 

Је зич ким струч ња ци ма се отва ра ју но ва по ља за ис тра жи ва ња, па могу 
са ве то ва ти и пред ла га ти об ли ке по год не за упо тре бу и ука зи ва ти на об ли-
ке ко ји ни су по год ни.3 

8. Мо же се, и мо ра, тра жи ти из ме на За ко на у де лу ко ји ре гу ли ше ка зне-
не ме ре. Хо ће ли ово би ти вер бал ни де ликт? Па ни он ни је ка жњив у мно гим 
за ко ни ма.

9. Шта пред ла жем?
Ви дим два еле мен та о ко ји ма би тре ба ло ди ску то ва ти – је дан је упо-

тре ба об ли ка жен ског ро да за на зи ве за ни ма ња, ти ту ла, зва ња осо ба жен ског 
по ла, а дру ги је при ме на за ко на у ве зи с тим.

За пр ви пред ла жем усва ја ње за кључ ка да та кве об ли ке тре ба упо тре бља-
ва ти кад год је то мо гу ће и кад год се ука же по тре ба за тим.

У ве зи са при ме ном За ко на пред ла жем да се упу ти зах тев за из ме ну 
За ко на у де лу ко ји пред ви ђа ка зне ако из о ста не оба ве зна при ме на тих лек-
сич ких об ли ка. 

Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет

jor da na.mar ko vic @fil fak.ni.ac.rs 

2 Ов де се ва ља при се ти ти да су не ка да од сек за ме ди цин ске се стре у ме ди цин ским 
шко ла ма упи си ва ле са мо де вој ке и то су би ле ме ди цин ске се стре, а да нас с тим за ни ма њем 
има мо и ме ди цин ског бра та, у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји, ма да на сај то ви ма ме ди цин ских 
шко ла као „обра зов ни про фил“ на ла зи мо „ме ди цин ска се стра тех ни чар“, од но сно „ме ди-
цин ска се стра – тех ни чар“.

3 При ли ком те рен ских ис тра жи ва ња ја сам за бе ле жи ла ис каз: су ди ке, гу ре ко (Јор да на 
Мар ко вић. Го вор За пла ња. Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник (2000): 67), при че му се во ка тив 
су ди ке од но си на су ди ју жен ског по ла, па би се мо ра ла прет по ста ви ти но ми на тив на фор ма 
су ди ка.



Проф. др Зо ри ца Ни ки то вић

ФУНК ЦИ ЈА ЈЕ ЗИ КА У ГЛО БА ЛИ СТИЧ КИМ ПРО ЦЕ СИ МА  
ДЕ ХУ МА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЧО ВЈЕ ЧАН СТВА

Ар хи ва у гра фе ма ма од са мих по че та ка сло вен ских књи жев них је зи ка 
зна за фе ми ни на ти ве. Ни чег но вог под сун цем. И у ста ро сло вен ском пој мов-
ни ку1 по сто ја ле су: ro di tel qni ca, cysa ri ca, is povydqni ca ‘исто ми шље ни ца’, po mo-
{qni ca. И IX сто ље ће би ље жи no mi na re gi o na lia и no mi na na ti o na lia: riml]nka, 
sa marynqka, ha na ne] и др. Је зи ку2 Све то га Са ве по зна те су: ou;eni ca, sta ri ca, 
do bro po mo {ni ca, slou/itel qni ca, za sto upqni ca, ple ni ca, vra ta ri ca, ca ri ca и др. Под 
за пре ће њем или епи ти ми јом све до на шег вре ме на би ва ле су: gry[ni ca, ;aro-
dyica, pro ro;ica , l}bodyica, док су све тост за до би ја ле: prq vo mou;eni ca, mou;eni ca, 
post ni ca ‘под ви жни ца’, sve ti ca. Ак це нат жи во та ни је био на да на шњој ак ти-
вист ки њи од ре ђе не no mi na pro fes si o na lia, већ на жр тве ној љу ба ви ко ја во ди 
спа се њу. За то је ваљ да то ври је ме и има ло: igou ma ni}, di] ko ni sou, ;rq ni cou ‘мо-
на хи ња’ i dyvi cou ‘дје вој ка’ као и: vqdo vi cou, po u {e ni cou i pryl}bodyicou. Ма ску-
ли нум овом при ли ком оста вља мо по стра ни. Ме ђу тим, са про мје ном по гле-
да на сви јет про ми је ни ла се и је зич ка сли ка сви је та – dyvi cou је за ми је ни ла 
дје вој ка, ;rq no ri zi ce бро ји мо на пр сте, l}bodyica и pryl}bodyica за ми је ње не су 
на род ном је зи ку мно го дра жом ри јеч ју, док ће у вре ме ну у ко ме из Ор ве ла 
не кри тич ки већ уве ли ко за ко ра чу је мо у „Вр ли но ви сви јет“ vqdo vi ca и ras po u-
 {e ni ca во ка бу ла ру уско ро по ста ти су ви шне – у не до стат ку аген са по ста ју 
он то ло шки не мо ти ви са не. 

pakQ i pakQ (опет и опет) на Ис то ку, ко ји иде за За па дом, ни шта но во. 
Одав но су се ман тич ку струк ту ру број них лек сич ко-се ман тич ких гру па 
на ру ши ли гло ба ли стич ки про це си, што се нај бо ље мо же уо чи ти у се ман-
тич ком по љу са крал ног, а о че му је у од лич ној сту ди ји Ле ги тим ност но вог 
ви је ка (1999) пи сао ње мач ки фи ло соф Ханс Блу мен берг. У јав ном дис кур су 

1 Р. М. Цейтлин, Р. Ве чер ка, Э. Бла го ва (ред.). Ста ро славянский сло варь (по ру ко писям 
X–XI ве ков). Мо сква, 1994.

2 F. Mi klo sich. Le xi con pa la e o slo ve ni cogra e cola ti num. Vin do bo a ne: Gu i lel mus Bra u mu-
el ler, 1862−1865.
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бла го дат де но ти ра мно жи ну: „бла го да ти са вре ме ног (по тро шач ког) дру-
штва“, а не ‘си лу Ду ха све то га’. Код не ких лек се ма про це си де се ман ти за ци-
је пот по мог ну ти су твор бе ним сред стви ма, па по ред ау тен тич ног гри јех, 
скло ни ји смо да го во ри мо о по лу гри је ху, ми ни гри је ху, на зо ви гри је ху. 

Пр ви срп ски за ко ник, ко ји нас је 1219. го ди не су пер и ор но увео у ред 
на ро да хри шћан ске ци ви ли за ци је, за кон Бо гом бла го сло вен као и на род 
ко ји га је прак ти ко вао, ни је знао за ми је ша ње сфе ре до бра и зла, а ка мо ли 
за афир ми са ње gryha као дру штве но по жељ ног по на ша ња. Као што се за ру-
ске ре а ли сте ка же да су иза шли из Го го ље вог Ши ње ла, и за ко но дав ство је 
код Ср ба и дру гих Сло ве на пра во слав ног аре а ла про ис те кло из гра ђан ских 
и цр кве них за ко на об је ди ње них све то сав ским Но мо ка но ном, у ко ме, при-
мје ра ра ди, mou/ele ga niE3 ‘мужелоштво’представљаsto u dody]niE ‘сра мот но 
дје ло’ ко је ‘хри шћа не во ди у по ги бељ’ (hr(is)ti]nQ ve do u {e vq pogQbylq). 

У ис тој рав ни се ман тич ког пре о бли ко ва ња на ла зи се и кор јен ска мор-
фе ма род ко ја има ве о ма бо га то де ри ва ци о но гни је здо4, у ко ме су на кул ту-
ро ло шком пла ну нај зна чај ни је ри је чи по ро ди ца и на род5 (зар род ни је сино-
ним са плод?!). Та та ко зва на рав но прав ност, ко ја се не ка да зва ла му шког и 
жен ског по ла (сма трам да не тре ба при хва та ти из раз „род на рав но прав ност“ 
јер ти ме по ста је мо тј. већ смо по ста ли та о ци вла сти тог је зи ка), и из ње про-
ис ти чу ћи за кон, бо ље ре ћи не за кон и бе за кон, ко ји је усмје рен на су пре ма-
ти ју жен ског по ла, до дат но је упи тан због чи ње ни це да су у исто ври је ме из 
књи жи ца и свје до чан ста ва (у Срп ској) из ба че не нај све ти је ри је чи сва ког 
је зи ка: мај ка и отац. Са мо је на из глед па ра док сал но то што се на лек сич кој 
рав ни из ба ци ва њем ових основ них ри је чи сва ког је зи ка, па и срп ског, из 
сви је сти по ку ша ва вр ши ти по ти ра ње пој мо ва је дин стве не за јед ни це му шког 
и жен ског ро ди те ља, док се на де ри ва ци о ном пла ну кроз гра ма тич ку мар-
ки ра ност жен ског ро да на сил но агре си ви ше не ка квом фе ми ни за ци јом која 
је од у ви јек би ла са ма се би циљ. За пра во, сви фе но ме ни ко ји се ис цр пљу ју 
у са мо бит но сти, би ва ју ћи са ми се би циљ, а не на ко рист за јед ни це чи ји су 
дио, у функ ци ји су де гра да ци је и уни шта ва ња да те за јед ни це. На сил но из-
ми је шта ње лек сич ке мор фе ме род у сфе ру јав них по ли ти ка и ње на де се ман-
ти за ци ја, при нуд но на ме та ње ње ног но вог зна че ња у прав ној сфе ри у слу жби 

3 a{e po ka Etq se i svoE ne;QstiE is povyst q ta ko/de  za pre {e niE pri metq ]ko mou/elo/nikq 
176a,2/10 (‘ако се по ка је и ис по ви је ди сво је беш ча шће, не ка при ми за пре ће ње као му же ло-
жник (15 го ди на)’). В. За ко но пра ви ло Све тог Са ве, пре вод Са ра јев ског пре пи са. Брат ство 
ма на сти ра До брун ска ри је ка, С. Стје па но вић, С. Про дић. Ми тро по ли ја Да бро бо сан ска: 
Да бар, 2019. 

4 В. Се ман тич коде ри ва ци о ни реч ник. Све ска 2: Чо век – уну тра шњи ор га ни и тки ва, 
пси хо фи зи о ло шка ста ња и рад ње, пси хо фи зич ке осо би не, срод ство. Ре дак то ри Да рин ка 
Гор тан-Премк, Ве ра Ва сић, Рај на Дра ги ће вић. Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за 
срп ски је зик и лин гви сти ку, 2006. 

5 В. Зо ри ца Ни ки то вић. Твор бе но гни је здо род кроз при зму Све то са вља. При ло зи 
на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти 8 (2019): 97−112. 
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су по тен ци ра ња но вих пој мо ва кроз но ве тво ре ни це по пут тран сро дан. 
Из гле да ми да кроз исто ри ју људ ског ро да је зик ни ка да ни је био та ко убо ји то 
оруж је у ру ка ма по ли ти ке као да нас – не су ви слим иде о ло шки тра си ра ним 
из ра зи ма га ђа ју нас кô бом ба ма – та ко да се мо же го во ри ти о по ли тич ким 
аспек ти ма лек си ка ли за ци је, де ри ва ци је, се ман ти за ци је и др. О де ри ва цио-
ним гни је зди ма но во на ста ле лек си ке и не спо ји вим ри је чи ма ти па „на ци о-
нал ни ин же ње ринг“, за ко је се на да мо да ће им бу дућ ност до ни је ти ста тус 
са вре ме них ха пак са6, оче ку јем да ће на овом окру глом сто лу де таљ но го во-
ри ти лек си ко ло зи.

Са мо же лим ис та ћи по зна ту чи ње ни цу да број на „оза ко ње на бе за ко ња“ 
на шег вре ме на, ко ја гу ше сло бо ду и уда ра ју на до сто јан ство лич но сти, а 
ме ђу ко ји ма је и ово но во на ста ло о је зи ку, ни су зво но за уз бу ну (сем што 
овај пут уда ра ју по нов ча ни ку – ми смо го то во па ску ва не жа бе), већ, на жа-
лост, пред ста вља ју јед ну од по од ма клих фа за дав но за по че тог про це са де-
ху ма ни за ци је7 чо вје чан ства. Зво но за уз бу ну је тре ба ло да за зво ни бар оно га 
ча са ка да смо ри јеч ма ти из пра во слав ног пра зни ка Ма те ри це за ми је ни ли 
ри јеч ју же на и ко ло ка том Дан же на. То је по че так кра ја и на дру штве ном, а 
и на је зич ком пла ну, ври је ме ка да је от по чео обр нут про цес кон цеп ту а ли-
за ци је – не од ис ку стве ног пер ци пи ра ња ствар но сти ка вер ба ли за ци ји не-
је зич ких фе но ме на, већ обр ну то – је зи ком као оруж јем у слу жби пре о бли-
ко ва ња по гле да на сви јет, што је екс пли цит но и ре че но чл. 6, став 17. овог 
не за ко на. Је зич ки те рор тра је већ не ко ли ко де це ни ја, али ка да нас у овој 
нај но ви јој „оза ко ње ној“ мје ри за пљу сну раз не, да не ка жем ра зно род не, тре
не ри це, го вор ни це, по сла ни це, на сил ни це и дру ге ине вој ни ки ње за све број-
ни ја „пра ва“ ово га вре ме на (и ов дје је де кон стру и са на се ман ти ка, прав зна чи 
‘ис пра ван, исти нит’, а ка кав је то „за кон“ у ко ме по ро ди ца упра во по жр тво-
ва ним вас пи та њем ко је под ра зу ми је ва и ка зну, гу би „пра во“ на вла сти то 
ди је те?!), сви јест бу ду ћих ре ци пи је на та тог и та квог је зи ка – а то су на ша 
дје ца – уз све дру ге са бла зни ко ји ма су сва ко днев но из ло же на, би ће пот пу но 
де кон стру и са на. 

Ста тус и функ ци ја срп ског је зи ка да нас? По што се по ка за ло да је је зик 
нај моћ ни је сред ство ма ни пу ла ци је ма са ма, ње го ва функ ци ја да нас на жа-
лост је функ ци ја дез о ри јен ти са ња, кри во тво ре ња и пре о бли ко ва ња ври јед-
но сти ко је су се кроз чи та ву исто ри ју чо вје чан ства по ка за ле пле ме ни тим и 
пло до но сним. Функ ци ја је зи ка у ко ме ће гра ма тич ка ка те го ри ја no mi na 
fe mi ni num уру ши ти no mi na pro fes si o na lia у ко нач ни ци во ди за ти ра њу ње гових 

6 Ри је чи ко је у ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма има ју са мо јед ну по твр ду.
7 За и ста ни ко ни је та ко, ар гу мен то ва но раз об ли чив ши европ ски „ху ма ни зам“, бо го-

на дах ну то го во рио о бо го чо вје чан ском ху ма ни зму као Ава Ју стин (Ће лиј ски) у сво јим 
Фи ло соф ским ур ви на ма ко је су на пи са не, по ри је чи ма са мог пи сца, „сри ца не из ме ђу два 
свет ска ра та у из ве сним да ни ма и из ве сним но ћи ма, и би ле го то ве за штам пу пре Дру гог 
свет ског ра та“, а пр ви пут об ја вље не 1957. го ди не.
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го вор ни ка од но сно на ро да. На на ма је да се тим про це си ма сво јом, на дај мо 
се још уви јек жи вом, про фе си о нал ном ети ком од у пре мо. А на лич ном пла ну 
да се вра ти мо Бо гу.

Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
Фи ло ло шки фа кул тет

zo ri ca.ni ki to vic@flf.unibl.org
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Проф. др Ми лан Ај џа но вић

ДВЕ СТРА НЕ

1. У сва кој бор би – а све на ше ак тив но сти под стак ну те до но ше њем За ко-
на о род ној рав но прав но сти, чи ји су део и овај чла нак и Збор ник, са да се већ 
мо гу и мо ра ју опи са ти као бор ба а не (ви ше) као су коб ми шље ња – увек по-
сто је ба рем две су прот ста вље не стра не, од ко јих сва ка сма тра да је упра во 
она у пра ву и што се ви ше учвр шћу је у свом ста ву то се ви ше тру ди да по тре 
су прот но ми шље ње. Ко ја је то стра на чи ји смо и ми део – на зва ли би смо је 
не без раз ло га пр вом (те, за што да не, и пра вом) – то ви ди мо ка ко по свим 
уче сни ци ма Окру глог сто ла, од но сно пот пи сни ци ма Ма ти чи ног Са оп ште ња, 
та ко, чак и ви ше, по свим оним ‘обич ним’ љу ди ма од ко јих ми, као они ко ји-
ма је до бро бит и уре ђе ње срп ског је зи ка жи вот ни по зив, све че шће у нај ра-
зли чи ти јим си ту а ци ја ма до би ја мо пи та ња у ве зи са За ко ном о род ној рав но-
прав но сти.1 Има ју ћи то у ви ду, ми би смо ту пр ву стра ну на зва ли са да већ 
по ма ло не по пу лар ним тер ми ном – стру ка, а њој би смо, ослу шку ју ћи би ло 
јав но сти, при кљу чи ли и нај ве ћи број лин гви стич ких ла и ка. Ко је, ме ђу тим, 
та дру га стра на? По при ро ди ства ри, за ко но да вац би тре ба ло да је Ре пу бли ка, 
у по след ње вре ме оли че на у сво јим раз ли чи тим пред став ни ци ма или пре (да 
бу де мо пре ци зни ји, род но осе тљи ви и, за и ста, ни ма ло за је дљи ви) пред став-
ни ца ма, ко је смо има ли при ли ке да гле да мо и слу ша мо прет ход них ме се ци 
док су по ку ша ва ли да нам об ја сне или, пре, да нас убе де у то да је За кон за-
пра во до нет и пот пи сан на до бро свих нас, а пре све га са мог срп ског је зи ка, 
ко ји ће се ко нач но мо ћи раз ви ја ти ка ко тре ба, са да ка да је осло бо ђен сте га 
ко је су му до сад на ме та не (прет по ста вљам, упра во од те пр ве стра не). Исти-
не ра ди, на тој дру гој стра ни на шао се и део струч не јав но сти, ко ји гор љи во, 
не рет ко чак жуч но, ула зи у рас пра ве са сво јим ко ле га ма не ис то ми шље ни ци ма, 
у шта, на жа лост, има мо при ли ке да се уве ри мо и у свом рад ном окру же њу. 

1.1. При то ме се, не кад ма ње а не кад ви ше (и ре кли би смо – све ви ше) 
отво ре но, пр ва стра на оп ту жу је за сво је вр сну за ста ре лост, нео се тљи вост на 

1 А за и ста их до би ја мо, по не кад чак и од по је ди них љу ди за ко је ни смо ни прет по ста-
вља ли да су за ин те ре со ва ни за те ме по пут ове.



100

про ме не у ван је зич кој ствар но сти и је зи ку и – што је мо жда и нај о збиљ ни-
ја оп ту жба од свих, али и нај не у ме сни ја – за ми зо ги ни ју. Ипак, ко ли ко је то 
да ле ко од исти не, мо же се већ ви де ти и по пол ном са ста ву уче сни ка Окру-
глог сто ла: ме ђу 42 пр во бит но на ја вље на ње го ва уче сни ка, би ло је 18 же на.2 
Ме ђу тим, оно што је на ма на ро чи то за ни мљи во је сте да смо се у свом, са да 
већ ви ше го ди шњем, ба вље њу те мом род но осе тљи вог је зи ка3 уве ри ли у чи-
ње ни цу да су упра во же не (тј., у кон крет ном слу ча ју, сту дент ки ње на шег 
ма тич ног фа кул те та) те ко је се без ма ло ли стом оштро про ти ве та квој вр сти 
је зич ког ин же ње рин га, о че му бе ло да но све до чи и ве лик број упра во та квих 
пот пи сни ца Са оп ште ња.4

2. Да кле, ви ди мо да има мо две ан ти под не стра не, али шта има мо у са-
мом је зи ку и за што су тзв. со ци јал ни фе ми ни на ти ви већ го ди на ма раз лог 
за су ко бе? Ко год се ио ле ба ви твор бом ре чи у срп ском је зи ку, зна да је у 
ње му име нич ка мо ци ја не по ре ци ва чи ње ни ца, те да је за пра во чак и сра-
змер но раз ви је на, што ни је од ли ка са мо са вре ме ног је зи ка, о че му све до че 
и ста ри пи са ни спо ме ни ци. О то ме, та ко ђе, све до чи и ста ње ко је је, пре не-
пу не че ти ри де це ни је (1982), у сво јој мо но гра фи ји Мо ци о ни су фик си у срп
ско хр ват ском је зи ку опи сао проф. Б. Ћо рић, на бра ја ју ћи 12 су фик са те не-
ко ли ко де се ти на (пре ци зни је, 48)5 од њих до би је них сло же них фор ма на та 
ко ји ма се од име ни ца му шког ро да гра де оне жен ског. Уко ли ко се то ме при-
кљу че и они су фик си ко ји ма се тво ре ма ску ли ну ми од име ни ца жен ског 
ро да (ка кви су, на при мер, (а)к и (а)ц), тај ио на ко ве лик ин вен тар мо ци о них 
фор ма на та по ста је још ве ћи. Осим то га, на ве де ним мо же мо до да ти и по да-
так да се као јед на од до ми нант них цр та у раз во ју тзв. но ве лек си ке ис ти че 
и име нич ко мо ви ра ње чи ји је ре зу лат име ни ца жен ског ро да ко јом се озна-
ча ва има лац не ке про фе си је и вр ши лац ка кве ак тив но сти,6 али, све ви ше, 

2 Или, да то пред ста ви мо ну ме рич ки, 43% од укуп ног бро ја пред ви ђе них уче сни ка, 
што зна чи да су се ор га ни за то ри Окру глог сто ла, на рав но не хо ти це, др жа ли сло ва но во у-
сво је ног за ко на, ко ји у свом чла ну 6 об ја шња ва да „урав но те же на за сту пље ност по ло ва 
по сто ји ка да је за сту пље ност јед ног од по ло ва из ме ђу 40–50% у од но су на дру ги пол“. Za kon 
o rod noj rav no prav no sti. http://www.par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/la t/pd f/za ko ni/2021/ 
741-21-la t..pd f) 30. 6. 2021.

3 До ду ше, да бу де мо ис кре ни, пре све га при ли ком об ра ђи ва ња мо ци о не твор бе на 
ча со ви ма Де ри ва то ло ги је срп ског је зи ка, ко ју пре да је мо на но во сад ском Фи ло зоф ском 
фа кул те ту сту ден ти ма сту диј ских гру па Срп ска фи ло ло ги ја: срп ски је зик и књи жев ност и 
Срп ска фи ло ло ги ја у кон так ту с ма ђар ском/сло вач ком фи ло ло ги јом.

4 Да ни су уса мље не у та квом свом ста ву, по ка зу је чи ње ни ца да је ме ђу 165 пот пи сни ка 
Са оп ште ња же на чак 109 или 66%, што зна чи да је му шки пол овог пу та остао „не у рав но-
те же но за сту пљен“.

5 Бо жо Ћо рић. Мо ци о ни су фик си у срп ско хр ват ском је зи ку. Бе о град: Фи ло ло шки фа-
кул тет Бе о град ског уни вер зи те та, 1982.

6 Ђор ђе Ота ше вић. Но ве ре чи и зна че ња у са вре ме ном стан дард ном срп ском је зи ку: 
лин гви стич ки аспект. Бе о град: Ал ма, 2008. 
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и но си лац не ке осо би не,7 од че га не од сту па ни си ту а ци ја за бе ле же на у са-
вре ме ним срп ским ан гли ци зми ма.8

2.1. Има ју ћи то у ви ду, мо же мо се за пи та ти за што он да уоп ште по сто-
је те две стра не и за што смо ми, пот пи сни ци Са оп ште ња, од но сно уче сни-
ци Окру глог сто ла и ау то ри при ло га у овом збор ни ку, ди гли глас про тив 
За ко на. На рав но, од го во ра на то пи та ње има ви ше, што за ви си и од оних 
ко ји те од го во ре да ју, у шта смо се, из ме ђу оста лог, уве ри ли слу ша ју ћи ре-
фе ра те про чи та не то ком тра ја ња Окру глог сто ла и раз го ва ра ју ћи с ко ле га-
ма у тре ну ци ма па у за. Ми ће мо их, ме ђу тим, на ве сти све га три, од ко јих се 
са мо пр ва два од но се на сам је зик. 

2.2. Пр ви се од го вор ти че упо тре бе не е ко но мич них на по ред них об ли-
ка име ни ца му шког и жен ског ро да, ко ји ма се оп те ре ћу је устрој ство ре че-
ни це те, ну жно, и ње но раз у ме ва ње, о че му је вр ло ар гу мен то ва но пи сао 
проф. Р. Бу гар ски у свом на пи су Ни су про блем бор ки ње не го бор ци и бор ки ње.9 
Дру ги пак од го вор ти че се свим ср би сти ма, а на ро чи то де ри ва то ло зи ма, 
до бро по зна те твор бе не кон ку рен ци је ме ђу фор ман ти ма, твор бе ним ти по-
ви ма и (под)мо де ли ма, ко ја, све че шће ви ди мо у ме ди ји ма, ре зул ти ра пра вим 
ша ре ни лом твор бе них ду бле та, што опет во ди пре ви ра њи ма у упо тре би 
раз ли чи тих со ци јал них фе ми ни на ти ва, че сто не по др жа них до са да шњим 
твор бе ним узу си ма. Ипак, тре ћи, и ре кли би смо су штин ски знат но ва жни-
ји од го вор на ту на шу при вид ну не до у ми цу је сте онај ко ји се до ти че пи та ња 
раз ли чи тих сло бо да ве ћи не но си ла ца срп ског је зи ка, чи ји смо ми, у то смо 
ду бо ко уве ре ни, ов де гла сно го вор ни ци. Дру гим ре чи ма, не у пит на и неоспо-
ри ва мо гућ ност да ва ња сло бо де из бо ра сви ма, па та ко и они ма чи је ми шље-
ње не де ли мо – про тив ко је, убе ђе ни смо, ни ко од нас ни је – не мо же и не 
сме ићи у прав цу уки да ња пра ва на из бор дру ги ма, ко ји су при то ме, ка ко 
све до чи мо сва ко днев но, знат но број ни ји и (до зво ли ћу се би још ма ло су бјек-
тив но сти) лин гви стич ки ком пе тент ни ји. Да кле, Ви се зо ви те ка ко же ли те, 
али до зво ли те и ме ни да сам се би би рам име. На жа лост, За кон та кав ка кав 
је – ре пре си ван, пре пун за бра на и астро ном ских ка зни – уко ли ко се не про-
ме ни на бо ље, не опле ме ни про ми шље ним до пу на ма, оста ће она кав ка кав 
ни је дан нор ма тив ни акт не би смео да бу де – при стра сан и не пра ве дан. 
За пра во, (п)оста ће још је дан до каз си стем ског за не ма ри ва ња (је зич ке) стру-
ке од стра не за ко но дав ца, да ва ња пред но сти псе у до на уч ним ар гу мен ти ма 

7 Рај на Дра ги ће вић, Ми лош Утвић. Умно жа ва ње мо ви ра них фе ми ни ну ма на (к)иња 
у са вре ме ном срп ском је зи ку. Срп ски је зик: сту ди је срп ске и сло вен ске. Се ри ја 1. Бр. 24 (2019): 
187–200.

8 Ми лан Ај џа но вић. Мо ви ра ње код но ви јих ан гли ци за ма у са вре ме ном срп ском јези-
ку (на при ме ру гра ђе из Срп ског реч ни ка но ви јих ан гли ци за ма). Słowot wórst wo w pr ze str ze ni 
ko mu ni kacyjn e. War sza wa: Instytut Sla wistyki Pol ski ej Aka de mii Na uk, 2021 (у штам пи).

9 Ran ko Bu gar ski. Ni su pro blem bor ki nje ne go bor ci i bor ki nje. https://www.da nas.rs /di ja log/
lic ni-sta vo vi/ni su-pro blem-bor ki nje-ne go-bor ci-i-bor ki nje/) 30. 6. 2021. 
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и псе у до на уч ни ци ма те днев но по ли тич ким ци ље ви ма у од но су на стру ку, 
те, што је нај по ра зни је од све га, још је дан по јав ни об лик оси о но сти оних 
ко ји се на ла зе на, ка ко је то да нас по пу лар но ре ћи, по зи ци ја ма мо ћи и од-
лу чи ва ња. 

3. За са ми крај, же ле ли би смо да на ве де мо је дан ци тат из Нор ма тив не 
гра ма ти ке срп ског је зи ка ко ји по ка зу је да се мо гло ићи друк чи јим пу тем, 
не сум њи во бо љим, са мо да је стру ка пи та на за ми шље ње, али и да из ра зи-
мо на ду да још ни је ка сно за то: „Број со ци јал них фе ми ни на ти ва у је зи ку се 
по сте пе но по ве ћа ва у скла ду са про ме на ма у дру штву, а тај про цес не тре ба 
ни спу та ва ти ни ве штач ки убр за ва ти.“10

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

aj dza no vic@ff.un s.ac .rs 

10 Пре драг Пи пер, Иван Клајн. Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка. Но ви Сад: Ма-
ти ца срп ска, 2013, 222.
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Др Вла дан Јо ва но вић

ПО ВО ДОМ ТЗВ. ЗА КО НА О РОД НОЈ РАВ НОПРАВ НО СТИ

Та ко зва ни За кон о род ној рав но прав но сти,1 ко ји је усво ји ла Скуп шти-
на Ср би је 20. ма ја 2021. го ди не, по сво јој су шти ни пред ста вља за кон про тив 
срп ског је зи ка, а са мим тим про тив це ло куп ног ства ра ла штва на срп ском 
је зи ку, ка ко оног ко је је до сад ства ра но, има ју ћи у ви ду пре и спи ти ва ње су-
штин ских људ ских и мо рал них вред но сти ко је се За ко ном на го ве шта ва ју, 
та ко и оног бу ду ћег ко је се ри гид ним чла но ви ма За ко на иде о ло шки усме-
ра ва у јед ном прав цу, пред ви ђа ју ћи ви со ке нов ча не ка зне за оне ко ји се не 
при др жа ва ју За ко ном про пи са них „је зич ких“ нор ми. О то ме да је За кон о 
род ној рав но прав но сти усме рен про тив срп ског је зи ка и да се ње го вим сту-
па њем на сна гу над њим вр ши на си ље, бла го вре ме но је у ви ду са оп ште ња и 
од лу ка струч ну и ши ру јав ност оба ве шта вао Од бор за стан дар ди за ци ју срп-
ског је зи ка, све а ка де миј ско и све у ни вер зи тет ско на уч но те ло осно ва но с 
ци љем очу ва ња и уна пре ђе ња нор ме срп ског књи жев ног је зи ка. Пре не го 
што је За кон зва нич но био усво јен, а и по сле то га, о по сле ди ца ма ње го ве 
при ме не по срп ски је зик, а на ро чи то по ње го ву гра ма ти ку и нор му, по ред 
чла но ва по ме ну тог од бо ра сво је ста во ве по во дом За ко на из не ли су и дру ги 
ис так ну ти лин гви сти, ме ђу ко ји ма се на ро чи то ис ти чу они са ср би стич ких 
ка те да ра, чла но ви СА НУ, Ма ти це срп ске, Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ 
и дру ги. Чи ње ни ца да се од ред ба ма За ко на не за ди ре са мо у до мен основ ног 
спо ра зу ме ва ња и ко му ни ка ци је ме ђу го вор ни ци ма срп ског је зи ка, већ и у све 
дру ге до ме не је зич ког ства ра ла штва – на у ку, кул ту ру и ду хов ност – наве ла 
је струч ња ке мно гих на уч них обла сти, пред став ни ке кул тур них уста но ва, 
цр кве не ве ли ко до стој ни ке и пред став ни ке ма њин ских вер ских за јед ни ца 
да из ра зе про ти вље ње овом за ко ну, чи ме се ја сно за кљу чу је да се пи та ње 
упо тре бе срп ског је зи ка у све тлу на сил них про ме на у је зи ку не ти че са мо 
јед не стру ке – лин гви стич ке од но сно ср би стич ке – већ да је реч о про бле му 
ко ји за ди ре у све сфе ре дру штва и у сва ко днев ни жи вот.

1 < http://www.prav no-in for ma ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/skup sti na/za-
kon/2021/52/3/re g?fbclid=IwAR1tvje9ljSS7Y3zupNXGEX0yat4Zs7vBHQIC DDR60HDiWQ557i-
SO9rhfXA> 21. 6. 2021.
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Струч ња ци из обла сти на у ке о срп ском је зи ку са гла сни су у то ме да се 
при ме ном „род но осе тљи вог је зи ка“ спро во ди на сил на про ме на срп ског 
је зи ка ко ја за ди ре у ње го ву струк ту ру, тј. гра ма ти ку, ко ја пред ста вља нај ви-
тал ни ји део је зич ког би ћа. Те о риј ска пот по ра по ме ну том за ко ну раз ра ђе на 
је у При руч ни ку за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка, ко ји је на стао на осно-
ву про јек та ко ји је фи нан си ра ла Европ ска уни ја.2 У ње му је из не та иде о ло-
шка ма три ца но вог, ре фор ми са ног срп ског је зи ка (из да та на ла ти нич ком 
пи сму, што та ко ђе пред ста вља ин те грал ни део те ма три це), у ко јој се срп ска 
јав ност по зи ва на про ме ну „po sto je će si tu a ci je u je zič koj po li ti ci u Sr bi ji“, а то 
је, ис ти че се, „da nas je dan ... u ni zu ko ra ka ko je tre ba pred u ze ti da bi se obez be-
di le jed na ke šan se za sve gra đan ke i gra đa ne Sr bi je“. У овој кон ста та ци ји са др-
жа не су две не и сти не с ци љем да се об ма не јав ност. Јед на је та да је по сто-
је ћа је зич ка по ли ти ка од но сно ње на нор ма од го вор на за дис кри ми на ци ју 
пре ма „гра ђан ка ма“ Ср би је, а дру га је да ће се при ме ном „род но осе тљи вог 
је зи ка“, тј. при ме ном но во про пи са не нор ме по ко јој се не при зна је не у трал-
ност му шког гра ма тич ког ро да већ се гра ма тич ки му шки род у зна че њу 
осо ба из јед на ча ва са зна че њем при род ног по ла, што зна чи да ре чи ко ји ма 
се упу ћу је на осо бе мо ра ју има ти флек тив не од но сно твор бе не на став ке за 
му шка и за жен ска ли ца, ре ши ти дис кри ми на ци ја пре ма осо ба ма жен ског 
по ла, о че му кон крет ни је го во ри сле де ћи ци тат из по ме ну тог при руч ни ка: 
„Rod no ose tljiv je zik ne pod ra zu me va sa mo ime no va nje že na koje oba vlja ju odre-
đe na za ni ma nja ili vr še od re đe ne jav ne funk ci je, ia ko je ovaj do men nje go ve 
pri me ne na ro či to va žan, već je isto vre me no i n a  č i n  d a  s e  e l i  m i  n i  š e 
s v a  k i  o b  l i k  r o d  n o  z a  s n o  v a  n e  d i s  k r i  m i  n a  c i  j e“ (истакао В. Ј.). 
За гра ма ти ку срп ског је зи ка је не при хва тљи во из јед на ча ва ње гра ма тич ког 
ро да и по ла у при ро ди. Зах тев за ко рек ци јом струк ту ре срп ског је зи ка ко ја 
је из ра же на у За ко ну у су прот но сти је са оп ште лин гви стич ким за ко ном 
је зич ке еко но ми је, а, та ко ђе, оба ве за упо до бља ва ња на зи ва за но си о це за-
ни ма ња, зва ња, ти ту ле и сл. на зи ви ма у ко ји ма се екс пли ци ра при пад ност 
(жен ском) по лу по сле ди ца је не ра зу ме ва ње је зич ких чи ње ни ца и по ку шај 
на сил ног ин же ње рин га у је зи ку за по тре бе род не (и тран срод не) иде о ло ги је. 
Та иде о ло ги ја под пла штом за шти те же на од дис кри ми на ци је (ко ја је, уз гред 
ре че но, не спор на за сва ког сло ве сног чо ве ка, а за кон ски га ран то ва на Уста-
вом Ре пу бли ке Ср би је3 (члан 21), За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је4 итд.) 
же ли упра во су прот но, да уве де дис кри ми на ци ју по ра зним осно ва ма у срп ско 
дру штво, да на пра ви јаз из ме ђу му шка ра ца и же на, али не са мо из ме ђу њих 
јер су на ме ре род них идео ло га да ле ко се жни је, што се ле по ви ди на при ме ру 
уво ђе ња у За кон пој ма род, за сад као ал тер на ти ве пој му пол, а с пер спек ти вом 
да га у бу дућ но сти за ме ни, про гла ша ва ју ћи по том по јам пол ци ви ли за циј-

2 Cve tin ča nin Kne že vić − La la to vić 2019. <https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/si tes/
de fa ult/fi les/2019-07/Pri ruc%CC%8Cnik%20za%20upo tre bu%20rod no%20ose tlji vog%20je zi ka_ 
la ti ni ca.pd f> 21. 6. 2021.

3 < https://www.sr bi ja.go v.rs /vi ew_fi le.ph p?fi le_id =2391&cac he=sr > 28. 6. 2021. 
4 < http://www.prav no-in for ma ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/skup sti na/za-

kon/2009/22/1/re g/> 23. 6. 2021.
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ски пре ва зи ђе ним. Пре ма ак ту ел ном За ко ну род и пол ни су исто, при че му 
се тер ми ну род да је пред ност у од но су на тер мин пол, пре све га сме шта њем 
овог пој ма у на зив За ко на, а по том се та пред ност при ме ћу је у са мим кон тек-
сти ма у ко ји ма је род ал тер на ти ва пој му пол или чак ње гов нат по јам, о че му 
све до че ци та ти из За ко на: „Не сма тра се дис кри ми на ци јом пра вље ње разли ке, 
ис кљу чи ва ње или да ва ње пр вен ства због осо бе но сти од ре ђе ног по сла код 
ко га пол, о д  н о  с н о  р о д  пред ста вља ју ствар ни и од лу чу ју ћи услов обавља-
ња по сла“ (из чла на 27), за тим упо тре ба при де ва род ни, нпр.: „Не сма тра се 
дис кри ми на ци јом пред у зи ма ње под сти цај них ме ра ра ди за по шља ва ња и 
са мо за по шља ва ња те же за по шљи вих ка те го ри ја ли ца, као што су же не, труд-
ни це, по ро ди ље, ... о с о  б е  д р у  г а  ч и  ј е  с е к  с у  а л  н е  о р и  ј е н  т а  ц и  ј е 
и  р о д  н о г  и д е н  т и  т е  т а ...“ (из чла на 27) итд. Овим за ко ном, да кле, узур-
пи ра ју се све над ле жне уста но ве за ду же не да во де бри гу не са мо о срп ском 
је зи ку не го и о обра зо ва њу де це школ ског уз ра ста, јер За кон на ла же да се оне 
пот чи не иде о ло зи ма но ве ствар но сти за ду же ним за до след но спро вође ње 
од ред би, о че му све до че и ови ци та ти из чла на 37 За ко на о род ној рав но прав-
но сти: „Ор га ни јав не вла сти и по сло дав ци ко ји, у скла ду са за ко ни ма и дру гим 
про пи си ма, оба вља ју по сло ве у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја ду жни су да: 1) укљу че са др жа је род не рав но прав но сти 
при ли ком до но ше ња пла но ва и про гра ма на ста ве и уче ња, од но сно сту диј-
ских про гра ма, при ли ком утвр ђи ва ња стан дар да уџ бе ни ка, на став них мето да 
и нор ма ти ва школ ског про сто ра и опре ме и да у на став не про гра ме и ма тери-
ја ле, на свим ни во и ма обра зо ва ња и вас пи та ња ис кљу че род но сте ре о тип не, 
сек си стич ке са др жа је, укљу че са др жа је ве за не за род ну рав но прав ност у циљу 
пре ва зи ла же ња род них сте ре о ти па и пред ра су да...“, а на др жа ви Срби ји је да 
све то до дат но и фи нан си ра из сред ста ва гра ђа на ко ји ни су ни би ли пи та ни да 
ли же ле ова кав за кон, што потврђује следећи цитат: „2) [Органи јав не вла сти 
су ду жни да] обез бе де по др шку обра зов ним про гра ми ма и на уч ним ис тра-
жи ва њи ма ко ји се фи нан си ра ју из јав них сред ста ва ра ди до при но са у про-
мо ви са њу род не рав но прав но сти и пре ва зи ла же ња род них сте ре о ти па“.

Ре фор ми са ње срп ског књи жев ног је зи ка пре ма на че ли ма род них иде-
о ло га под ра зу ме ва мо мен тал но ства ра ње род но осе тљи вог је зи ка, по што 
та квог је зи ка још увек не ма. Ре зул тат њи хо вог је зич ког ин же ње рин га био 
би из ми шље ни срп ски је зик за чи ји опис су, као и код сва ке ре фор ме, по-
треб ни нов пра во пис, реч ник и гра ма ти ка. Бу ду ћи да је овај зах тев не мо гу-
ће ис пу ни ти без озбиљ них по сле ди ца по наш је зич ки и кул тур ни иден ти тет, 
а те шко је и за ми сли ти да би во де ће уста но ве на у ке и кул ту ре као што су 
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ма ти ца срп ска на та ко не што при ста-
ле, је ди ни пра вич ни из лаз из ове си ту а ци је је сте да Устав ни суд Ре пу бли ке 
Ср би је про гла си не у став ним За кон о род ној рав но прав но сти. 

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Београд

vla dan.jo va no vic @isj.sa nu.ac .rs 





Др Ма ри на Спа со је вић

ЈЕ ЗИК МИ МО ГРА МА ТИ КЕ:  
О ТЗВ. РОД НО СЕН ЗИ ТИВ НОМ ЈЕ ЗИ КУ

1. У вре ме ка да смо све до ци при сва ја ња срп ског кул тур ног и је зич ког 
на сле ђа – срп ске ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји као ал бан ске, Ми ро сла-
вље вог је ван ђе ља као хр ват ског, при зрен ско-ти моч ких го во ра као бу гар ских, 
о По ве љи Ку ли на ба на да не го во ри мо – усва ја њем За ко на о род ној рав но-
прав но сти 20. ма ја у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је и од ред ба ма о род но 
сен зи тив ном је зи ку из то га за ко на су о че ни смо са још јед ним уда ром на 
на ци о нал ни иден ти тет ски чи ни лац – је зик. Не у пу ће ни, а објек тив ни чи та-
лац оце нио би овај ис каз као па ра док са лан, пи та ју ћи се ка ко то да мо дер на 
ци ви ли за ци ја и ње но за ко но дав ство оним што тре ба да уна пре ди по ло жај 
скрај ну тих, да спре чи дис кри ми на ци ју сва ке вр сте, обез бе ди јед на кост му-
шка ра ца и же на у свим сег мен ти ма жи во та мо же да на чи ни ште ту и ка ко 
за ко но дав но ре гу ли са ње јед на ког по ло жа ја му шка ра ца и же на мо же ути ца-
ти на је зик, и то не га тив но, де струк тив но. На жа лост, мо же ка да се је зик 
ко ри сти као ин стру мент об ли ко ва ња све сти за по сти за ње иде о ло шких про-
грам ских ци ље ва, а ка да то са мо по се би ни је до вољ но, при бе га ва се је зич-
ком ин же ње рин гу. О то ме су у вре ме ка да је пред лог за ко на био у Вла ди и 
Скуп шти ни пред усва ја њем и по ње го вом усва ја њу мно го го во ри ли и пи са ли 
на ши еми нент ни лин гви сти, пр вен стве но ср би сти у раз ли чи тим ме ди ји ма, 
по ку ша ва ју ћи да при бли же су шти ну гра ма тич ке ка те го ри је ро да – на ро чи то 
име нич ког, зна чај ста бил но сти нор ме и је зич ке струк ту ре, да спре че ба на ли-
за ци ју срп ског је зи ка и на у ке о срп ском је зи ку, на во де ћи без број при ме ра 
за што је ово за кон про тив срп ског је зи ка, од но сно ка ко се њи ме за ди ре у 
ње го ву струк ту ру. Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, као свеакаде-
мијскo и свеуниверзите тс кo на уч но-струч но те ло за не го ва ње срп ског је-
зи ка и ње го ве нор ме, не дво сми сле но је ука зао на не га тив не лин гви стич ке и 
со ци о лин гви стич ке аспек те ово га за ко на у до ме ну срп ског је зи ка, а и ши ре 
– по срп ско дру штво, и то по усва ја њу Пред ло га за ко на о род ној рав но прав-
но сти и Пред ло га за ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о дис кри ми на ци ји 
на сед ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је 22. апри ла 2021. го ди не, те по усва ја њу 
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За ко на о род ној рав но прав но сти 20. ма ја 2021. го ди не у Скуп шти ни Ре пу-
бли ке Ср би је.1

2. Уз За кон, за ко но да вац је јав но сти по ну дио Pri ruč nik za upo tre bu rod no 
sen zi tiv nog je zi ka.2 Не ума њу ју ћи труд ау то ра при руч ни ка Хри сти не Цве тин-
ча нин Кне же вић и Је ле не Ла ла то вић, ово је са мо по пу лар но из да ње3 – бро-
шу ра за фе но мен ко ји у ср би сти ци ни је (или ни је до вољ но) на уч но осве тљен, 
па, по свој при ли ци, ни де фи ни сан. По ред овог при руч ни ка, мо гу се из исте 
го ди не про на ћи још два са вет ни ка/при руч ни ка за упо тре бу род но сен зи-
тив ног је зи ка: у слу жба ма јав не упра ве Свен ке Са вић и Мар ја не Сте ва но-
вић,4 као и у на ста ви срп ског је зи ка Је ле не Сте фа но вић и Са ше Гла мо ча ка.5 
Са прет ход ним у спре зи је ана ли за за сту пље но сти ро да (од но сно по ла) у 
скла ду са прин ци пи ма род не рав но прав но сти, те при ме ри ко ји би би ли у 
скла ду са упо тре бом род но сен зи тив ног је зи ка у на став ним про гра ми ма и 
уџ бе ни ци ма за срп ски је зик за ни же раз ре де основ не шко ле.6 Упо тре ба род-
но осе тљи вог је зи ка у сфе ри ме ди ја у ци љу по сти за ња род не рав но прав но-
сти об ра ђе на је у ко а у тор ској књи зи Је ле не Фи ли по вић и Ане Ку зма но вић 
Јо ва но вић.7 Ме ђу тим, све ове пу бли ка ци је у ма њој или ве ћој ме ри је су про-
грам ског ка рак те ра.

1 Уп. од лу ке Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка: За кон о род ној рав но прав но
сти је за кон про тив срп ског је зи ка. <https://www.ossj.rs/od lu ke-i-sa op ste nja/za kon-o-rod noj-
rav no prav no sti-je-za kon-pro tiv-srp skog-je zi ka/ > 25. 6. 2021; Од лу ка по во дом усва ја ња За ко на 
о род ној рав но прав но сти. На си ље над срп ским је зи ком. <https://www.ossj.rs/od lu ke-i-sa op-
ste nja/od lu ka-po vo dom-usva ja nja-za ko na-o-rod noj-rav no prav no sti/ > 25. 6. 2011.

2 Hri sti na Cve tin ča nin Kne že vić, Je le na La la to vić. Pri ruč nik za upo tre bu rod no ose tlji vog 
je zi ka. Be o grad: Cen tar za žen ske stu di je, 2019. <https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/sr/aka-
dem ski-ku tak/pu bli ka ci je/pri ruc nik-za-upo tre bu-rod no-ose tli vog-je zi ka> 24. 6. 2021.

3 Раз ли чи те аспек те ана ли зе и оце не овог при руч ни ка в. и у дру гим ра до ви ма у овом 
збор ни ку, по себ но: Ане Ма ца но вић, Ане Ја њу ше вић Оли ве ри, Са ње Ђу ро вић, На та ше Ву-
ло вић Емонтс и др.

4 Sven ka Sa vić, Mar ja na Ste va no vić. Vo dič za upo tre bu rod no ose tlji vog je zi ka u jav noj upra vi 
u Sr bi ji. Be o grad: Mi si ja OEBS-a u Sr bi ji, 2019. <https://www.osce.org/fi les/f/do cu ments/5/7/454309.
pd f> 30. 6. 2021.

5 Je le na Ste fa no vić, Sa ša Gla mo čak. Pri ruč nik za uvo đe nje rod ne per spek ti ve u na sta vu srp skog 
je zi ka za pr vi ci klus obra zo va nja. Be o grad: Tim za so ci jal no uklju či va nje i sma nje nje si ro maš tva 
Vla de Re pu bli ke Sr bi je, 2019. <http:// so ci jal no u klju ci va nje.go v.rs /wp -con tent/uplo ads/2019/09/
Pri ruc nik_za_uvo dje nje_rod ne_per spek ti ve_u_na sta vu_srp skog_je zi ka_za _pr vi_ci klus_obra-
zo va nja.pdf> 30. 6. 2021.

6 Је ле на Ће ри ман, Је ле на Сте фа но вић, Са ша Гла мо чак, Ма ја Ко ро ли ја. Род на ана ли за 
на став них про гра ма и уџ бе ни ка за срп ски је зик од пр вог до че твр тог раз ре да основ не шко ле. 
Бе о град: Тим за со ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро ма штва Вла де Ре пуб чи ке Ср би је, 
2019. <https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/in dex.ph p/sr /aka dem ski-ku tak/pu bli ka ci je/rod na-
-ana li za-na stav nih-pro gra ma-i-ud be ni ka-za -srp ski-je zik-od -pr vog-do > 28. 7. 2021.

7 Уп. по себ но до да так у овој пу бли ка ци ји: Je le na Fi li po vić. Rod no ose tlji va upo tre ba je zi ka 
u jav nom go vo ru. Je le na Fi li po vić, Ana Ku zma no vić Jo va no vić. Vo dič za rod no ose tljiv pri stup 



109

3. Да би се род но сен зи тив ни је зик, ако се при хва ти да се та ко мо же 
на зва ти,8 увео у за ко ном пред ви ђе ну упо тре бу, по тре бан је де та љан опис 
ње го вог ин вен та ра, пра ви ла функ ци о ни са ња тих је ди ни ца и упо тре бе у 
од го ва ра ју ћим ко му ни кативним си ту а ци ја ма. Ако се чла но ви ма 37 и 44 
За ко на зах те ва упо тре ба род но сен зи тив ног је зи ка у јав ној сфе ри, од но сно 
ако се чла но ви ма 67–70 пред ви ђа санк ци о ни са ње за ње го во не по што ва ње, 
он да мо ра да по сто је ја сна упут ства за ње го во ко ри шће ње – гра ма ти ка или 
функ ци о нал на гра ма ти ка род но сен зи тив ног је зи ка као лин гви стич ка де-
скриптивно-про скрип тив на сту ди ја са еле мен ти ма ана ли зе дис кур са. За што 
ње не ма ка да има то ли ко оних ко ји се за ла жу за род но сен зи тив ни је зик, а 
ме ђу њи ма и лин гви ста?

3.1. Пр во, за то што та кве лин гви стич ке сту ди је не ма ни у јед ном је зи ку 
ко ји по бор ни ци упо тре бе род но сен зи тив ног је зи ка узи ма ју као при мер 
до бре прак се ње го ве упо тре бе. Има при руч ни ка са пре по ру ка ма за упо тре-
бу је зич ких сред ста ва у тим је зи ци ма у скла ду са њи хо вом је зич ком струк-
ту ром,9 али не ма за ко на ко ји ма се го вор ни ци оба ве зу ју на упо тре бу оно га 
што је пре по ру че но. 

3.2. Ка ко по ка зу је на ша прак са, по ко јој се раз ли чи ти до ку мен ти и од-
ред бе пре у зи ма ју из Европ ске уни је, без при ла го ђа ва ња до ма ћим окол но-
сти ма, и да има гра ма ти ке – опет би би ло те шко ћа јер је не би би ло мо гу ће 
са мо пре ве сти и при ме ни ти на срп ске је зич ке да то сти. Та ко је и са пре по-
ру ка ма, јер се оне од но се на по је ди нач не је зи ке, а у раз го во ру са по бор ници-
ма род но сен зи тив ног је зи ка, и то не са мо не лин гви сти ма, сти че се ути сак 
да се оче ку је пре сли ка ва ње ка те го ри ја и струк ту ре јед ног је зи ка у дру ги, тј. 
да би тзв. род но сен зи тив ни је зик био не ка вр ста (је зич ке) уни вер за ли је. 
Објек тив но по сма тра но, ово је до каз да иде о ло шка остра шће ност спре ча ва 
ло гич ко ра су ђи ва ње.

3.2.1. Ка те го ри ја гра ма тич ког ро да мно го је сло же ни ја не го што је лаи-
ци за ми шља ју, а име нич ког ро да на ро чи то. Род је ин хе рент но свој ство име-
ни це, ње но кла си фи ка ци о но обе леж је. Не ма про ме не име ни ца по ро ду: оне 

me di ji ma u Sr bi ji. Pre po ru ke i do sa daš nja prak sa. Be o grad: Upra va za rod nu rav no prav nost Mi-
ni star stva ra da, za poš lja va nja i so ci jal ne po li ti ke Re pu bli ke Sr bi je, 2012, 75–91. 

8 Пр во, не у јед на че на је упо тре ба пре во да ен гле ске син таг ме gen der sen si ti ve lan gu a ge – 
род но сен зи тив ни је зик и род но осе тљив је зик и у са мом За ко ну. Дру го, иа ко је Је ле на Фи-
ли по вић (в. прет ход ну на по ме ну), у на сло ву до дат ка Vo dič za rod no ose tljiv pri stup me di ji ma 
упо тре би ла син таг му род но осе тљи ва упо тре ба је зи ка, она у раз ра ди овог де ла тек ста ко-
ри сти род но осе тљив је зик. Ми шље ња сам да је род но осе тљи ва упо тре ба је зи ка пре ци зни-
ја тер ми но ло шка син таг ма јер го во ри о по себ ном на чи ну, ви ду упо тре бе је зи ка та ко да се 
осо бе од ре ђе ног по ла не осе те не рав но прав но. Уста ље на син таг ма род но осе тљив је зик пак 
упу ћу је на ра сло је ност је зи ка, је зич ки ва ри је тет, што ни је слу чај, бу ду ћи да се ова ква упо-
тре ба је зи ка пред ви ђа у раз ли чи тим сфе ра ма јав ног жи во та у ко ји ма је је зик већ функ цио-
 нал но ра сло јен, тј. већ пред ста вља по себ не ва ри је те те (нпр. ме диј ски дис курс, по ли тич ки 
дис курс, на уч ни дис курс итд.).

9 О ово ме де таљ но в. у ра ду Иси до ре Бје ла ко вић у овом збор ни ку.
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су или му шког или жен ског или сред њег ро да. Не мо же се, тј. н е  с м е  се 
го во ри ти о об ли ци ма име нич ког ро да. Род је об лич ка ка те го ри ја ко ју има ју 
дру ге вр сте ре чи: при де ви, за ме ни це, гла го ли, бро је ви. Со ци јал ни фе ми ни-
на ти ви, као са мо је дан од сег ме на та на ко ме се ин си сти ра у окви ру при ме не 
род но сен зи тив ног је зи ка, а ко ји је фор мал но нај у оч љи ви ји, ни ка ко не пред-
ста вља ју исту име ни цу у об ли ци ма два ју ро до ва. Они ни су део флек тив не 
већ твор бе не па ра диг ме. Реч је о две ма име ни ца ма: име ни ци му шког ро да 
ко ја озна ча ва ге не рич ки по јам, ре ци мо, осо бу ко ја је вр ши лац од ре ђе ног 
за ни ма ња: ле кар, про да вац и сл. не за ви сно од ње ног по ла, а на дру гом ме сту 
му шкар ца ко ји се тим за ни ма њем ба ви, док се име ни цом жен ског ро да: ле
кар ка, про да ва чи ца и сл. ре фе ри ше на пол вр ши о ца од ре ђе ног за ни ма ња. 
Да кле, у ова квом па ру пр ва име ни ца је не у трал на у по гле ду озна ча ва ња 
по ла осо бе, а дру га мар ки ра на – реч је са мо о жен ској осо би. На и ме, гра ма-
тич ки род и твор ба ре чи спа да ју у је зич ку струк ту ру и ве штач ким ин тер-
вен ци ја ма, тј. је зич ким ин же ње рин гом у тим обла сти ма по кре ну ће се дру-
ги про це си на гра ма тич ком пла ну. Да ли смо се огре ши ли о за кон ка да 
ка же мо да су се на ши ми ни стри и ми ни стар ке са ста ли јер смо упо тре би ли 
за ме ни цу на ши и гла гол са ста ли у об ли ку му шког ро да? О је зич ку нор му 
ни смо. То је је дан од до ка за да у гра ма ти ци му шки род ни је обе ле жен, да је 
об је ди њу ју ћи. Ка ко би ти до сле дан до кра ја у при ме ни род но сен зи тив ног 
је зи ка?! Мо же мо ре ћи на ши ми ни стри и на ше ми ни стар ке, али шта ће мо 
са гла го лом? Мо же мо на пи са ти са ста ли/са ста ле, али ка ко ће то не ко са оп-
шти ти у ве сти ма?! Овим се гра ма тич ка струк ту ра срп ског је зи ка ра за ра јер 
то да ље ути че на сла га ње ре чи у ре че ни ци, ред ре чи у ре че ни ци, од но сно 
син так сич ку нор му итд.

3.3. Дру го, до све га ово га не би ни до шло да др жав ни ор га ни са ра ђу ју 
са Од бо ром за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. Че сто се чу је по вр шно ми-
шље ње да је ре ше ње за по сти за ње род не рав но прав но сти у је зи ку пу ка упо-
тре ба го ре по ме ну тих со ци јал них фе ми ни на ти ва. А о на зи ви ма за ни ма ња 
и ти ту ла осо ба жен ског по ла у окви ру де лат но сти Од бо ра за стан дар ди за-
ци ју срп ског је зи ка10 још 2006. го ди не, у вре ме ка да се у срп ској сре ди ни и 
лин гви стич кој јав но сти по че ло за хук та ва ти то пи та ње, пи сао је др Егон 
Фе ке те, а Од бор усво јио 2007. го ди не текст од лу ке бр. 57.11 Пи сао је ком пе-
тент но из угла гра ма ти ке, се ман ти ке и со ци о лин гви сти ке, ука зу ју ћи на 
твор бе не по тен ци ја ле и твор бе на огра ни че ња со ци јал них фе ми ни на ти ва, 
али и на (не)свр сис ход ност до след ног оства ри ва ња мо ци о ног па ра ле ли зма. 
Од лу ка бр. 60, чи ји је на црт са ста ви ла др Со фи ја Ми ло ра до вић, усле ди ла 
је не ду го за тим – 2011. го ди не, бу ду ћи да је 2009. го ди не био усво јен За кон 
о рав но прав но сти по ло ва, па је још ви ше до из ра жа ја до шла ин тер пре та ци ја 

10 Овом при ли ком се из у зи ма до са да шња не ма ла ли те ра ту ра о мо ци ји ро да у ср би сти ци.
11 Егон Фе ке те. Ка ко име но ва ти за ни ма ња и ти ту ле жен ских осо ба. Вељ ко Бр бо рић, 

Јо ван Вук са но вић, Ми лан Та сић, Сре то Та на сић (прир.). Од лу ке Од бо ра за стан дар ди за ци ју 
срп ског је зи ка. Бе о град: НМ Ли брис, Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, 2017, 256–263. 
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да по сто ја ње или не по сто ја ње не ке гра ма тич ке ка те го ри је мо же усло ви ти 
рав но прав ност или дис кри ми на ци ју у је зи ку, а по том у дру штву.12 Да се 
за ко но да вац освр тао на на уч на ми шље ња, не би смо до шли у си ту а ци ју да 
се пред не ког ста ви зах тев да на пра ви ли сту име ни ца жен ског ро да за на зи ве 
за ни ма ња, функ ци је, зва ња и сл. ка да су њи хо ви но си о ци же не, што но ви 
за кон пред ви ђа. Ме ђу тим, пи та ње је да ли ми у ре ал но сти има мо по тре бе 
за екс пре сним, на ру че ним пра вље њем та квих пар ња ка за сва за ни ма ња, 
функ ци је, зва ња и сл. Стан дар ди зо ва њем име ни ца жен ског ро да као но мен-
кла тур них на зи ва за ни ма ња, зва ња и сл. у ре ал но сти не до би ја мо но во за ни-
ма ње, но ви по јам. То је ба ласт, ви шак, ко ји оп те ре ћу је и пој мов но-ло гич ки 
апа рат. Со ци јал ни фе ми ни на ти ви ко ји су уста ље ни у упо тре би ко ри сте се 
ка да то кон текст зах те ва да ре фе ри шу на пол вр ши о ца рад ње, но си о ца зани-
ма ња и сл., че сто у не фор мал ној ко му ни ка ци ји, ка да мо гу бити и екс пре сив-
но упо тре бље ни, али не рет ко и ин фор ма тив но, без ре дун дан ци је. Ре ци мо, 
уче ни ци го во ре и ма те ма ти чар ка и фи зи чар ка за жен ске осо бе про фе со ре 
ма те ма ти ке или фи зи ке итд. ме ђу со бом или у при сном раз го во ру, ре ци мо, 
са раз ред ним ста ре ши ном, али у фор мал ном раз го во ру те лек се ме не ће упо-
тре би ти. Нај нор мал ни ја је реч про фе сор ка у сва кој вр сти ко му ни ка ци је у 
школ ском си сте му ка да се зна о ко ме се го во ри, али ће пи та ње увек гла си ти: 
Ко вам је про фе сор ма те ма ти ке / раз ред ни ста ре ши на и сл., а не про фе сор ка 
ма те ма ти ке / раз ред на (осим ако се зна да је то ис кљу чи во жен ски ко лек-
тив, али онај ко пи та за то већ би мо рао да има пред зна ње). Фе ми ни на ти ви 
су по треб ни и нео п ход ни ка да има ју ин фор ма тив ну вред ност у ко му ни ка-
ци ји. Про фе сор ће ре ћи да не ком при ли ком ни је би ла ни јед на сту дент ки ња, 
да кле, би ли су са мо мом ци. О то ме да је име ни ца жен ског ро да из па ра сту
дент –сту ден т ки ња мар ки ра на, а име ни ца му шког ро да не у трал на, све до чи 
ис каз: Да нас ми на час ни је дошао ни је дан сту дент, што зна чи да је про фе-
сор имао сло бо дан тер мин јер сту дент укљу чу је пред став ни ке оба по ла. 
Ме ђу тим, сми сао ме ња на ста вак ис ка за: ... све са ме сту дент ки ње. Не у трал-
но: Жу рим, си гур но ме че ка ју сту ден ти, са свим је у скла ду са ка те го ри јом 
нео че ки ва но сти јер се не зна ка кав ће би ти са став гру пе пре ма по лу.

4. Не тре ба је зик да се ме ња да би се про ме ни ло не што у дру штву, не го 
кад се ста ње у дру штву про ме ни, то се ви ди и у је зи ку. И те про ме не се виде 
и кад су же не у пи та њу. Не би у реч ни ци ма би ле на во ђе не вас пи та чи це, учи
те љи це, ди рек тор ке и сл. као осо бе жен ског по ла ко је се ба ве од ре ђе ним за ни-
ма њем, вр ше од ре ђе ну функ ци ју и сл., да же не ни су сте кле пра во гла са, по че ле 
да се обра зу ју и уче ству ју у јав ном жи во ту, тј. да се ни су про ши ри ле њи хо-
ве дру штве не уло ге. Све ово по твр ђу је да ни је по треб на ни ка ква за кон ска 

12 Со фи ја Ми ло ра до вић. Род но ди фе рен ци ра ни је зик и гра ма тич ка ка те го ри ја ро да 
у срп ском је зи ку. Вељ ко Бр бо рић, Јо ван Вук са но вић, Ми лан Та сић, Сре то Та на сић (прир.). 
Од лу ке Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. Бе о град: НМ Ли брис, Од бор за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка, 2017, 272–274.
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„ин тер вен ци ја“ у је зи ку да би же на „по ста ла ви дљи ва у је зи ку“. Упра во, на-
зи ви на ди пло ми као про фе сор срп ског је зи ка, или пе ча ту као док тор оп ште 
ме ди ци не и сл. не би тре ба ло да уни жа ва ју же ну, већ да по ка жу да је она јед-
на ка му шкар цу. Јер, род у је зи ку не тре ба ме ша ти са по лом у при ро ди, он да 
би, ре ци мо и Ни ко ле, Или је, Та ди је и дру ги им са пат ни ци тре ба ло да тра же 
прав ду за се бе јер се ме ња ју као име ни ца же на, а шта тек ре ћи за је дан од 
нај ви ших цр кве них чи но ва – вла ди ку, а мо гле би се љу ти ти и су ди је му шкар-
ци. Исто та ко име ни це као што су ар хи тек та, би ро кра та, ка пи та ли ста 
има ју про ме ну као име ни ца же на и од но се се на осо бе оба по ла, иако су гра-
матички мушког рода, као и њихови дублети на консонант архитект, биро
крат, капиталист, (ш)то опет го во ри о то ме да су именице неутралне када 
је у питању исказивање пола.

4.1. Гра ма тич ка и лек сич ка нор ма про пи су је пра ви ла на осно ву оног што 
по сто ји у је зи ку као си стем ност, а не на ме ће кон струк те не свој стве не но сио-
ци ма не ког је зи ка. Сто га, за кон не тре ба да ре гу ли ше и усме ра ва твор бе но-
-се ман тич ке и лек сич ке про це се у је зи ку. Про пи са ним ка зна ма не мо же се 
по сти ћи ни ка кав циљ.

4.2. Из свих на ве де них раз ло га при ме на од ред би овог за ко на без ја сно 
де фи ни са них пра ви ла род но сен зи тив ног је зи ка је прак тич но не из во дљи ва, 
с јед не стра не, а с дру ге стра не, са ма за ми сао спро во ђе ња род не рав но прав-
но сти у је зи ку има ла би на гра ма тич ки си стем и иден ти тет срп ског је зи ка 
озбиљ не по сле ди це. 

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Бе о град

ma ri na.spa so je vic @isj.sa nu.ac .rs 



Др На та ша Ву ло вић Емонтс 

ЈЕ ЗИК И СТВАР НА ПРА ВА ЖЕ НА

По след њих не де ља па жњу је зи ко сло ва ца за о ку пља текст де ла но во у-
сво је ног За ко на о род ној рав но прав но сти ко ји се од но си на упо тре бу „род-
но сен зи тив ног је зи ка“, при чи јој при пре ми и ре а ли за ци ји ни су кон сул то-
ва ни је зич ки струч ња ци, од но сно ср би сти. Иа ко је Од бор за стан дар ди за-
ци ју срп ског је зи ка и ра ни је у ви ше на вра та из да вао сво ја са оп ште ња о овим 
пи та њи ма (в. Спи се Од бо ра за стан дар ди за ци ју 2011, од лу ка бр. 60, па на-
да ље), пре по ру ке и на уч но уте ме ље не чи ње ни це оста ле су не раз ма тра не, а 
прет ход на јав на на уч на рас пра ва за о би ђе на. Овом при ли ком ћу се тру ди ти 
да не по на вљам на уч не ар гу мен те о ко ји ма су мно ге ко ле ге ср би сти го во ри ли 
и пи са ли, већ ћу из дво ји ти не ко ли ко став ки за ко је сма трам да за вре ђу ју 
па жњу. 

1. Чи та ју ћи текст За ко на мо же се уо чи ти до ста спор них чла но ва са 
екс пли цит ним цен зор ским од но сом пре ма упо тре би је зи ка и је зи ку са мом, 
би ло да се од но се на ор га не јав не вла сти као чл. 25 („Or ga ni jav ne vla sti du žni 
su da kon ti nu i ra no pra te ostva ri va nje rod ne rav no prav no sti u obla sti druš tve nog 
ži vo ta [...], upo tre bu rod no ose tlji vog je zi ka [...] i pla ni ra ju, do no se, spro vo de i 
jav no ob ja vlju ju re zul ta te po seb nih me ra“) или на обра зов не уста но ве – чл. 37 
ко јим се на ла же да су ор га ни јав не вла сти и др. ду жни да „ko riš će nje rod no 
ose tlji vog je zi ka, od no sno je zi ka ko ji je u skla du sa gra ma tič kim ro dom, u udž be-
ni ci ma i na stav nom ma te ri ja lu, kao i u sve do čan stvi ma, di plo ma ma, kla si fi ka ci-
ja ma, zva nji ma, za ni ma nji ma i li cen ca ma, kao i u dru gim ob li ci ma obra zov no-
-vas pit nog ra da“ – би ло на сред ства јав ног ин фор ми са ња – чл. 44 („Sred stva 
jav nog in for mi sa nja du žna su da pri li kom iz veš ta va nja ko ri ste rod no ose tljiv 
je zik i da raz vi ja njem sve sti o zna ča ju rod ne rav no prav no sti do pri no se su zbi ja nju 
rod nih ste re o ti pa, druš tve nih i kul tur nih obra za ca, obi ča ja i prak se za sno va ne 
na rod nim ste re o ti pi ma“). Не на уч ним, па и не струч ним тек сто ви ма чла но ва 
За ко на о јав ној упо тре би је зи ка при дру жу је се део (чл. 67–70) са ка зне ним 
од ред ба ма, што су ко ле ге ср би сти већ оква ли фи ко ва ли као уво ђе ње вер бал-
ног де лик та. Чи ње ни цу да и је зик је сте део овог за ко на упот пу њу је про прат ни 
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При руч ник за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка, чи ји текст по чи ње про па-
ганд ним сло га ном „Ako mi sli te da su že ne jed na ko vred na ljud ska bi ća, ko ri-
sti te rod no ose tljiv je zik da to i po ka že te“.1 Као же на, про ти вим се сва ком 
об ли ку дис кри ми на ци је, пол ним сте ре о ти пи ма и ис ти ца њу не јед на ко сти 
по ло ва, сма трам да дру штве но-со ци јал ни си стем тре ба да се ба ви по бољ ша-
њем по ло жа ја и пра ва же на у дру штву, те упра во због то га кон ди ци о нал ну 
ре че нич ну фор му и им пли цит ну се ман ти ку по ме ну тог сло га на до жи вља вам 
увре дљи вим. Као лин гви ста (и ср би ста), сма трам да је на ред ни сло ган „Го-
во ри као што ми слиш“ у пот пу ном не са гла сју са са др жи ном тек ста, а што 
је нај ва жни је у су прот но сти са јед ним у на у ци по зна тим свој ством је зи ка 
да као ta bu la sig na не из о став но бе ле жи чо ве ков од нос пре ма се би и сво јој 
око ли ни, све ту ко ји га окру жу је, ње го ва етич ка и нор ма тив на гле ди шта, 
тра ди циј ске и кул тур не фор ме, дру штве но-со ци јал не при ли ке, украт ко да 
се све на ве де но, ка ко то Бо рис Ла рин ка же, у је зи ку „огле да као што се све-
тлост ју тра огле да у ка пљи во де“. Чи ни се да је на глав це по ста вље на је зич ка 
чи ње ни ца да се сва ка чо ве ко ва ствар ност из ра жа ва је зи ком, не обр ну то, а 
ре кла би срп ска фра зе о ло ги ја да се ту „ка пут но си на о пач ке“. На ствар но сти, 
тј. ре ал но сти, тре ба по ра ди ти, што ће се у је зи ку за си гур но од ра зи ти. То би 
у пр вом ре ду зна чи ло да тре ба да по сто ји нор ма о упо тре би је зи ка у ме ди-
ји ма, о јав ном дис кур су, ње га тре ба но р ми ра ти, а све до ци смо да тај дис курс 
оску де ва у еле мен тар ној је зич кој кул ту ри, оби лу ју ћи од су ством по што ва ња 
пре ма жен ском по лу, као и пре ма де ци. 

2. Не ма ју ћи на ме ру да ана ли зи рам цео са др жај При руч ни ка, по ме ну ћу 
при мер ко ји се на во ди за „уо би ча је ну“ реч ле кар ка, на ду гач ко обра зла га ној 
смер ни ци за што се мо ра упо тре би ти увек дво стру ка фор ма. Је зик има сво је 
ме ха ни зме упо тре бе ре чи и из ра за, а има и је зич ку еко но ми ју. Под јед на ко 
ка же мо: Идем код ле ка ра, а ка же мо и Би ла сам код мо је/на ше ле кар ке, уко-
ли ко је ле кар ж. по ла.2 Је зик сам ге не рич ком фор мом по кри ва осо бе оба по ла, 
а у кон крет ним упо тре ба ма он ства ра и ре а ли зу је оно што је по треб но. Када 
ће мо упо тре би ти од ре ђе ни фе ми ни на тив, те ма је за ср би стич ка ис тра жи ва-
ња, да ли га спон та но упо тре бља ва мо увек уз од ре ђе ње, да ли је мо жда пре-
су дан не ка кав фак тор до жи вље но сти/по зна то сти, сли чан оном као код ао ри-
ста, пи та ња су ко ја ме (а за си гур но и све ко ле ге) за о ку пља ју у по след ње вре ме. 
Та ко ђе, на зи ви за ни ма ња ни су исто што и на зи ви зва ња, ти ту ла, код ко јих 
се баш об ли ком гра ма тич ког ро да шти ти од по ла ри за ције по пол ној осно ви. 

1 Исп. <https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/si tes/de fa ult/fi les/2019-07/Pri ruc%CC%-
8Cnik%20za%20upo tre bu%20rod no%20ose tlji vog%20je zi ka_la ti ni ca_0.pd f>

2 Кла сич не де фи ни ци је име ни ца пол и род у Реч ни ку Ма ти це срп ске ука зу ју на то да 
оне ни су пра ви си но ни ми (при мар но зна че ње име ни це пол од го ва ра пе том од се кун дар них 
зна че ња име ни це род). У са вре ме ној фе ми ни стич кој те о ри ји тер мин пол упо тре бља ва се 
ка да се има у ви ду би о ло шки и ге нет ски аспект, а тер мин род ка да се ми сли на со ци о култу-
рал ни аспект и оче ки ва не уло ге же на и му шка ра ца у јед ном дру штву.
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Да ље, на во ди се да лек се ме рас пу ште ни ца и усе де ли ца не ма ју сво је пар ња ке, 
а Реч ник Ма ти це срп ске бе ле жи лек се ме рас пу ште ник и усе де лац, у истим 
зна че њи ма, оста ло је ствар упо тре бе. Као фра зе о ло га, ти че ме се за бра њива-
ње фра зних син таг ми (у При руч ни ку за чу до на зва них „увре же на по ре ђе ња“), 
ме ђу ко ји ма је као пр ви при мер да та фра зна име нич ка син таг ма ци ган ска 
по сла (ко јом се озна ча ва низ рад њи и си ту а ци ја ко је су не при ме ре не у са да-
шњо сти, и да, са др жи у мо ти ва ци о ној ба зи сте ре о тип о сег мен ту но мад ског 
жи во та ром ске по пу ла ци је из про шло сти, али има и ши ру упо тре бу од ет-
нич ке). Слич них на род них син таг ми има мно го, нпр. ло вач ка по сла, срп ска 
по сла (у ко јој се огле да ау то и ро ни ја – ра ди ти и на о па ко, с ци љем да оном 
дру гом не бу де бо ље), бап ска по сла. Сва ка ко да је у ди рект ној ко му ни ка цији 
не до пу сти ва упо тре ба сек си стич ких и увре дљи вих фор му ла ци ја. Ни ка кве 
за бра не не мо гу ство ри ти кул ту ру ди ја ло га, оп хо ђе ња с по што ва њем и ме-
ђу соб ним ува жа ва њем, већ на сто ја ње на раз ви ја њу ко му ни ка циј ских и со-
ци јал них ве шти на, а још ви ше не до ста ју ћег у са вре ме ном све ту (све сти о 
дру гом би ћу, дру га чи јем или спе ци фич ни јем и о ње го вим по тре ба ма, на 
до бро ти и со ли дар но сти), те увре дљи вог ће мањ ка ти у ди рект ном и јав ном 
ди ја ло гу. Фра зе о ло ги ја је увек екс пре сив на, пи та ње је ка ко би се ту све ства-
ри мо гле пред ста вља ти, а тек са др жај екс пре сив не лек си ке. 

3. Пи та ње је сте и ка ко дру ги је зи ци ре ша ва ју ова кве про бле ме. Од ко-
ле га из Ин сти ту та за бу гар ски је зик из Со фи је до би ла сам по да так да по-
сто је но вин ски нат пи си, по вре ме но обра зла га ње стру ке у пу бли ци сти ци, 
али не по сто ји зва ни чан до пис, пре по ру ка или то ме не што слич но. За хва-
љу ју ћи ко ле га ма из Ин сти ту та за не мач ки је зик из Ман хај ма, сти гли су 
пре ци зни по да ци о то ме да је род но осе тљив је зик та ко ђе већ ду же вре ме 
те ма у не мач кој јав но сти, да као ре зул тат то га по сто ји пре по ру ка да би та кве 
је зич ке об ли ке тре ба ло упо тре бља ва ти где је то ре ле вант но, али да са ма 
ре а ли за ци ја ни у је зи ку ме ди ја ни је ујед на че на и по ред по вре ме них ак ту е-
ли зо ва ња те ме. Да кле, по сто ји у фор ми дру штве не пре по ру ке, не у об ли ку 
за кон ске фор ме и за кон ске оба ве зе. Ка ко се ак ту ел не а на мет ну те је зич ке 
те ме на европ ском про сто ру мо гу од ра зи ти на дру штво по твр ђу је до га ђај 
ко ји је по при мио раз ме ре скан да ла у не мач кој јав но сти из сре ди не ок то бра 
2020. го ди не, ка да је осва нуо На црт за ко на о бан кро ту, на пи сан у жен ском 
ро ду, ко ји је фор му ли са ло Фе де рал но ми ни стар ство прав де. Са ве зно ми-
ни стар ство уну тра шњих по сло ва од мах је ре а го ва ло на по ми њу ћи: „ге не-
рич ки жен ски род до са да ни је лин гви стич ки при знат за озна ча ва ње и жен-
ских и му шких осо ба“, за тра жив ши да се под хит но пре и спи та устав ност 
за кон ског тек ста у ко јем се ко ри сте са мо жен ски је зич ки об ли ци (на при мер, 
фор му ла ци ја „за по сле ни це“ уме сто „за по сле ни“ има ла би „фор мал ну по сле-
ди цу да се за кон мо же при ме њи ва ти са мо на же не или љу де жен ског по ла 
и да би сто га нај ве ро ват ни је био не у ста ван“), уз зах тев за је зич ком ре ви зи-
јом. У смер ни ца ма ко је су на кон је зич ке ре ви зи је пре да те за фор му ли са ње 
за кон ских од ред би сто ји: „Тра ди ци о нал но се гра ма тич ки му шки об лик 
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ко ри сти на уоп шта ва ју ћи на чин (ге не рич ки му шки), што се мар ки ра као 
оп шта упо тре ба гра ма тич ког му шког ро да (Ve rall ge me i ner nde Ver wen dung 
gram ma tisch ma sku li ner Form)“. Ре зул тат то га је опи сан у но вин ским на сло-
ви ма и тек сто ви ма по пут: Ми ни стар ство прав де ме ња на црт за ко на: са да 
му шке уме сто жен ских фор му ла ци ја, уз обра зло же ње: „Ако је пол не би тан 
за од ре ђе ни кон текст, ово по јед но ста вље ње мо же би ти оправ да но“.3 

4. Узи ма ју ћи на ве де но у об зир, не ми нов но се на ме ће асо ци ја ци ја с де-
ли ма пи са ца те а тра ап сур да, са оним на шта су нпр. Ха ролд Пин тер и Ми-
ха ел Бах тин упо зо ра ва ли у сво јим де ли ма. Пин тер је го во рио да је све сном 
мо ди фи ка ци јом је зи ка у де лу Још јед но пред спа ва ње (2005) опи сао те жњу 
ка уни фи ка ци ји тер ми на чи ме ће се ствар ност при бли жи ти то ме да бу де 
јед но знач на, док Бах тин на во ди да мо но ло гич ни ди ја лог ни дис курс под ра-
зу ме ва жан ро ве ко ји по тен ци ра ју са мо јед ну пер спек ти ву – ону ко ја од го-
ва ра си сте му ко ји се иде о ло шки ре про ду ку је. На у ка о је зи ку је ја сна. Као 
не сум њи во има нент но сло је вит фе но мен, је зик је сте жи ви ор га ни зам, он се 
оди ста ме ња у скла ду с по тре ба ма, али се на тај ор га ни зам не мо же ути ца ти, 
он не тр пи си лу. Ако је зик сам ства ра, адап ти ра об ли ке ко ји су му по треб ни, 
ње го ва при ро да је устро је на та ко да се по сте пе но раз ви ја, те че му он да про-
пи си ва ње стрикт ном за кон ском оба ве зом? У са вре ме ном жар го ну мла дих 
ства ра ју се и бло ге ри и бло гер ке, као и ју тју бе ри и ју тју бер ке, да ли ће је зик 
те лек се ме са чу ва ти или ство ри ти не ке но ве, про и за ћи ће из ре ал но сти. 
Јед но став но, упо тре ба је зи ка не иде од о зго – при ти ском, не го од о здо – прак-
сом. Та ко ђе, на ме та ње оба ве зу ју ћих упо тре ба по жељ них об ли ка уз кон тро-
верз ну нор му и то без су шти не стан дар ди за ци је је зи ка не ма ве зе са прак сом, 
а ни са ствар ним по бољ ша њем рав но прав но сти же на, на ко јој тре ба су штин-
ски ра ди ти да би се од ра зи ла у је зи ку. За суд би ну сва ког на ро да ва жни су 
кон ти ну и те ти, у кон ти ну и те ту је вред ност тра ди ци је, а наш је зик га има, 
сто га има сво ју са тво ре ну и твор бе ну сло бо ду. Ка ко део о упо тре би је зи ка 
у по ме ну том за ко ну са др жи мно го та ча ка без ва ља ног на уч ног упо ри шта, 
ис прав ном се огле да Од лу ка Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка ко-
ја се ти че пре и спи ти ва ња устав но сти до не тог за ко на.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Београд

na ta sa.vu lo vic @isj.sa nu.ac .rs 

3 <https://www.mer kur.de/po li tik/horst-se e ho fer-mi ni ste ri um-we i blic her-sprac hform-ver-
fas sun gswi drig-ju stiz-lam brecht-90070730.html>
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Др Ана З. Ма ца но вић

ТВОР БА МО ВИ РА НИХ ФЕ МИ НИ НУ МА  
У ПРИ РУЧ НИ КУ ЗА УПО ТРЕ БУ РОД НО ОСЕ ТЉИ ВОГ ЈЕ ЗИ КА  

(2019)

1. УВОД. Усва ја ње За ко на о род ној рав но прав но сти 20. ма ја 2021. г. у 
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је иза зва ло је бур ну ре ак ци ју лин гви-
стич ке, а пре све га ср би стич ке стру ке. С тим у ве зи, вр ло је ва жно од мах на 
по чет ку раз ја сни ти јед ну кључ ну ствар. Ве ру је мо да ни јед на ци ви ли зо ва на, 
ми сле ћа осо ба не са мо да не ма ни шта про тив род не рав но прав но сти већ се 
за ла же за су зби ја ње и ис ко ре њи ва ње сва ког об ли ка дис кри ми на ци је (на 
осно ву по ла, бо је ко же, на ци о нал не или вер ске при пад но сти, ког ни тив них 
спо соб но сти, имо вин ског ста ња и сл.). Да кле, ср би стич ка стру ка ни је скуп 
тра ди ци о на ли ста огр ну тих у око ре ли па три јар хат, ко ји де мон стри ра сво ју 
моћ над је зи ком, већ део ака дем ске за јед ни це ко ји се шко ло вао да про у ча ва 
срп ски је зик, срп ску књи жев ност, исто ри ју и кул ту ру. Бу ду ћи да је до нет 
за кон обавезујућег ка рак те ра чи ји се зна ча јан део од но си на је зик, тач ни је 
на онај део је зи ка ко ји се на зи ва род но осе тљи вим/сен зи тив ним, а да ни ко 
из уже ср би стич ке стру ке ни је био кон сул то ван при ли ком из ра де овог за-
ко на иа ко се Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка СА НУ ви ше пу та 
овим по во дом огла ша вао, пот пу но је оче ки ва но да се са да, post fe stum, уо-
ча ва низ про пу ста, не ре гу лар но сти и мањ ка во сти у са мом за ко ну, што ну-
жно до во ди до ње го ве не при мен љи во сти у прак си, ма кар у ве зи с де лом 
ко ји се ти че упо тре бе род но осе тљи вог је зи ка.

2. КА КО ЈЕ ЗИК УКА ЗУ ЈЕ НА РАЗ ЛИ КЕ У ПРИ РОД НОМ РО ДУ? Ка да се го во ри о 
род но осе тљи вом је зи ку, вр ло че сто се тај тер мин пот пу но не пра вед но сво-
ди на про цес фе ми ни за ци је име ни ца из сфе ре за ни ма ња, зва ња, функ ци ја, 
ти ту ла и сл., од но сно на спо соб ност је зи ка да по мо ћу од ре ђе них на ста ва ка 
гра ди на зи ве за осо бе жен ског по ла од ко ре ла тив них име ни ца му шког ро да. 
По тен ци јал на шег је зи ка мно го је ве ћи, јер срп ски стан дард ни је зик пред-
ста вља уре ђе ни си стем је зич ких пра ви ла ко ји сво јим го вор ни ци ма до но си 
ши ро ку ле пе зу мо гућ но сти у из ра жа ва њу, али у скла ду са по што ва њем ње-
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го вих за ко ни то сти и нор ми (пре све га мор фо ло шких, лек сич ких, де ри ва-
то ло шких, син так сич ких, сти ли стич ких). 

2.1. У срп ском је зи ку по сто ји ви ше на чи на ко ји ма се мо гу озна чи ти 
раз ли ке у по гле ду при род ног ро да, од но сно би о ло шког по ла би ћа. Је дан од 
њих, и то нај ста ри ји на чин, је сте да се осо бе жен ског по ла обе ле жа ва ју по
себ ним лек се ма ма, и оне са на зи ви ма за би ћа му шког ро да чи не лек сич ке 
па ро ве (нпр. мај ка, ма тер, ма ти – отац, ма ма – та та; же на – му шка рац, 
муж; ба ба – де да и сл.). 

2.2. Осо бе жен ског по ла мо гу се име но ва ти и тзв. име ни ца ма оп штег 
или не у трал ног при род ног ро да. То су оне име ни це ко је мо гу озна ча ва ти и 
му шки и жен ски пол, а гра ма тич ки род им мо же би ти: (а) жен ски (нпр. осо ба, 
све зна ли ца, из бе гли ца, стран ка итд.); (б) сред њи (нпр. ли це, би ће, за но ве та
ло, пи ска ра ло итд.) и (в) му шки. Овој гру пи углав ном при па да ју име ни це 
из зна чењ ске гру пе no mi na agen tis et no mi na prof fe si o nis, ко ја под ра зу ме ва 
на зи ве за вр ши о це рад њи и но си о це за ни ма ња, зва ња, ти ту ла и сл. (нпр. 
про фе сор, бан кар, ли мар, пе кар, док тор итд.).

При ме ра ра ди, ка да ка же мо да су нам у бан ци тра жи ли жи ран та, ве-
ру је мо да ни ко не ће по ми сли ти да то мо ра би ти му шка рац. Или ако у за пи-
сни ку са На уч ног ве ћа не ког ин сти ту та сто ји да је са стан ку при су ство ва ло 
55 са рад ни ка, то не под ра зу ме ва да ме ђу њи ма не ма же на (или чак да же не 
ни су број ни ји чла но ви ве ћа у од но су на му шкар це). 

2.3. Би ћа жен ског по ла у срп ском је зи ку обе ле жа ва ју се и из ве де ни ца ма 
жен ског ро да мо ти ви ра них му шким ко ре ла ти вом, без про ме не ње го ве се-
ман ти ке (нпр. Ср бин – Срп ки ња, пе вач – пе ва чи ца итд.). У ли те ра ту ри се 
ова кве из ве де ни це на зи ва ју мо ви ра ним фе ми ни ну ми ма1 или со ци јал ним 
фе ми ни на ти ви ма2. 

3. МО ВИ РА НИ ФЕ МИ НИ НУ МИ – ПО ЈАМ И НА ЧИН ГРА ЂЕ ЊА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ. 
Сти че се ути сак да је ге не рич ка вред ност гра ма тич ког му шког ро да ка мен 
спо ти ца ња ка да се во де де ба те о род но осе тљи вом је зи ку. Оста вља ју ћи по 
стра ни за ни мљи ву чи ње ни цу да се, ре ци мо, не про бле ма ти зу је ква ли фи ко-
ва ње му шка ра ца име ни ца ма жен ског ро да (по пут осо ба, све зна ли ца, стран ка, 
лу та ли ца), за др жи мо се на го ру ћем про бле му – мо ви ра ним фе ми ни ну ми ма, 
од но сно из ве де ни ца ма жен ског ро да са зна че њем про фе си о нал ног или не-
ког дру гог дру штве ног ста ту са, и то са ста но ви шта твор бе ре чи.

Ова кве из ве де ни це срп ском је зи ку ни су не по зна ни ца, упо тре ба име-
ни ца ко је озна ча ва ју дру штве ни ста тус или за ни ма ње же на ве ко ви ма је при-
сут на у срп ском је зи ку. Пре ско ро 40 го ди на об ја вље на је зна чај на сту ди ја 

1 Бо жо Ћо рић. Мо ци о ни су фик си у срп ско хр ват ском је зи ку. Бе о град: Фи ло ло шки фа-
кул тет, 1982 (у да љем тек сту: Ћо рић 1982).

2 Пре драг Пи пер. О со ци јал ним фе ми ни на ти ви ма у срп ском и дру гим сло вен ским 
је зи ци ма. Ју жно сло вен ски фи ло лог LXXII/3–4 (2016): 35–65.
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проф. Б. Ћо ри ћа Мо ци о ни су фик си у срп ско хр ват ском је зи ку (1982), и у њој 
се мо же сте ћи увид о на чи ну гра ђе ња ових ре чи, фре квен ци ји упо тре бе, 
ге о граф ској рас про стра ње но сти и сл. По ред то га, мно ги срп ски лин гви сти 
об ја ви ли су зна тан број ра до ва ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком (в. ра до ве 
П. Пи пе ра, Б. Ћо ри ћа, Ј. Ра дић, С. Ми ло ра до вић, С. Са вић, Р. Бу гар ског итд.).

Мо ви ра ни фе ми ни ну ми на ста ју име нич ком мо ци јом, на чи ном твор бе 
ре чи ко јим се обе ле жа ва ју раз ли ке у по лу. У пи та њу је спо соб ност је зи ка да 
по мо ћу од ре ђе них на ста ва ка гра ди на зи ве за би ћа жен ског по ла од од го ва-
ра ју ћих име ни ца му шког ро да. У срп ском је зи ку се то нај че шће чи ни по мо ћу 
три су фик са: -ица, ка, (к)иња, ко ји се на зи ва ју мо ци о ни су фик си. Пре ма ис тра-
жи ва њу Б. Ћо ри ћа (1982: 8), то се мо же учи ни ти на два на чи на: (а) ин те грал
ном име нич ком мо ци јом, ка да цео на зив му шког ро да ула зи у са став жен ског 
на зи ва, и на ње га се до да је мо ци о ни су фикс (нпр. про фе сор + ка, адво кат + 
ица, сту дент + ки ња) и (б) су пле тив ном име нич ком мо ци јом, ка да је жен-
ски на зив из ве ден од окр ње ног на зи ва му шког ро да, на ко ји се до да је мо ци-
о ни су фикс (нпр. стар(ац) + ица, гра ђан(ин) + ка, тр гов(ац ) + ки ња).

4. ТВОР БА МО ВИ РА НИХ ФЕ МИ НИ НУ МА У ПРИРУЧНИКУ ЗА УПОТРЕБУ РОДНО ОСЕ-
ТЉИВОГ ЈЕЗИКА (2019). По след њих го ди на (мо жда и де це ни ја), ини ци ран дале ко 
ма ње из лин гви стич ких, а ви ше из со ци јал но-по ли тич ких раз ло га, про цес 
фе ми ни за ци је име ни ца у срп ском је зи ку је ин тен зи ви ран. Но вo отво ре ни 
мо ви ра ни фе ми ни ну ми, као и сви оста ли нео ло ги зми, спа да ју у гру пу по-
тен ци јал них ре чи ко је, да би се уста ли ле у је зи ку и по ста ле део ак тив ног 
лек си ко на го вор ни ка срп ског је зи ка, мо ра ју ис пу ни ти три кри те ри ју ма: (1) 
мо ра ју би ти ско ва не пре ма твор бе ним нор ма ма срп ског је зи ка, (2) мо ра ју 
би ти свр сис ход не у је зи ку, од но сно у лек сич ком си сте му тре ба да по сто ји 
пра зно ме сто за по јам ко ји се да тим нео ло ги змом име ну је, (3) мо ра ју би ти 
оп ште при хва ће не у свим функ ци о нал ним сти ло ви ма. Не узи ма ју ћи са да у 
об зир дру ги и тре ћи кри те ри јум, за др жа ли би смо се са мо на пр вом, од но сно 
на но во ско ва ним мо ви ра ним фе ми ни ну ми ма ко ји ни су на ста ли у скла ду 
са мо ци о ном твор бом.

С тим у ве зи, освр ну ће мо се на је дан до ку мент, ко ји су пре две го ди не (2019) 
Ко ор ди на ци о но те ло за род ну рав но прав ност Вла де Р. Ср би је и Аген ци ја 
Ује ди ње них на ци ја за род ну рав но прав ност и осна жи ва ње же на об ја ви ли. 
У пи та њу је Приручник за употребу родно осетљивог језика.3 Ова пу бли ка ција, 
на пи са на ла ти ни цом, и да нас је до ступ на на сај ту Вла де Р. Ср би је,4 те се, претпо-
ста вља мо, тре ба сма тра ти у нај ма њу ру ку пре по ру чу ју ћом. Ипак, са лин гви-
стич ког ста но ви шта, њен са др жај је у мно гим сег мен ти ма вр ло про бле ма тичан:

3 Hri sti na Cve tin ča nin Kne že vić, Je le na La la to vić. Pri ruč nik za upo tre bu rod no ose tlji vog 
je zi ka. <https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/sr/aka dem ski-ku tak/pu bli ka ci je/pri ruc hnik-za-
-upo tre bu-rod no-ose tli vog-je zi ka> 3. 7. 2021 (у да љем тек сту: При руч ник 2019). 

4 https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/sr/aka dem ski-ku tak/pu bli ka ci je/pri ruc hnik-za-
-upo tre bu-rod no-ose tli vog-je zi ka
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„Istim po stup kom na sta la je i reč sluš ki nja. Na okr nje nu osno vu re či 
slu ga, slug-, do dat je na sta vak -ki nja, a g preš lo u š, pa da nas ima mo i ime ni cu 
sluš ki nja... Kao što nam pri mer sa ime ni com slu ga po ka zu je, g će u bli zi ni k 
(u na stav ku -(k)inja), pre ći u š. Ta ko će sva za ni ma nja ko ja u muš kom ro du 
ima ju za vr še tak -g ili -log (fi lo log, an tro po log, so ci o log, an dra gog, psi ho log, 
gi ne ko log, ane ste zi o log, hi rurg, epi de mi o log, sto ma to log) u žen skom ro du 
ima ti za vr še tak -ški nja (fi lo loš ki nja, an tro po loš ki nja, so ci o loš ki nja, an dra goš-
ki nja, psi ho loš ki nja, gi ne ko loš ki nja, ane ste zi o loš ki nja, hi rurš ki nja, epi de mio-
loš ki nja, sto ma to loš ki nja)“ (При руч ник 2019: 66). 

При мер слу га –слу шки ња ве ро ват но је сте мо ци о ни пар, иа ко ме ђу лин-
гви сти ма по сто је и ту ма че ња да је об лик слу шки ња на стао до да ва њем на-
став ка ки ња на гла гол ску осно ву служ (од гла го ла слу жи ти), што је ма ње 
ве ро ват но, бу ду ћи да још у Би бли ји има мо при ме ре по пут слу га Бож ји. Ако 
ста ви мо на стра ну гла сов не про ме не на ста ле у овој ре чи (по пут па ла та ли за-
ци је усло вље не по лу гла сни ком, а за тим и јед на че ња су гла сни ка по звуч но-
сти), као и вре ме ка да су се па ла та ли за ци је вр ши ле и из вр ши ле (за шта нам 
је по треб но од ре ђе но пред зна ње из исто риј ске фо не ти ке), при ме ри по пут 
фи ло лог –фи ло ло шки ња, со ци о лог –со ци о ло шки ња, пе да гог –пе да го шки ња, ан
дра го г–ан дра го шки ња мо гли су на ста ти је ди но ана ло ги јом пре ма мо ци о ном 
па ру слу га –слу шки ња, а не као плод гла сов них из ме на на ста лих на мор фем-
ном ша ву при ли ком твор бе мо ви ра них фе ми ни ну ма у са вре ме ном срп ског 
је зи ку, као што ау то ри Pri ruč ni ka твр де. Ме ђу тим, на ве де не лек се ме ни су 
на ста ле ни ана ло ги јом пре ма об ли ку слу шки ња јер ни су у пи та њу исти твор-
бе ни ти по ви, осно ва ни је иста (а ни су фикс). Да кле, из ве де ни це по пут фило
ло шки ња, со ци о ло шки ња, пе да го шки ња, ан дра го шки ња итд. ни су при хва тљи ве 
са ста но ви шта де ри ва то ло шке нор ме, бу ду ћи да ни су гра ђе не пре ма по сто-
је ћим твор бе ним мо де ли ма за ства ра ње мо ви ра них фе ми ни ну ма. На ста вак 
-иња у на ве де ним при ме ри ма ни је до да ван на осно ве ко је чи не име ни це 
му шког ро да на лог и гог, већ на при дев ске об ли ке фи ло ло шки, со ци о ло шки, 
пе да го шки, ан дра го шки. 

У овом при руч ни ку на ла зи се и гло са ри јум (спи сак) зва ња, за ни ма ња, 
ти ту ла и име но ва ња же на (При руч ник 2019: 83–122). У дво сту бач ној та бе ли, 
са ле ве стра не на ла зе се „об ли ци за жен ски род“, а с де сне „об ли ци за му шки 
род“. У ве зи са фе ми ни за ци јом име ни ца на лог и гог, већ на пр ви по глед 
за па жа се нео бја шњи ва не у јед на че ност. Код по је ди них име ни ца, по пут ан
тро по лог, де фек то лог, ми кро би о лог, пе да гог, пси хо лог, сто ма то лог итд. да ти 
су ду бле ти об ли ци жен ског ро да (ан тро по ло шки ња/ан тро по ло ги ца, де фек
то ло шки ња/де фек то ло ги ца, ми кро би о ло шки ња/ми кро би о ло ги ца, пе да го шки ња/
пе да го ги ца, пси хо ло шки ња/пси хо ло ги ца, сто ма то ло шки ња/сто ма то ло ги ца). 
Уз дру гу гру пу име ни ца на лог и гог, по пут еко лог, хи сто лог, кар ди о лог, ме
те о ро лог, не у ро лог, оф тал мо лог, као име ни це жен ског ро да на во де се са мо 
об ли ци на -ки ња (еко ло шки ња, хи сто ло шки ња, кар ди о ло шки ња, ме те о ро
ло шки ња, не у ро ло шки ња, оф тал мо ло шки ња). За ову по ја ву не мо же се про-
на ћи лин гви стич ко, а бо ји мо се, ни ло гич ко обра зло же ње.
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У Приручнику да ље сто ји: „Srp ski je zik pru ža mo guć nost za rod no ose tlji-
vo iz ra ža va nje, jer je mo gu će za sva ku imeniсu iz ve sti i žen ski i muš ki rod“ (При-
руч ник 2019: 75). Ако је то за и ста та ко, по ста вља се пи та ње због че га се у 
гло са ри ју му на ве де ног при руч ни ка, у ко јем се на ла зе на по ред ни об ли ци мо-
циј ских па ро ва, не на ла зи, ре ци мо, му шки род за име ни це ба би ца и дади ља, 
или, ре ци мо, фе ми ни на тив од име ни це ку пац.

По себ но су за ни мљи ва и те шко об ја шњи ва сле де ћа ре ше ња: уз име ни-
цу док то ранд (сту дент док тор ских сту ди ја, онај ко ји се спре ма за од бра ну 
док тор ске ди сер та ци је) пред ло же на ре ше ња су док то рант ки ња и док тор ка 
на у ка, а уз син таг му док тор на у ка – док то ри ца на у ка (При руч ник 2019: 89).

Гре ша ка и про пу ста у овом гло са ри ју му има још си ја сет. Јед ни су по сле-
ди ца де ри ва то ло шке не ком пе тен ци је (бри га дист ки ња ни је мо ци о ни пар за 
бри га ди ра већ за бри га ди сту, за куп ни ца је мо ци о ни пар за име ни цу за куп ник 
а не за ку пац, уз име ни цу ет но граф по ред фе ми ни на ти ва ет но граф ки ња 
сто ји и ет но ло ги ца итд.), а дру ги, ве ро ват но, не ма ра (мо ви ра ни фе ми ни нум 
од име ни це лек си ко лог у овом при руч ни ку је лек си ко граф ки ња, од лек си ко
граф – лек си ко ло шки ња, а од фи зи о лог – фи ло зоф ки ња!).

5. ЗА КЉУ ЧАК. Мо ви ра ни фе ми ни ну ми су при сут ни и по треб ни у је зи ку 
и про цес њи хо вог ства ра ња се ши ри у скла ду са све ве ћом уло гом же на у 
са вре ме ном дру штву. Тај про цес тре ба да се од ви ја, као и до са да, при род но 
и спон та но, у скла ду са по сто је ћим нор ма ма срп ског је зи ка, без је зич ког ин-
же ње рин га и ве штач ког ства ра ња ове гру пе име ни ца, а вре ме ће по ка за ти 
хо ће ли се но во фор ми ра ни об ли ци, ко ји су у скла ду са де ри ва то ло шким и 
свим дру гим нор ма ма срп ског је зи ка, при по ји ти на шем је зич ком си сте му, 
не на ру ша ва ју ћи ње го ву струк ту ру.

НА ПО МЕ НА. Кра јем ју ла 2021. год. на сај ту Вла де Ре пу бли ке Ср би је, међу 
пу бли ка ци ја ма ака дем ског кут ка Ко ор ди на ци о ног те ла за род ну рав но прав-
ност Вла де Ре пу бли ке Ср би је, об ја вље на је и ћи ри лич ка вер зи ја Приручника 
за употребу родно осетљивог језика, са не из ме ње ном го ди ном изда ња – 2019, 
што је ве о ма нео бич но, бу ду ћи да се за сва ко но во, из ме ње но и до пу ње но 
из да ње мо ра на ве сти и го ди на. Де таљ на ком па ра тив на ана ли за ових два ју 
тек сто ва да ће ис црп ни је за кључ ке, али да они ни су исто вет ни све до чи и 
ле ти ми чан по глед на гло са ри ју ме: у ла ти нич кој вер зи ји као об лик жен ског 
ро да уз име ни цу фи зи о лог сто ји фи ло зоф ки ња (sic), а у ћи ри лич ком из да њу 
фи зи о ло шки ња и фи зи о ло ги ца.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ 
Бе о град

ran dje lo vi ca na@yahoo.com





Проф. др Ма ри на Ја њић

ЈЕ ЗИК НАШ НА СУ ШНИ  
– СРП СКИ ЈЕ ЗИК У АК ТУ ЕЛ НОМ ДРУ ШТВЕ НОМ КОН ТЕК СТУ

Ка да је реч о по ло жа ју срп ско га је зи ка у са вре ме ном дру штву, са жа ло-
шћу за кљу чу је мо да је де це ни ја ма мар ги на ли зо ван на ру бо ви ма дру штве них 
иза зо ва и про бле ма ко ји су ути сну ли пе чат вре ме на срп ској исто ри ји с краја 
про шлог и по то њим го ди на ма XXI ве ка. До дат но, про цес свет ске гло ба лиза-
ци је и ан гло ма ни је ни је ми мо и шао ни на ше дру штво, а ти ме ни срп ски је зик. 
Ре зул тат то га је сте тзв. „не мар ни“ го вор ни стил у јав ном го во ру и пре ко мер-
на упо тре ба ан гли ци за ма у не зва нич ној ко му ни ка ци ји. Са ма лих екра на 
пре ду го већ еми ту ју се ТВ еми си је (за бав ног ка рак те ра – а та кве су нај бројни-
је и нај по пу лар ни је) у ко ји ма се, за рад при ви да ком фор ми зма, ау ди то ри ју-
му не на ме тљи во сер ви ра по се бан вид ре лак си ра не ко му ни ка ци је за ко ји се 
не мо же ре ћи да ува жа ва по сту ла те је зич ке кул ту ре, не др жи пре те ра но ни 
до књи жев но је зич ке нор ме, ни ти по шту је прин ци пе је зич ке ко о пе ра тивно-
сти и на че ла је зич ке при стој но сти ко ји чи не те мељ кул тур не ко му ни ка ције.

Из на ве де них раз ло га, ни је зго рег под се ти ти се за бо ра вље них (а чу ве-
них) Грај со вих мак си ма: ква ли те та, кван ти те та, ре ле вант но сти и ма ни ра 
ко ји нас опо ми њу на исти ни тост, тра ја ње, ра зу мљи вост, ко хе рент ност, ја сност 
и пре ци зност је зич ког из ра за (уп. у српској лингвистици М. Стевановић). 
Њи ма се уте ме љу је ко о пе ра тив на ко му ни ка ци ја. Ли чов прин цип при стој но-
сти уте ме љен је на мак си ма ма: так та, ве ли ко ду шно сти, одо бра ва ња, скром-
но сти и сим па ти је. Док је функ ци ја ко о пе ра тив ног прин ци па да оно што је 
ре че но до при но си прет по ста вље ном ило ку ци о ном чи ну, функ ци ја ком пле-
мен тар ног му прин ци па при стој но сти је сте одр жа ва ње дру штве не рав но-
те же и при ја тељ ског од но са. Бра у но ва и Ле вин сон су још дав не 1987. го ди не 
уста но ви ли прин цип уч ти во сти као стра те ги ју за убла жа ва ње ли ца у вер бал-
ним ин тер ак ци ја ма. 

Све у куп но, на ве де ни прин ци пи и њи хо ве мак си ме упу ћу ју нас на за-
кљу чак да је кул ту ра из ра жа ва ња ве о ма сло же на је зич ка ак тив ност, са ста-
вље на из че ти ри основ не ком по нен те: је зич ке, етич ке, ко му ни ка тив не и 
естет ске, при че му је зич ка ком по нен та под ра зу ме ва по што ва ње књи жев-
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но је зич ке нор ме; ко му ни ка тив на зах те ва при ла го ђа ва ње го вор ној си ту а-
ци ји, тј. си ту а ци о ном кон тек сту; естет ска је у ве зи са сти лом и ле по том је-
зич ког из ра за; етич ка ком по нен та под ра зу ме ва упо тре бу хо но ри фи ка и 
фор му ла уч ти вог је зич ког по на ша ња у да тим дру штве ним си ту а ци ја ма. 
Ни су по треб не кон вер за ци о не ана ли зе јав не ко му ни ка ци је са аспек та по-
што ва ња ова че ти ри на ве де на по сту ла та је зич ке кул ту ре да би смо за кљу-
чи ли на ком је ни воу кул ту ра из ра жа ва ња да нас у на шем дру штву. Сви ма 
је ја сно да се у јав ном го во ру про из вољ но упо тре бља ва је зич ка нор ма, да је 
пу ри зам дав но за бо ра вље на ка те го ри ја нор ми ра ног је зи ка услед по ја ве ан-
гло ма ни је ко ја си ро вим ан гли ци зми ма „бо га ти и опле ме њу је“ наш је зик; 
ело квен ци ја и флу ент ност, ја сност и пре ци зност усту пи ле су ме сто пра зно-
сло вљу. Без де ик тич них из ра за „ја“ и „мој“ не мо же се за ми сли ти јав на ко-
му ни ка ци ја бу ду ћи да се у ко му ни ка ци ји пре че сто ис ти чу вла сти ти став и 
пер со нал ност, што је до дат но пра ће но упа да њем са го вор ни ку у реч. И мо жда 
нај у пе ча тљи ви ји мо ме нат у јав ној ко му ни ка ци ји је сте све сно или не све сно 
из бе га ва ње хо но ри фи ка и је зич ких ети ке та (ре чи из по што ва ња, ти ту ли-
ра ње, обра ћа ње пре зи ме ном). Та ко ђе, еви дент но је ја ко ко ле ба ње у ти/ви 
обра ћа њу па се у сва кој си ту а ци ји јав не ко му ни ка ци је ра ди је не пер си ра 
– ако не мо ра. Шта ви ше, у сва ко днев ном јав ном го во ру, об лик са ви се до-
жи вља ва не као кул ту ро шки чин по што ва ња, већ као вр ста дис тан ци ра ња 
и при кри ве ног ани мо зи те та.

Нор ма тив на је зич ка кул ту ра, као та ква, у на шем је зи ку је на ни воу 
пре по ру ке, ко ја очи глед но ни је та ко ин те ре сант на го вор ни ци ма на јав ној 
сце ни. И то је нај бо љи по ка за тељ по ло жа ја срп ског је зи ка у са вре ме ном 
дру штву. Књи жев но је зич ка нор ма и фор му ле уч ти вог го вор ног по на ша ња 
(што је мно го ви ше од три „ча роб не“ ре чи: мо лим, хва ла и из во ли те) на ме-
ње не су ус по ста вља њу пле ме ни тих со ци јал них ре ла ци ја ме ђу љу ди ма, ис-
ка зи ва њу по што ва ња, су зби ја њу не ра зу ме ва ња, вер бал ног и дру гог на си ља, 
осим што при мар но има ју функ ци ју ја сног и пре ци зног из ра жа ва ња. Не-
по што ва ње прин ци па ко о пе ра тив но сти и при стој но сти во ди у не же ље ном 
прав цу. Та ко ђе, не по што ва ње књи жев но је зич ке нор ме је скр на вље ње је зи-
ка јер је она од раз ци ви ли за циј ског кон ти ну у ма ко ја раз вој ном ева лу тив ном 
ли ни јом сле ди дру штве на кре та ња. 

Да кле, ра зор на моћ дру штве них кре та ња скрај ну ла је бри гу о је зи ку 
по стра ни. Го то во да и не по сто ји свест о је зич кој кул ту ри као ком плек сном 
со ци о лин гви стич ком фе но ме ну, тој „гра ма ти ци дру штве ног ста ту са“, ка ко 
је на зи ва Ми ло рад Ра до ва но вић.1 У при лог то ме го во ри чи ње ни ца да се већ 
го ди на ма код нас го во ри о кри зи чи та ња, тј. не до стат ку књи жев не кул ту ре. 
Ни ко не по ми ње кри зу го во ра, тј. не до ста так го вор не кул ту ре, ко ја је по 
при ро ди ства ри плат фор ма за раз вој књи жев не и сва ке дру ге кул ту ре. По-
хва ле су вред ни рет ки ен ту зи ја сти и ак ци је по пут оне ко ју су ор га ни зо ва ли 
Фи ло ло шки фа кул тет и Би бли о те ка гра да Бе о гра да „Не гуј мо срп ски је зик“ 

1 Mi lo rad Ra do va no vić. So ci o lin gvi sti ka. Be o grad: BIGZ, Bi bli o te ka XX vek, knj. 35, 1979. 
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или обра зов ни се ри јал Мир ја не Бла жић „Срп ски на срп ском“, као и ко лум-
не лин гви ста у озбиљ ним днев ним ли сто ви ма. У све ту је те о ри ја је зич ке 
уч ти во сти ве о ма по пу лар на јер се упра во пра ви ли ма оп ште ња ме ђу љу ди-
ма (ко о пе ра тив ност, при стој ност, уч ти вост) уте ме љу ју здра ви со ци јал ни 
од но си ме ђу чла но ви ма јед не дру штве не за јед ни це. Без кул ту ро ло шке са-
мо све сти о ва жно сти не го ва ња кул ту ре из ра жа ва ња (ко ја осим нор ме под-
ра зу ме ва и дру ге ва жне ко му ни ка тив не ком пе тен ци је) не мо же би ти ни 
истин ске бри ге о је зи ку, па ни љу ба ви и по што ва ња пре ма ње му.

У усло ви ма мар ги на ли за ци је ви тал них је зич ких пи та ња, су о ча ва мо се 
са при ме ром по ли ти за ци је је зи ка и пре не бре га ва њем ин сти ту ци о на ли зо-
ва ног на чи на ре ша ва ња про бле ма ти ке фор ми ра ња род но осе тљи вог је зи ка 
и по ја ча ног ак ти ви ра ња мо ци је у сфе ри жен ских за ни ма ња (код име ни ца 
ти па no mi na agen tis жен ског ро да из ве де ним мо ци о ним су фик си ма). У ве зи 
с тим тре ба ис та ћи да је нео спор но да по сто ји ме ђу соб но про жи ма ње и са-
деј ство из ме ђу је зи ка и кул ту ре – кул ту ра се про фи ли ше је зи ком, а је зич ка 
сли ка све та је усло вље на кул тур ном ма три цом у ко јој се ис по ља ва. И то је 
је дан не пре кид ни про цес. По при ро ди ства ри дру штве не про ме не об ли ку-
ју је зик, као што и је зик ути че на про ме ну дру штве не све сти. Не сме би ти 
стаг на ци је ни кон зер ва ти зма и то је ја сно уоч љи во бу де мо ли упо ре ди ли 
је зик да на шњи це са је зи ком од пре сто ти ну го ди на.

Ни је, да кле, упит но ни то да су осо бе жен ског по ла би ле дис кри ми ни-
са не у па три јар хал ном све ту и да је та ква њи хо ва ми ле ни јум ска уло га за-
пре та на у је зич кој кон струк ци ји об ли ко ва ња све та. Сло жи ће мо се да се 
дру штве на уло га же не од сре ди не про шло га ве ка до да нас знат но про ме ни-
ла, те да је афир ма ци ја же на до ве ла до број них ру ко во де ћих функ ци ја на 
свим ни во и ма дру штве них ор га ни за ци ја. Је зик то пра ти и нео спор но је да се 
во ка бу лар бо га ти фе ми ни ни ма и ро до лек ти ма и да име ни це no mi na agen tis 
ко је озна ча ва ју ли ца жен ског по ла мо гу на ћи сво је ме сто у зва нич ној упо-
тре би. Но, то мо ра ју би ти оне ре чи ко је су се уста ли ле и одо ма ћи ле у на шем 
је зи ку. То мо гу би ти и но ве ко ва ни це на ста ле про дук тив ним мо ци о ним 
су фик си ма ко је се по ана ло ги ји са прет ход но адап ти ра ним срод ним лек се-
ма ма мо гу при хва ти ти и укло пи ти у се ман тич ке и гра ма тич ке мо де ле срп-
ског је зи ка, а ни ка ко ве штач ки ство ре ни нео ло ги зми.

Дру гим ре чи ма, књи жев ни је зик је до вољ но ши рок, ком плек сан и флек-
си би лан да мо же пра ти ти све функ ци је на шег дру штва у свим сфе ра ма 
ње го вих ис по ља ва ња, те та ко и до ла зи до иден ти фи ка ци је је зи ка са на цио-
нал ном кул ту ром. Са мим тим то не зна чи да ће је дан је зик има ти сво ју 
кул ту ру ни ти да ће сва ка кул ту ро ло шка гру па ци ја има ти свој по се бан је зик. 
Књи жев ни је зик је је дан за све кул ту ро ло шке, иде о ло шке, по ли тич ке и дру-
ге про фи ла ци је уну тар сло же не дру штве не стра ти фи ка ци је. 

Не за бо ра ви мо та ко ђе да је је зик, за јед но са ре ли ги јом, ге о граф ском и 
кул ту ро ло шком при пад но шћу, је дан од ва жних ка те го ри ја ет нич ког иден-
ти те та, а ет ни ци тет је би тан кон цепт за раз у ме ва ње на ци о нал не со ци о ге-
не зе и фор ми ра ње са мо све сти мо дер ног чо ве ка. Као при мер, на ве ла бих 
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ан то ним ски пар: муж (по ети мо ло ги ји: стсл. m\/q, прасл. *mǫžь, ста ри је: 
*ma nu- у зна че њу ‘онај ко ји мо же, упра вља, ми сли, во ди бри гу о не чем’)2 и 
же на (ста ри ји ко рен: *ĝen-, стсл. /ena у зна че њу ‘она ко ја ра ђа’). Њи хо ва по-
је ди нач на се ман ти ка от кри ва ду бин ски и при род ни по ре дак ства ри! Де ри-
ва ци о ним ин тер вен ци ја ма уну тар њих до би ли смо и но ве лек се ме су прот-
ног зна че ња, али оне су пе јо ра тив ног зна че ња: му шка ра ча и жен ска рош. Но, 
раз мо три мо још је дан при мер. Шта је са име ни цом чо век? Да ли је мо гу ће 
од име ни це чо век до би ти чо ве чи цу? Бо јим се да од го вор на ово пи та ње пре-
ва зи ла зи гра ни це сек си зма и да пред ста вља он то ло шки аспект је зи ка. Не-
ка да сло же ни ца, лек се ма чо век (стсл. ;lovykx, прасл. *čelověkъ)3 као да је у 
мо дер ном вре ме ну из гу би ла свој пра ви сми сао – би ћа упр тог че ла у веч ност, 
да кле, ми сле ћег, кон тем пла тив ног би ћа. Људ ског би ћа. Не му шкар ца или 
же не. Ка да ка же мо: „бу ди чо век“ – за пра во ми сли мо: „бу ди ху ма но би ће 
до стој но људ ске ра се“. Да кле, реч чо век је хи пе ро ним и над ре ђен је хи по ни-
ми ма: муж и же на, тј. об у хва та при пад ни ке оба по ла. У њој не ма ан та го низа-
ма ме ђу по ло ви ма јер реч чо век има он то ло гиј ски сми сао у срп ском је зи ку. 
Овим до ка зу је мо не у трал ност гра ма тич ког му шког ро да ко ји је про дукт 
исто риј ског раз вит ка не са мо на шег је зи ка већ исто вре ме но и на шег срп ско-
га ро да, на ше на ци је.

На рав но, си ја сет је при ме ра ко јим се ова тврд ња мо же пот кре пи ти, 
по пут оних да ли је не ко нај бо љи ак ти ви ста или ак ти ви сти ки ња. Ако у 
функ ци ји су бјек та упо тре би мо име или лич ну за ме ни цу, по у зда но ће мо 
зна ти ког је по ла на ве де но би ће, али ако у имен ском де лу пре ди ка та упо тре-
би мо име ни цу жен ског ро да – ак ти вист ки ња, то ће зна чи ти да је нај бо ља 
ме ђу же на ма у ак ти ви зму, а ако се упо тре би у му шком ро ду, ко ји је не у тра-
лан, то ће зна чи ти да је она нај бо ља од свих.

Да за кљу чи мо: 
1. По ло жај срп ског књи жев ног је зи ка у са вре ме ном дру штву са аспек та 

не го ва ња кул ту ре из ра жа ва ња у свим ње ним до ме ни ма, мар ги на ли зо ван 
је и де ва сти ран. Нео п ход но је по ди ћи ши ру дру штве ну свест о зна ча ју 
је зи ка уоп ште, је зич ке кул ту ре, је зич ке уч ти во сти и кул ту ре ди ја ло га. 
И на то ме се мо ра сту ди о зно и де таљ но ра ди ти.

2. Тре ба ра ди ти на уса гла ша ва њу дру штве них и је зич ких то ко ва и уз по-
што ва ње и са гле да ва ње про ме на у дру штву на ћи mo dus vi ven di за пре-
ва зи ла же ње про бле ма. Си гур но је да функ ци о нал на сти ли сти ка оста-
вља до вољ но ма не вар ског про сто ра за про на ла же ње фор му ле по ми ре ња, 
те да се од ре ђе ни дру штве ни кру го ви истог иде о ло шког или по ли тич-
ког ста ва мо гу слу жи ти ро до лек ти ма, али их не мо гу си лом, по лу га ма 
мо ћи, на ме та ти на у ци и оста лим го вор ни ци ма јед не је зич ке за јед ни це. 

2 Макс Фа смер. Эти мо ло ги че ский сло варь рус ско го языка. Том 2. 1986. EBo ok, 2007. 
(http://www.slo vo rod.ru/etym-va smer/_pd f/va smer-et ymo lo gic-dict2.pdf) 17. 7. 2021. 

3 Макс Фа смер. Эти мо логи че ский сло варь рус ского языка. Том 4. 1987. EBo ok, 2007. 
<http://www.slo vo rod.ru/etym-va smer/_pd f/va smer-et ymo lo gic-dict4.pdf> 17. 7. 2021.
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Осим то га, гру бим је зич ким ин тер вен ци ја ма и пре те ри ва њи ма опи ре 
се и сам је зич ки си стем (на пла ну се ман ти ке до ла зи до ко мич них си-
ту а ци ја (до ма ћи ца и до ма ћин, тре нер и тре нер ка, ко сач/ко сац и ко са
чи ца/ко си ли ца), на пла ну син так се и сти ли сти ке до ла зи до ро го бат них 
кон струк ци ја при ли ком па ра лел ног на бра ја ња истих ре чи са зна че њем 
би ћа раз ли чи тог по ла (сту дент и сту ден ки ња, во ди тељ и во ди те љи ца, 
епи де ми о лог и епи де ми о ло шки ња, пси хо лог и пси хо ло шки ња), док на 
пла ну лек си ке не при род на ре ше ња па ра ју уши и де лу ју из ве шта че но: 
ви те шки ња, ен ту зи јаст ки ња, пер фек ци о нист ки ња, лин гви сти ки ња, 
дер ма то ло шки ња, ги не ко ло шки ња, он ко ло шки ња, ис тра жи ва чи ца, ар хе
о ло шки ња, ет но ло шки ња, ко му ни ко ло шки ња, со ци о ло шки ња, би о ло шки
ња, астро ло шки ња... Ова квим ве штач ким ин тер вен ци ја ма у је зи ку 
мо ра ла би се по кре ну ти тек тон ска по ме ра ња и у прав цу ре ша ва ња ста-
ту са име ни ца жен ског ро да ко ји ма се озна ча ва ју би ћа при род ног му шког 
по ла јер ће се он да они осе ти ти дис кри ми ни са ним и фе ми ни зи ра ним 
(Алек са, Ан дри ја, Не ма ња, Стра хи ња, Вла ди ца, Та ди ја, Ни ко ла, су ди ја, 
вла ди ка...). 
За сам крај при се ти мо се ре чи Ран ка Бу гар ског ко ји о овом про бле му 

у сво јој књи зи Је зик и кул ту ра из но си за кљу чак: 

„Ipak, uz pu no poš to va nje hu ma ni stič ke mo ti va ci je ko ja po kre će ova kve 
pro jek te, ne pri stra sni ko men ta tor mo že da se za pi ta ni je li za la ga nje za eks-
trem nu, a u suš ti ni ne po treb nu do sled nost za pra vo kon tra pro duk tiv no. Bez 
že lje da bu de mo ci nič ni, i bez trun ke ‘muš kog šo vi ni zma’, do zvo li će mo se bi 
opa sku da sve ovo po ma lo li či na ame rič ki re sto ran na či jim bi vra ti ma pi sa lo 
‘Crn ci ma ulaz do zvo ljen’. Na pr vi po gled ve o ma li be ral no i de mo krat ski, ali 
– zaš to im ne bi bio do zvo ljen? Ili, zaš to ne pi še da je ulaz do zvo ljen bel ci ma? 
Veš tač ko us po sta vlja nje gra ma tič ke si me tri je ne ukla nja raz li ke u pra vi ma i 
sta tu su že na u stvar nom ži vo tu ne go ih, mo glo bi se re ći, sa mo pod vla či.

Kao i u dru gim ži vot nim do me ni ma, druš tve na ne rav no prav nost ne 
ot kla nja se in ter ven ci ja ma u je zi ku – bar ne ona kvim ka kve se po ne kad i po-
ne gde pred la žu u ža ru bor be za žen ska pra va. No ka ko god to bi lo, osta je da 
se vi di u ko joj će me ri ši ra go vor na za jed ni ca da pri hva ti no ve je zič ke obra sce 
ko ji ma smo se ov de po za ba vi li“.4 

Уни вер зи тет у Ни шу
Фи лозоф ски фа кул тет

ma ri na.ja njic @fil fak.ni .ac .rs 

4 Ran ko Bu gar ski. Je zik i kul tu ra. Be o grad 2005, 63–64. 
<https://kupdf.net/dow nlo ad/je zik-i-kul tu ra-ran ko-bu gar ski_59bb 584308bb c54e52894dac_

pdf> 17. 7. 2021.





Проф. др Ана Ја њу ше вић Оли ве ри

СРП СКИ ЈЕ ЗИК VS. РОД НО OСЈЕТЉИВИ ЈЕ ЗИК  
(О НЕО СЈЕ ТЉИ ВОМ СЕ ЦИ РА ЊУ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА)

1. За кон чи ја је свр ха ре гу ли са ње рав но прав но сти ме ђу по ло ви ма, а 
ко ји је (по гре шно) на зван За кон о род ној рав но прав но сти, усво јен је у Скуп-
шти ни Ср би је 20. ма ја 2021. го ди не.1 Од та да не пре ста ју ре ак ци је и про те-
сти про тив мно гих ње го вих ди је ло ва, а по себ ну по ле ми ку (вр ло че сто и 
под сми јех) иза зи ва ју чла но ви то га за ко на ко ји се од но се на упо тре бу та ко-
зва ног род но осје тљи вог је зи ка.

Те ма рав но прав но сти по ло ва и род но осје тљи вог је зи ка (ен гле ски: gen der 
sen si ti ve lan gu a ge) ак ту ел на је и у Евро пи и уоп ште у сви је ту, али је Ре пу бли-
ка Ср би ја јед на од ри јет ких др жа ва (ако не и је ди на) у ко јој од лу ке у ве зи с 
тим фе но ме ном до но се др жав ни ор га ни, без кон сул та ци је са на уч ним ин-
сти ту ци ја ма и ти је ли ма ко ја се ба ве срп ским је зи ком. На ро чи то је спор но 
то што су све од ред бе За ко на ко је се ти чу упо тре бе род но сен зи тив ног јези-
ка обавезујуће, а за њи хо во кр ше ње је од ре ђе на и ка зна. Ти ме се огра ни ча ва 
сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, за га ран то ва на Уста вом Ре пу бли ке Ср би је,2 
у ко ме чи та мо:

„Јем чи се сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, као и сло бо да да се го-
во ром, пи смом, сли ком или на не ки дру ги на чин тра же, при ма ју и шире 
оба ве ште ња и иде је.

Сло бо да из ра жа ва ња мо же се за ко ном огра ни чи ти ако је то неоп-
хoдно ра ди за шти те пра ва и угле да дру гих, чу ва ња ау то ри те та и не при-
стра сно сти су да и за шти те јав ног здра вља, мо ра ла де мо крат ског дру штва 
и на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је“ (Устав Ре пу бли ке Ср би је, 
члан 46).

С об зи ром на то да се упо тре ба не у трал них фор ми ти па про фе сор, но
ви нар, ди рек тор и дру гих не мо же сма тра ти по вре дом пра ва и угле да же на 

1 <http://www.par la ment.gov .rs> 27. 6. 2021.
2 <http://www.ustav ni.sud.rs/> 27. 6. 2021.
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ко је оба вља ју та за ни ма ња, од но сно функ ци је, ни је дан акт не би смио огра-
ни ча ва ти сло бо ду из ра жа ва ња и на ме та ти упо тре бу тзв. род но осје тљи вог 
је зи ка. А то упра во чи ни За кон о род ној рав но прав но сти, у ко ме, на при мјер, 
сто ји: „Сред ства јав ног ин фо р ми са ња ду жна су да ко ри сте род но осе тљив 
је зик [...]“ (За кон о род ној рав но прав но сти, члан 44, став 3). С дру ге стра не, 
члан 2 овог За ко на про пи су је:

„Од ред бе ово га за ко на не мо гу се ту ма чи ти ни ти при ме њи ва ти на 
на чин ко јим се уки да ју или огра ни ча ва ју пра ва утвр ђе на дру гим про-
пи си ма или огра ни ча ва или ума њу је до стиг ну ти ни во људ ских пра ва 
из обла сти род не рав но прав но сти ко ји про ис ти че из Уста ва [...]“ (За кон 
о род ној рав но прав но сти, члан 2).

Пи та ње (не)устав но сти За ко на оста ви ће мо прав ној стру ци, а ов дје ће мо 
на сто ја ти да ука же мо на спор на мје ста ко ја се ти чу тзв. род но осје тљи вог је зика.

2. Нај при је, спор на је са ма де фи ни ци ја род но осје тљи вог је зи ка:

„Род но осе тљи ви је зик је сте је зик ко јим се про мо ви ше рав но прав-
ност же на и му шка ра ца и с р е д  с т в о  к о  ј и м  с е  у т и  ч е  н а  с в е с т 
о н и х  к о  ј и  с е  т и м  ј е  з и  к о м  с л у  ж е  [истицање А. Ј. О.] у прав-
цу оства ри ва ња рав но прав но сти, укљу чу ју ћи п р о  м е  н е  м и  ш љ е  њ а , 
с т а  в о  в а  и  п о  н а  ш а  њ а  [истицање А. Ј. О.] у окви ру је зи ка ко јим се 
слу же у лич ном и про фе си о нал ном жи во ту“ (За кон о род ној рав но прав-
но сти, члан 6, став 17).

Да кле, род но сен зи тив ни је зик се на ме ће пу тем за кон ских нор ми као 
„но во го вор“, а циљ ње го вог ус по ста вља ња је сте „про мје на сви је сти, ми шље-
ња и ста во ва“. Ова про бле ма тич на де фи ни ци ја отва ра ма кар два пи та ња. 
Ко има пра во да ми је ња сви јест, ми шље ње и ста во ве, ако се они при том не 
ко се са етич ким нор ма ма дру штва? Да ли је циљ ово га за ко на обез бје ђи ва ње 
рав но прав но сти ме ђу по ло ви ма или про мје на сви је сти, од но сно про мје на 
си сте ма ври јед но сти?

До но си о ци За ко на очи глед но по сма тра ју је зик са мо као сред ство ко јим 
се мо же упра вља ти и на тај на чин ути ца ти на сви јест ње го вих го вор ни ка, а 
за бо ра вља ју да се у је зи ку ре флек ту ју дру штве ни, по ли тич ки и кул тур ни 
од но си, од но сно да је је зик ујед но и од раз на шег по гле да на сви јет. Иде ја да 
се пр во ство ре, и то на си лу, на зи ви за жен ска за ни ма ња, па да се он да же не 
„угу ра ју“ у њих су прот на је је зич ком раз во ју. Сам је је зик пра тио раз вој 
дру штва и пре по зна вао из ми је ње ну уло гу же не, па су се у ње му спон та но 
ства ра ли мо ви ра ни фе ми ну ни ми,3 ко ји су у срп ском је зи ку број ни – кра љи ца, 

3 Под мо ви ра ним фе ми ни ну мом Б. Ћо рић (Мо ци о ни су фик си у срп ско хр ват ском је зи ку. 
Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет Бе о град ског уни вер зи те та, 1982, 6–7) под ра зу ми је ва име ницу 
жен ског ро да из ве де ну мо ци о ним су фик сом од ко ре ла тив них име ни ца му шког ро да.
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вла дар ка, вла сте лин ка, учи те љи ца, док то ри ца, сли кар ка, пје сни ки ња, те 
мо на хи ња, ка лу ђе ри ца и мно ги дру ги. То по твр ђу је да се у срп ском је зи ку, 
и то одав но, и без упли та ња (је зич ке) по ли ти ке, род но ди фе рен ци ра ју име-
ни це ко је озна ча ва ју дру штве ни ста тус или про фе си ју, на рав но, ка да је то 
по треб но. Тај про цес, као што је по зна то, под ра зу ми је ва да се пр во де се дру-
штве но и је зич ки ре ле вант не про мје не, па да се он да из на ђу је зич ка сред ства 
ко ји ма ће се оне име но ва ти. При том, је зик, у скла ду са сво јим твор бе ним и 
дру гим по тен ци ја ли ма, про на ла зи на чи не да име ну је но ве уло ге же не. 

3. Ме ђу тим, За кон о род ној рав но прав но сти гу би из ви да тај са мо регу-
ла тив ни прин цип је зи ка, као што га не узи ма у об зир ни Приручник о упо-
треби родно сензитивног језика.4 Та лин гви стич ки не у те ме ље на пу бли ка ција, 
са број ним ма те ри јал ним гре шка ма ко је се ис пра вља ју већ у основ ној шко ли,5 
била би бе зна чај на да иза ње не сто је др жав на ти је ла ко ја и овај за кон на ме ћу 
је зи ку. У „Глосаријуму“ при ло же ном уз овај при руч ник на ла зи мо ри је чи које 
про сје чан го вор ник срп ског је зи ка не мо же ра зу мје ти – ала ски ња, лов ки ња, 
ло ва чи ца – или му је по тре бан на пор да пре по зна њи хо ву се ман ти ку, бу ду ћи 
да се у је зи ку ко ји је усво јио те ри је чи упо тре бља ва ју у дру га чи јем зна че њу: 
го вор ни ца, за ме ни ца, тре нер ка, ко са чи ца, бе ле жни ца и др. По себ но су про-
бле ма тич ни фе ми ни на тив ни нео ло ги зми6 ко ји ма до да ва ње мо ци о ног су фик-
са при ба вља не га тив ну ко но та ци ју: бри ја чи ца, бу ша чи ца, пе ра чи ца, гу да чи ца, 
шо фер ка, ко ба си чар ка и др. С об зи ром на то да се ве ли ки број име ни ца жен-
ског ро да на ве де них у спор ном „Глосаријуму“ не од но си на ствар на за нима-
ња же не, а да им вје штач ки „на ли је пље ни“ су фикс при ба вља пе јо ра тив но 
зна че ње,7 ис па да да се у Приручник о употреби родно сензитивног језика 

4 Hri sti na Cve ti ča nin Kne že vić, Je le na La la to vić. Pri ruč nik za upo tre bu rod no ose tlji vog 
je zi ka. Be o grad: Cen tar za žen ske stu di je, 2019 (у да љем тек сту: Cve ti ča nin Kne že vić − La la to vić 
2019).

5 Иа ко се још у ни жим раз ре ди ма основ не шко ле учи да се гла со ви из го ва ра ју, а сло ва 
пи шу, у овом при руч ни ку мо же мо про чи та ти и сље де ће: „Ta ko je, ka da iz go vo ri mo slo vo dž, 
u na šem je zi ku to je dan je din stven glas“ (Cve ti ča nin Kne že vić − La la to vić 2019: 37). Да ље, по ја ва 
фо не ме ш у ри је чи слу шки ња об ја шња ва се на сље де ћи на чин: „[...] g će u bli zi ni k (u na stav-
ku -(k)inja), pre ći u š (Cve ti ča nin Kne že vić − La la to vić 2019: 66), а ве зник или се про гла ша ва 
ри јеч цом: „[...] ka da obe for me na vo di mo i ‘raz dva ja mo’ ih reč com ili“ (Cve ti ča nin Kne že vić − 
La la to vić 2019: 74). Ау тор ке не пра ве раз ли ку из ме ђу твор бе ног су фик са и гра ма тич ког настав-
ка, али то је већ гра ди во пред ви ђе но за сред њо школ ске уџ бе ни ке.

6 П. Пи пер (2016: 50) под со ци јал ним фе ми ни на ти вом под ра зу ми је ва упо тре бу име-
ни це жен ског ро да ко јом се озна ча ва ју же не но си о ци од ре ђе них за ни ма ња или дру штве ног 
ста ту са, док се фе ми ни на тив ни нео ло ги зам од но си на вје штач ки кон стру и са не на зи ве 
ко ри шће не у свр ху по ли тич ке ди фе рен ци ја ци је (Пре драг Пи пер. О со ци јал ним фе ми ни-
на ти ви ма у срп ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма. Ју жно сло вен ски фи ло лог LXXII/3–4 
(2016): 35–65; у да љем тек сту: Пи пер 2016).

7 Већ смо пи са ли о то ме да је ита ли јан ски су фикс es sa, одо ма ћен у на шем нео ло ги зму 
де ка не са, а у по сљед ње ври је ме и „док то ре са“, пр во бит но озна ча вао же ну не до вољ но спо-
соб ну за оба вља ње дје лат но сти ко ја се сма тра ла му шком, од но сно же ну не до ра слу од ре ђе ном 
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же не у ства ри дис кри ми ни шу. Ри јеч је о то ме да но си о ци срп ске кул ту ре од-
ре ђе на за ни ма ња пре по зна ју као не до стој на же не, па су сто га и вје штач ки 
ство ре ни со ци јал ни фе ми ни на ти ви, упр кос упо тре би ре гу лар них мо ци о них 
су фик са, мар ки ра ни пе јо ра тив но. У Приручнику се го во ри и о род ним сте-
ре о ти пи ма, и ин си сти ра се на то ме да се за ни ма ња не ди је ле на „му шка“ и 
„жен ска“ (Cve ti ča nin Kne že vić − La la to vić 2019: 127). Па ипак, у „Glo sa ri ju mu“ 
по сто је и ри је чи ко је има ју са мо је дан род – и то жен ски. Та ква је ри јеч да
ди ља. По што ау тор ке на во де ри је чи апо стол ка, би ску пи ца, све ште ни ца, 
ђа ко ни ца, иа ко но си о ци срп ског је зи ка и кул ту ре не пре по зна ју та ква зани-
ма ња, зар се, до сљед но сти ра ди, не би мо гао из ми сли ти и ма ску ли на тив ко ји 
би озна чио му шкар ца чи је је за ни ма ње од гој дје це? Још је дан ку ри о зи тет: 
мо дел и кру пи је се тре ти ра ју као не у трал ни об ли ци, да кле не ма кон стру иса-
ног фе ми ни на ти ва, али за то на су пр от ом буд сма ну сто ји ом буд сман ка.

4. Ова кви по ступ ци, осим што на ру ша ва ју си стем твор бе них од но са и 
де ста би ли зу ју нор му срп ског је зи ка, про ти ве се и прин ци пу је зич ке еко но-
ми је, јер се ства ра ју не по треб ни ви шко ви. По себ но је не е фи ка сна и не е ко-
но мич на упо тре ба тзв. па ра лел них фор ми ко ју про па ги ра ју ау тор ке спор ног 
Приручника, а ко ја та ко ђе пот па да под род но сен зи тив ни је зик. Тзв. па ра-
лел не фор ме ства ра ју про блем у је зи ци ма у ко ји ма вје штач ко ства ра ње со-
ци јал них фе ми ни на ти ва про у зро ку је и по мје ра ња на гра ма тич ком, од но сно 
син так сич ком ни воу, јер се ста ва ра кон гру ен циј ски кон фликт у сла га њу име-
ни ца, при дје ва, за мје ни ца и гла го ла ко ји има ју род.8 У Приручнику се да ју 
три пре по ру ке за ре а ли за ци ју „па ра лел них фор ми“, при че му се дви је пре-
по ру ке ко је под ра зу ми је ва ју упо тре бу ко се цр те од но се са мо на пи са не тек-
сто ве, док се упо тре ба ра став ног ве зни ка или (ко ји ау тор ке про гла ша ва ју 
ри јеч цом) мо же ре а ли зо ва ти и у усме ним ис ка зи ма:

„Po sto ji ne ko li ko mo guć no sti za upo tre bu pa ra lel nih for mi u pi sa noj i 
usme noj ko mu ni ka ci ji:

 Po treb no je da za ka že te pre gled kod svog iza bra nog le ka ra/iz a bra ne 
le kar ke, ta ko što će te ga/je po zva ti na broj te le fo na 123456, ka da obe for me 
na vo di mo i „raz dva ja mo” ih ko som cr tom;

 Po treb no je da za ka že te pre gled kod svog iza bra nog le ka ra ili iza bra ne 
le kar ke ta ko što će te nju ili nje ga po zva ti na broj te le fo na 123456, ka da obe 
for me na vo di mo i „raz dva ja mo” ih reč com „ili”;

 Po treb no je da za ka že te pre gled kod svog iza bra nog/e le ka ra/ke  ta ko što 
će te ga/je po zva ti na broj te le fo na 123456, ka da na vo di mo muš ku for mu, ko ju 
pra ti ozna ka za na sta vak žen ske for me“ (Cve ti ča nin Kne že vić − La la to vić 
2019: 74).

зва њу или за ни ма њу – в. чла нак „Кад де ка ни ца по ста не де ка не са“ на сај ту Је зи ко фил (Ана 
Ја њу ше вић Оли ве ри. Кад де ка ни ца по ста не де ка не са. <https://je zi ko fil.rs /ka d-de ka ni ca-po sta-
ne-de ka ne sa> 10. 8. 2021).

8 О овом, као и о дру гим ва жним пи та њи ма у ве зи са упо тре бом со ци јал них фе мини-
на ти ва пи сао је П. Пи пер (2016).
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Ау тор ке се опре дје љу ју за дру гу ва ри јан ту, па у њи хо вом Приручнику 
чи та мо:

„Dru gim re či ma, da ži vi mo u druš tvu u ko me smo svi/e jed na ki/e, ne 
bi bi lo in sti tu ci ja i po je di na ca/ki ko je/i se pro ti ve rod no ne di skri mi na tiv nom 
je zi ku“ (Cve ti ča nin Kne že vić − La la to vić 2019: 24).

Да кле, род но осје тљи ви је зик се не за у ста вља са мо на упо тре би со ци јал-
них фе ми ни на ти ва не го за ди ре ду бље у гра ма тич ку нор му срп ског је зи ка, 
што нам се чи ни још по губ ни јим. 

5. Ин си сти ра ње на род ном ди фе рен ци ра њу чак и у си ту а ци ја ма ка да 
је оно ко му ни ка тив но ире ле вант но на ру ша ва и ин фор ма тив ну струк ту ру 
ре че ни це. На и ме, П. Пи пер (2016: 48) при мје ћу је да ре че ни це: Она је на ша 
нај бо ља ди ри гент ки ња и Она је наш нај бо љи ди ри гент не ма ју исто зна че ње, 
јер се у пр вом слу ча ју про по зи ци ја од но си на то је она нај бо ља са мо ме ђу 
ди ри гент ки ња ма.

Се ман тич ки и ин фор ма тив но су про бле ма тич ни и ис ка зи ти па: Do pis 
Go ra na Jok si mo vi ća, ru ko vo di o ca Škol ske upra ve Kra gu jev ca, upu ćen svim d i 
r e k  t o r  k a  m a  i d i  r e k  t o  r i  m a  osnov nih i sred njih ško la [...].9 Зна че ње овог 
ис ка за ни је исто као и зна че ње ис ка за: По зив је упу ћен свим ди рек то ри ма 
шко ла, јер пр ва ре че ни ца под ра зу ми је ва по сто ја ње вр сно раз ли чи тих рефе-
ре на та. На и ме, на во ђе ње фе ми ни на ти ва им пли ци ра да, у на ве де ном при мје-
ру, по сто ји ин фор ма тив но ре ле вант на раз ли ка из ме ђу адре са та му шког и 
жен ског по ла, од но сно да ру ко во де ћу функ ци ју у шко ла ма не оба вља ју на 
исти на чин ди рек то ри и ди рек то ри це, што, прет по ста вља мо, ни је би ла на-
мје ра ау то ра тек ста. У ова квим слу ча је ви ма отва ра се и ло гич ки про блем 
од но са из ме ђу са др жа ја пој ма и оби ма, од но сно до се га пој ма. Ако ис каз гла си 
– По зив је упу ћен свим ди рек то ри ма (осо ба ма ко је ру ко во де уста но ва ма), 
има се у виду са др жај пој ма. А ако је по зив упу ћен свим ди рек то ри ма и 
ди рек то ри ца ма (осо ба ма му шког по ла ко је ру ко во де шко ла ма и осо ба ма 
жен ског по ла ко је ру ко во де шко ла ма) – он да је у фо ку су до сег пој ма.

Са жа ље њем кон ста ту је мо да је овај „по ли тич ки ко рект ни“, а ин фор-
ма тив но ре дун дант ни на чин име но ва ња пре пла вио јав ни ди курс у Ср би ји. 
Kао по твр ду на во ди мо са мо не ке при мје ре:

„G r a  đ a  n i  se naj be zbed ni je ose ća ju u svo joj ku ći (84,5%), za tim u svom 
me stu (77,9%) i na po slet ku fi zič ki bez bed no se ose ća dve tre ći ne gra đa na i 
gra đan ki Sr bi je (75,3%);10

Kao gra đan ke i gra đa ni – bez ob zi ra na go di ne, rod ili ste pen obra zova-
nja – za bri nu ti smo za kva li tet i efi ka snost uslu ga ko je nam dr ža va nu di;11

9 Di rekt no.rs . <https://di rekt no.rs > 22. 6. 2021.
10 Beogrаdski cen tar za bez bed no snu po li ti ku. <https://bez bed nost.org > 17. 7. 2021.
11 Cen tar za evrop ske stu di je. <https://cep.org.rs> 17. 7. 2021.
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Za i sta se tru di mo da Be o grad ži vi ovog le ta, jer su Be o gra đan ke i Be o
gra đa ni to za slu ži li, po sle 16 me se ci ka ran ti na;12

Re še njem Vla de Re pu bli ke Sr bi je, 25. fe bru a ra 2021. go di ne ime no va ni 
su za me ni ca pred sed ni ka i čla no vi i čla ni ce Sa ve ta za mla de. Sa vet bro ji ukup-
no 37 čla no va i čla ni ca, a od ko jih su 15 pred stav ni ci i pred stav ni ce udru že nja 
mla dih i za mla de. [...] P r e d  s t a v  n i  c i  mla dih, čla no vi i čla ni ce Sa ve ta za 
mla de će ima ti za da tak i od go vor nost da pred sta vlja ju po tre be i in te re se svih 
mla dih sa te ri to ri je Re pu bli ke Sr bi je.“13

Ови на су мич но ода бра ни при мје ри свје до че о то ме да је у пи та њу про цес 
ко ји по ли ти ка на ме ће је зи ку, а је зик јој се су прот ста вља ти ме што по ка зу је 
да је при мје на „но вих пра ви ла“ осу ђе на на не до сљед ност (уп. у пр вом при-
мје ру гра ђа ни : гра ђан ке и гра ђа ни, од но сно у по сљед њем – пред став ни ци и 
пред став ни це : пред став ни ци). 

6. Род но сен зи тив ни је зик ко ји се на ме ће За ко ном о род ној рав но прав-
но сти на ру ша ва је зич ке прин ци пе еко но ми је, као и сам си стем је зи ка, ства-
ра ју ћи не по треб ни ду бле ти зам упо тре бом вје штач ких со ци јал них фе ми-
ни на ти ва, а ин си сти ра ње на па ра лел ним фор ма ма пот ко па ва син так сич ко-
-се ман тич ки план ре че ни це. С об зи ром на то да је му шки род не у тра лан, 
од но сно не мар ки ран, у ко му ни ка циј ским усло ви ма у ко ји ма ни је ре ле вант-
на ин фор ма ци ја о по лу но си о ца за ни ма ња или има о ца дру штве ног ста ту са 
– са свим је из ли шна упо тре ба фор ми жен ског ро да, ко је су не ри јет ко ро го-
бат не и вје штач ки скро је не. На рав но, ово не зна чи да у је зи ку уста ље не 
со ци јал не фе ми ни на ти ве не тре ба упо тре бља ва ти, већ да се при њи хо вој 
упо тре би ва ља ру ко во ди ти се ман тич ким и ко му ни ка тив ним усло ви ма, а 
не за хтје ви ма тзв. по ли тич ки ко рект ног је зи ка.

Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним се ди штем  
у Ко сов ској Ми тро ви ци

Фи ло зоф ски фа кул тет

an na.ja nju se vic @gmail.co m

12 Da nas. <www.da nas.rs > 3. 7. 2021.
13 Krov na or ga ni za ci ja mla dih Sr bi je. <https://koms.rs>.



Проф. др Са ња Ж. Ђу ро вић

НОР МА ТИВ НА (НЕ)ПРИ ХВА ТЉИ ВОСТ  
МО ВИ РА НИХ ФЕ МИ НИ НУ МА1 У ОКВИ РУ ЗА КО НА  

О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

1. УВОД. По след њих ме се ци мно го је пи са но и из го во ре но на те му Зако-
на о род ној рав но прав но сти.2 Мно ге ко ле ге већ су из не ле свој став и мо же 
се за кљу чи ти да смо са гла сни у јед ном – за ко ном се не мо гу уре ђи ва ти пи-
та ња је зи ка. Је ди но у че му је но во у сво је ни за кон ус пео је сте да из но ва по-
кре не ди ску си ју о је зич кој ма ни фе ста ци ји род не рав но прав но сти. До ду ше, 
ди ску си ја је са да са мо ин тен зив ни ја, а она тра је ви ше од де це ни је. Оно што 
је стру ка за сту па ла пре де се так го ди на за сту па и да нас – ко ри сти ти за жен-
ска за ни ма ња са мо ре чи ко је већ по сто је и ко ја се мо гу на пра ви ти по уо би-
ча је ним твор бе ним мо де ли ма срп ског је зи ка. Не ма оправ да ња да се си лом 
ме ња је зик, већ реч мо ра би ти при хва ће на спон та но, а не на си лу пра ви ти 
ре чи и зах те ва ти њи хо ву упо тре бу. Оно што нам ука зу је на то да ли је фор-
ма жен ског ро да за за ни ма ња и ти ту ле до бро ско ва на је су на ше је зич ко осе-
ћа ње и ин ту и ци ја. Реч не сме да па ра уши, мо зак, зна ње, ло ги ку. Чим има мо 
ди ле му, зна чи да не што ни је у ре ду. Не при род не су број не ре чи ти па: ку сто
ски ње/ку сто си це, ло ва чи ца, тре нер ка/тре не ри ца, те ле ко му ни ка тор ка, 
ане сте зи о ло шки ња, пе ди ја тар ка, ва тро га си ља, пи лот ки ња, бул до же рист
ки ња, ка сап ки ња, ис тра жи ва чи ца и мно ге дру ге. Ре ги стри мо ви ра них фе-

1 „Мо ви ра ни фе ми ни нум пред ста вља из ве де ну име ни цу на ста лу у мо ци о ном твор бе-
ном про це су (мо ви ра њем). Ко па чи ца је мо ви ра ни фе ми ни нум јер је та из ве де ни ца на ста ла 
твор бом од ко пач (му шки no men agen tis). За исту упо тре бу мо же да слу жи и кра ћи тер мин 
фе ми ни нум. Ме ђу тим, он ни је са свим по де сан због сво је зна чењ ске ши ри не: об у хва та све име-
ни це гра ма тич ког жен ског ро да, као пан дан тер ми ни ма ма ску ли нум, не у трум, да кле јед на ко 
се од но си и на ку ћу и на же ну и на пра љу и на док тор ку. До да ва њем атри бу та мо ви ра ни, извр-
ше но је дис тан ци ра ње ме ђу овим тер ми ни ма, па су на зи ви би ћа жен ског по ла и на тер ми-
но ло шком пла ну одво је на од оста лих име ни ца ж. ро да“ (Бо жо Ћо рић. Мо ци о ни су фик си у 
српско хрватском језику. Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 1982, 7; у да љем тек сту: Ћо рић 1982).

2 Об ја вље ни су број ни тек сто ви у днев ној штам пи (По ли ти ка, Но во сти, Да нас) и госто-
ва ња у ТВ и ра дио еми си ја ма.
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ми ни ну ма ко ји се на мен ски пра ве су пла ги ра ње ствар но сти као и ка да се у 
лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма ве штач ки тво ре при ме ри ка ко би се укло-
пи ли у те о риј ски оквир и пот пу но су без вред ни. Та ко је и са ре ги стри ма. 
Је зик се мо ра спон та но раз ви ја ти у скла ду са по тре ба ма го вор ни ка.

2. ЛЕК СИЧ КЕ ПРА ЗНИ НЕ. Пи та ње нор ма тив не (не)при хва тљи во сти мо ви-
ра них фе ми ни ну ма пр вен стве но је ствар лек си ко ло ги је и твор бе ре чи. О 
њи ма се у ли те ра ту ри рас пра вља ви ше кри те ри јал но и из раз ли чи тих аспе-
ка та (гра ма тич ко-се ман тич ки аспект и со ци о лин гви стич ки аспект). У лек-
си ко ло ги ји мо ви ра ни фе ми ни ну ми по ми њу се, нај че шће, ка да је реч о лек-
сич ким пра зни на ма у лек си ко ну.3 Чи ње ни ца је да лек сич ке пра зни не ни су 
слу чај не у је зи ку и не мо же мо их на си лу по пу ња ва ти. Ја вља ње no mi na fe-
mi na ti va је сте је дан од ви до ва усло жња ва ња лек си ко на. Да не ма пра зни на 
(фо нет ских, мор фо ло шких, лек сич ких и сл.), је зик би био за тво ре ни си стем, 
си стем тер ми на и не би по сто ја ла мо гућ ност да се раз ви ја и ме ња. Упра во 

3 „Тач но је да лек сич ке пра зни не отва ра ју мо гућ ност уво ђе ња но вих је ди ни ца, али је за 
ши ру при хва тљи вост сва ке од њих по је ди нач но (ма кар због спе ци фич ног фо нет ског скло-
па ко ји их кон сти ту и ше) по треб но ис пу ња ва ње и ни за дру гих усло ва“ (о кри те ри ју ми ма 
вред но ва ња но вих ре чи в. Ђор ђе Ота ше вић. Но ве ре чи и зна че ња у са вре ме ном стан дард ном 
срп ском је зи ку. Бе о град: Ал ма, 2008, 52−58; в. и та мо на ве де ну ли те ра ту ру). Ци ви ли за циј ска 
лек си ка, а то ме сло ју углав ном при па да ју род но озна че не лек се ме о ко ји ма се у но ви је вре-
ме го во ри, због то га што се од но се на ли ца жен ско га по ла ко ја по ста ју но си о ци од ре ђе них 
за ни ма ња што до ско ра ни су мо гла би ти, про ди ре и у ди ја лек те и њи ма се при ла го ђа ва, па 
је то сва ка ко под руч је у ко јем ће се ди ја ле кат ске ва ри ја ци је по ве ћа ва ти уко ли ко екс пли-
цит на нор ма не бу де па жљи во спро во ђе на. Та ко је про сто због то га што ди ја лек ти има ју 
при род ну, им пли цит ну нор му ко ја ће ели ми ни са ти „на мет ну те“ је зич ке об ли ке, оне ко ји 
не бу ду за до во ља ва ли основ не кри те ри ју ме при хва тљи во сти нео ло ги за ма би ло ко је вр сте 
па и ових, као што су нпр. ефек тив ност, ла ко ћа из го во ра, „бла го звуч је“ итд. Им пли цит на 
нор ма, по ред екс пли цит не, функ ци о ни ше и у стан дар ди зо ва но ме иди о му на сли чан на чин. 
Укуп на је зич ка нор ма огра ни ча ва твор бе не мо гућ но сти, и не про пу шта оно што је оства-
ре но за по тре бе тре нут ног ко му ни ка тив ног чи на, а ми мо укуп них пра ви ла си сте ма. На то 
се не ка да на до ве зу ју и праг ма тич ке не мо гућ но сти. Услед ова квих про ме на ди ја ле кат ске 
спе ци фич но сти мо гу се ис по ља ва ти као лек сич ке пра зни не у скло пу по је ди них твор бе них 
струк ту ра у ло кал ним го во ри ма, и као је ди ни це ко је у дру гим го во ри ма бу ду по пу ња ва ле 
те пра зни не.

Осим то га, при ана ли зи од но са у окви ру ова квих струк ту ра нео п ход но је има ти у 
ви ду по тре бу раз ли чи тог при сту па гра ма тич ким и лек сич ко-се ман тич ким ка те го ри ја ма 
(гра ма тич ки род ~ при род ни род) (исп. Ми ро слав Ни ко лић. При род ни и гра ма тич ки род 
име ни ца. Наш је зик 34/3−4 (2002/2003): 192; у да љем тек сту: Ни ко лић 2002/2003), као и је-
зич ку за ко ни тост о аси ме три ји је зич ко га зна ка, због ста ња не у ста ље не рав но те же озна ке 
и озна че но га (в. А. Е. Су прун. Общее языко зна ние. Минск: Вышэйшая шко ла, 1983, 350−351). 
„Ре фе рент ном ана ли зом дâ се за кљу чи ти да се нпр. и са учи те љи ца и учи тељ, као и на ви
ја чи ца и на ви јач, пси хо ло шки ња и пси хо лог итд., мо же упу ти ти на осо бе жен ско га по ла, 
иа ко на пол ука зу ју са мо пр ве лек се ме у на ве де ним па ро ви ма. Ана ли за ових би нар них 
ко ре ла ци ја по твр ђу је да се ту су штин ски ис по ља ва гра ма тич ка ла ку на“ (Ни ко ла Ра мић. 
Ди ја ле кат ска ри јеч. Кра гу је вац: Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет, 2019, 87−88).
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су пра зни не у си сте му мо гућ ност раз во ја је зи ка, ње гов по тен ци јал, али по-
тен ци јал ко ји се по пу ња ва спон та ним раз во јем, а не ве штач ким по пу ња ва-
њем пра зни на. 

3. О РО ДУ И ПО ЛУ. Гра ма тич ки род и пол су ја сно де фи ни са ни пој мо ви 
ко ји се у При руч ни ку за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка не раз ли ку ју. Род 
је кла си фи ка ци о на ка те го ри ја по ко јој се име ни це де ле на оне му шког ро да 
(чо век), на оне жен ског ро да (же на) и оне сред њег ро да (де те). По сто ја ње 
три ро да у је зи ку ре зул тат је по сто ја ња два ју при род них по ло ва (му шког и 
жен ског) и пер ци пи ра ња пол но не до зре лих би ћа (мла ду на ца). Оту да је ве-
ћи на име ни ца ко је озна ча ва ју му шко би ће – му шког ро да (му шка рац, отац, 
брат, мо мак, ован, ја рац), ко је озна ча ва ју жен ско би ће – жен ског ро да (же на, 
мај ка, се стра, де вој ка, ко за, ов ца), а му шко или жен ско би ће не из ра же них, 
не у оч љи вих ана том ских, мор фо ло шких од ли ка му шког од но сно жен ског 
по ла – сред њег је ро да (де те, јаг ње, ја ре и сл.). 

Род је у срп ском је зи ку се ман тич ка и фор мал на ка те го ри ја, при че му 
зна че ње игра од лу чу ју ћу уло гу код име ни ца ко је озна ча ва ју би ћа и у јед ни-
ни су, а фор ма код име ни ца ко је не зна че би ћа и у мно жи ни су. Има мо сло-
же ну игру зна че ња и фор ме ко ја род име ни ца чи ни мно го ком плек сни јим 
и ком пли ко ва ни јим не го што то из гле да. Та квим га чи ни пре све га не склад 
из ме ђу фор ме ти пи чан за је дан род име ни ца и по ло ва њи ма озна че них би ћа. 
Та ко код име ни ца ти па бле бе та ло, пи ска ра ло и сл. у јед ни ни мо гу би ти и 
сред њег (пре ма об ли ку ти пич ном за име ни це то га ро да) и му шког ро да 
(пре ма по лу ко ји озна ча ва ју) – оно пи ска ра ло / онај пи ска ра ло; док у мно-
жи ни као мор фо ло шки обе ле же ној ка те го ри ји фор ма по бе ђу је па има мо 
сред њи род – та пи ска ра ла.

Основ ни ин ди ка тор име нич ког ро да је об лик кон гру ент не ре чи. Све 
име ни це има ју гра ма тич ки род (му шки, жен ски, сред њи) без об зи ра на то 
да ли зна че би ћа или пред ме те, по ја ве, пси хич ке до жи вља је и др. При род ни 
род име ни ца ни је гра ма тич ка већ лек сич ко-се ман тич ка ка те го ри ја (в. Ни-
ко лић 2002/2003: 192).

Пи та ње гра ма тич ког ро да и ње го ва по ве за ност са при род ним по лом, 
као и не по сто ја ње пот пу ног па ра ле ли зма из ме ђу тих ка те го ри ја по твр ђу је 
се и при ме ри ма да у при ро ди по сто ји не ка жи во ти ња му шког и жен ског 
по ла ко ја се у је зи ку име ну је са мо јед ном име ни цом и јед но га је ро да (нпр. 
ја за вац, ја стреб, ку на, ла ста). 

Ни ме ђу име ни ца ма ко је озна ча ва ју за ни ма ња не ма увек па ра лел них 
на зи ва, ти па учи те љ–у чи те љи ца, про фе сор –про фе сор ка, али те име ни це не 
озна ча ва ју при мар но пол не ког би ћа већ да је то би ће од ре ђе не про фе си је.

Му шки род је оп шти род. Об лик му шког гра ма тич ког ро да но си лац је 
лек сич ког зна че ња ре чи (за ни ма ња, про фе си је), што зна чи да мор фо ло шким 
сред ством (му шким ро дом) ни је мар ки ран при род ни род, од но сно да ли је 
но си лац за ни ма ња же на или му шка рац. То до ка зу је и чи ње ни ца да се пред-
став ник људ ске вр сте зо ве чо век. Хо ће мо ли на си лу на пра ви ти и чо ве чи ца? 
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4. КО МЕН ТА РИ О ПРИ РУЧ НИ КУ ЗА УПО ТРЕ БУ РОД НО ОСЕ ТЉИ ВОГ ЈЕ ЗИ КА. Прируч-
ник за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка са др жи низ ма те ри јал них гре ша ка 
и огре ше ња о си стем ска пра ви ла срп ског је зи ка. Пр вен стве но сви на ве де ни 
фе ми ни ну ми ни су мо ви ра ни фе ми ни ну ми.

На слов дру гог по гла вља Го во ри као што ми слиш за пра во је од го вор на 
сва пи та ња ко ја се по ста вља ју у при руч ни ку, са мо су ар гу мен та ци је ко је сле-
де по гре шне. Ис ти че се да је му шки род не у тра лан и да прак са то по твр ђу је, 
али ни то ни је до вољ но да се од у ста не од иде је на сил ног пра вље ња ре чи.

Твор ба ре чи срп ског је зи ка у ве зи са мо ци јом ро да ја сно је пред ста вље-
на у мо но гра фи ји Моциони суфикси у српскохрватском језику (Божо Ћорић 
1982). „Мовирани фемининум односи се према мушком корелативу као из-
веденица према основи (мотиватору)“ (в. Ћо рић 1982: 7). По сто је два ти па 
име нич ке мо ци је – ин те грал на (цео му шки на зив ула зи у са став жен ског на-
зи ва) и суплетивнa (жен ски на зив из ве ден од окр ње ног му шког на зи ва). Не 
мо гу се пра ви ти ве штач ки мо де ли ка ко би се оправ да ли при ме ри, а при том 
ни мо де ли ни су до след но про ве де ни. При мар ни мо ци о ни су фик си су ица 
и ка и (к)иња. Фор си ра ње су фик са (ш)ки ња4 пре ма име ни ца ма му шког 
ро да на лог не ма оправ да ња и че сто го вор на прак са по ка зу је да мо же и дру-
га чи је па су за то на мно гим ме сти ма оста вље ни ду бле ти. Име ни це стра ног 
по ре кла на лог мо ра ју се де таљ ни је ана ли зи ра ти и пре и спи та ти јер на ме-
та ње име ни ца жен ског ро да на шки ња не ма си стем ског оправ да ња.

Кри те ри јал ност у твор бе ном сми слу је пот пу но по ни ште на, од то га што 
се у ре ги стру у пр ви план ис ти чу име ни це жен ског ро да, а тек он да име ни це 
му шког ро да од ко је су из ве де не, иа ко је оп ште по зна то да се пре ма мо ци ји 
ро да у срп ском је зи ку жен ски род из во ди од му шког ро да до да ва њем су-
фик са, док се обр ну та мо ци ја сре ће код на зи ва за жи во ти ње.5 Твор бе но је 
ло гич ни је по ћи од по ла зне ре чи па на ве сти тво ре ну. 

Име ни це жен ског ро да не рет ко се на во де као ду бле ти (нпр. ад ми ра ли ца/
ад ми рал ка, адво ка ти ца/адво ка ти ња, ен до кри но ло шки ња/ен до кри но ло ги ца, 
рек тор ка/рек то ри ца, фар ма ко ло шки ња/фар ма ко ло ги ца, фи ло ло шки ња/фи
ло ло ги ца, чи змар ка/чи зма ри ца6 и сл.) што по ка зу је да по сто ји твор бе ни по-
тен ци јал у је зи ку, али за пра во и ду бле ти зна че да се мо ра оста ви ти спон та ном 
раз во ју је зи ка да се уви ди ко ји ће об лик за жи ве ти. До ду ше, у овом слу ча ју да 
ли ће би ло ко ји об лик из па ра би ти при хва ћен. С дру ге стра не, има мо и по-

4 Код Клај на се по твр ђу је са мо су фикс -ки ња. Уз овај су фикс на ла зи мо и за ни мљи ву 
фу сно ту: „Да нас че сти хр ват ски об ли ци на -ло ги ња (со ци о ло ги ња и сл., ви ди Стје пан Ба бић. 
Твор ба ри је чи у хр ват ском књи жев ном је зи ку. Дру го из да ње. За греб, 1991, 268) не по сто је у 
Ср би ји, где се и за же не упо тре бља ва са мо му шки об лик“ (Иван Клајн. Твор ба ре чи у са вре
ме ном срп ском је зи ку. 2. део. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства: Ин сти тут за 
срп ски је зик СА НУ; Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2003, 105). 

5 В. Са ња Ђу ро вић. На зи ви за жи во ти ње у срп ском је зи ку с об зи ром на њи хов род. 
Наш је зик 35/1−4 (2004): 34−65.

6 У јед но том ном Реч ни ку срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске (РСЈ) на во де се чи зма ри ца и 
чи змар ка у два зна че ња: 1. чи зма ре ва же на 2. жен ска осо ба ко ја из ра ђу је чи зме (РСЈ 2007: 1515).
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твр ду да у по је ди ним при ме ри ма има мо јед ну фор му за оба рода па у ре ги стру 
има мо при ме ре ти па мо дел : мо дел. Чуд но је да и у овом при ме ру ау то ри ре-
ги стра ни су ве штач ки на пра ви ли име ни цу жен ског ро да.

Кључ но по гла вље у при руч ни ку је сте по гла вље ко је има на слов: Је зик 
ни је из ван по ли ти ке као оправ да ње це лог је зич ког екс пе ри мен та ко ји је 
пред ста вљен у при руч ни ку. Је зик је сте из ван по ли ти ке. Је зич ка по ли ти ка 
је лин гви стич ки по сао, а не по сао по ли ти ча ра и не сме се до зво ли ти да буде 
дру га чи је.

За кљу чак је да је при руч ник пот пу но не при хва тљив и на уч но не у те-
ме љен.

5. ЗА КЉУЧ НЕ НА ПО МЕ НЕ. Че сто се мо гло чу ти да је За кон о род ној рав но-
прав но сти за пра во за кон про тив срп ског је зи ка. Мо ра се ре ћи са мо је дан у 
ни зу. Ако Ср би ма не тре ба ћи ри ли ца, ако нам ни је по треб но еле мен тар но 
зна ње срп ског је зи ка и срп ске кул ту ре, срп ске тра ди ци је и све га што је свој-
стве но са мо на ма, пи там се са мо ко ме ли ће он да би ти по треб но. Бу са мо се 
ве ко ви ма у гру ди ка ко чу ва мо све на ше, а на сва ком ко ра ку са ми се бе де ман-
ту је мо. Мо ра мо се вра ти ти се би, ко ре ни ма, зна њу, стру ци, мо ра мо по штова-
ти јед ни дру ге и схва ти ти да по мо дар ство са вре ме ног до ба во ди за глу пљи-
ва њу, про па да њу и ута па њу у ма су. Има ли смо и још увек има мо из ван ред не 
на уч ни ке, свет ски при зна те струч ња ке, сјај не спор ти сте, умет ни ке, на ма пи 
смо ма ли, али умом ве ли ки, увек би ли. 

На жа лост мно го се енер ги је ула же у ово пи та ње ко је је лин гви стич ки 
кри стал но ја сно већ де це ни ја ма. Срећ ни ја бих би ла да је ово ли ко про сто ра 
и енер ги је по све ће но из ра ди уни вер зи тет ских уџ бе ни ка, реч ни ка, осми шља-
ва њу стра те ги ја за ожи вља ва ње све сти о зна ча ју је зи ка и пи сма и дру гим 
зна чај ним на уч ним пи та њи ма.

Пот пу но је ја сно да је нор ма тив но не при хва тљи во при хва ти ти мо ви-
ра не фе ми ни ну ме ко ји се пред ла жу у при руч ни ку јер су на пра вље ни ве штач-
ки, твор бе но бес кри те ри јал но и лин гви стич ки не функ ци о нал но где се че сто 
ни је во ди ло ра чу на о мно гим је зич ким ни јан са ма, зна че њи ма и упо тре би 
по је ди них лек се ма. „Да у је зи ку има мно го по тен ци јал них мо гућ но сти за 
је зич ка обра зо ва ња, али ако кон крет на ре ше ња не од го ва ра ју стан дард ним 
за ко ни то сти ма, или ако у го вор ној прак си ни су ре а ли зо ва на и у је зич кој 
ко му ни ка ци ји ухо да на – та кве тво ре ви не оста ју на ни воу је зич ког суп стан-
дар да и не мо гу се као ва ља на при хва ти ти“.7

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет

sa nja.dju ro vic @fi lum.kg.ac.rs 

7 Егон Фе ке те. Ка ко ка зи ва ти за ни ма ња и ти ту ле жен ских осо ба. Сло во о је зи ку. Је зич ки 
по уч ник. Бе о град: Пар те нон, 1996, 61.





Проф. др Алек сан дар Ми ла но вић

ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ
„Ле пи Ја не, ри бар ке ста ре де те је дан“

Агре сив на кам па ња уво ђе ња но вих и не по треб них из ве де ни ца са мо-
ци о ним су фик си ма у срп ски стан дард ни је зик ни је од ју че. Не ка да шња по ма ма 
за род ном рав но прав но шћу у срп ском је зи ку, ини ци ра на иде јом по је ди них 
срп ских лин гви стич ких кру го ва и од лу ком не ких ме ди ја (са стра ним ка пи-
та лом) да се сви пред ло зи мо ра ју мо мен тал но спро ве сти у но ви нар ској прак си,1 
пре ра сла је са да у по ку шај др жав ног те ро ра. Уво ђе ње за ко на ни је пра ти ла 
ни ка ква де таљ на лин гви стич ка при пре ма, па су мно га пи та ња оста ла нор-
ма ти ви стич ки пот пу но не по кри ве на, што је ви дљи во у свим аспек ти ма 
функ ци о ни са ња стан дард ног је зи ка, а по нај ви ше у лек сич ко-се ман тич ком, 
син так сич ком, па и пра во пи сном.2 Али, то је нај ма њи про блем.

Пре ма од ред ба ма но вог за ко на са ко јим смо се упо зна ли пре ко ме ди ја, 
а ко ји је усво јен по екс пре сној про це ду ри без ика кве јав не рас пра ве и струч-
не по ле ми ке, на пла ћи ва ће се ка зне за оне ко ји у би ло ко јој фор ми јав ног 
је зи ка упо тре бе, на при мер, об ли ке про фе сор или де кан за осо бе жен ског 
по ла. Мно го то га је од уво ђе ња овог за ко на по ста ло спор но, и не чу ди што 
је он на и шао на же сто ку кри ти ку на уч не и ин те лек ту ал не јав но сти у Ср би-
ји. У осу ди овог за ко на ис та кли су се мно ги ин те лек ту а ци, ме ђу ко ји ма се 
сна гом ар гу ме на та на ро чи то из два ја текст ака де ми ка Ја сми не Гр ко вић-Меј-
џор, ср би сте, об ја вљен у По ли ти ци, али су, што је још зна чај ни је, од луч но 
ре а го ва ле и ин сти ту ци је, пр вен стве но Ма ти ца срп ска и Од бор за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка, че му се на кра ју при дру жи ла и Срп ска ака де ми ја 

1 То ком по след њих не ко ли ко го ди на би ло је до ста не сна ла же ња у бе о град ским штам-
па ним ме ди ји ма са при ме ном је зич ких пре по ру ка ко је су им сти за ле пре ко не вла ди них 
ор га ни за ци ја, и слич них ин сти ту ци ја, али мно го ви ше от по ра пре ма на мет ну том је зич ком 
на си љу. При ме ре овом при ли ком не ће мо на во ди ти.

2 На при мер, ни је ре ше но ор то граф ско пи та ње пи са ња но вих, ди стинк тив них скра-
ће ни ца за по сто је ће и но ве лек се ме као што су про фе сор ка/про фе со ри ца, док тор ка, ма ги
стар ка, уред ни ца, при ре ђи ва чи ца, вр ши тељ ка ду жно сти и сл. В. о то ме у: Алек сан дар Мила-
но вић. Род но рав но прав не скра ће ни це у но во срп ском је зи ку. Но ва зо ра 71 (2021): 207–209.
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на у ка и умет но сти.3 Мно ги но ви на ри, ме ђу тим, и да ље су упла ше ни и не 
зна ју ка ко да ре а гу ју: је зич ко осе ћа ње и по сто је ћа ко му ни ка тив на прак са 
на ме ћу им јед но ре ше ње, али за кон са да на ла же дру го, уз прет њу ка зном. 
Јед на по зна та бе о град ска но ви нар ка по жа ли ла ми се да по след њих да на у 
„жи ве еми си је“ зо ве са мо му шкар це, у стра ху да ће у про гра му ужи во на-
пра ви ти не на мер но је зич ко огре ше ње због ко јег би ре дак ци ја мо гла би ти 
ка жње на.

Овај за кон отва ра мно га мо рал на пи та ња ко ја нас вра ћа ју су штин ским 
пој мо ви ма др жав не цен зу ре, огра ни ча ва ња сло бо де из ра жа ва ња и вер бал ног 
де лик та. За ни мљи во је да на ши „по ди фол ту“ нај по све ће ни ји бор ци за сло-
бо ду, оли че ни у ме диј ски екс по ни ра ним по је дин ци ма и ор га ни за ци ја ма, 
без из у зет ка – ћу те. За ко но дав ци под ра зу ме ва ју на шу злу на ме ру ка да ти-
ту ле, зва ња, за ни ма ња и сл. на во ди мо у не у трал ном об ли ку иа ко је то им пли-
цит но гра ма тич кој струк ту ри на шег ма тер њег, срп ског је зи ка. Та ко је оза ко-
њен про стор за по тен ци јал но на си ље над срп ским је зи ком, али, исто вре ме но, 
и не сум њи во на си ље над сло бо дом ми шље ња и сло бо дом го во ра. Не ми слим, 
на и ме, ни шта ло ше ка да ка жем да је на мом фа кул те ту де кан Ива Дра шко вић 
Ви ћа но вић, и не до зво ља вам да ме не ко убе ђу је да при то ме ипак имам злу 
а при кри ве ну на ме ру. Ако ме ко ле ги ни ца за мо ли или упо зо ри да је ипак 
на зи вам де ка ни цом или де кан ком, учи ни ћу то дра ге во ље јер не во лим и 
за то из бе га вам, јед но став но ре че но, ло ше ме ђу људ ске од но се. Али, не же лим 
да ме др жа ва де кре том при си ља ва на то ка ко ћу го во ри ти или пи са ти. На-
ро чи то ка да ме у то убе ђу ју од ме не ма ње струч ни или пот пу но не струч ни 
по ли ти ча ри и не вла ди ни ак ти ви сти. 

По јам не то ле ран ци је, при то ме, ов де се ши ри у бес крај. По сле пот пи-
си ва ња про тест ног тек ста Ма ти це срп ске, до био сам ви ше меј ло ва у ко ји ма 
су ме њи хо ви ау то ри убе ђи ва ли да ни сам ни све стан оби ма сво је не то ле рант-
но сти, на во де ћи ме ђу „ма чи стич ким“ при ме ри ма из срп ског јав ног дис кур-
са и реч му шкар чи на и син таг му не жни ји пол. Иа ко нам ова кви при ме ри 
мо гу де ло ва ти и као ка ри ка ту рал ни, или нас мо гу и збу њи ва ти (Шта је ло ше 
у то ме да по сто је и ја ки, сна жни, пра ви му шкар ци, му шкар чи не? Шта је лоше 
у при де ву не жан, или ком па ра ти ву не жни ји?), они су за пра во ве о ма опа сни, 
јер по ка зу ју да смо уво ђе њем овог за ко на до шли на ко рак од при ме не пре-
те шких иде о ло шких ма ни пу ла ци ја у је зи ку, са не са гле ди вим по сле ди ца ма 
на људ ску за јед ни цу, ма ни пу ла ци ја ко је су у по је ди ним др жа ва ма већ спро-
ве де не кроз про те ри ва ње лек се ма отац и мај ка, и исто вре ме но на ме та ња 
де ху ма ни зу ју ћих син таг ми (ко)ро ди тељ је дан и (ко)ро ди тељ два. Иа ко су 
нас по је ди ни на ши ме ди ји упо зо ра ва ли на њи хов до ла зак, до не дав но смо 
сма тра ли ове кон струк ци је на уч но фан та стич ним, ор ве лов ским, али нас је 
ствар ност бр зо де ман то ва ла – оне се већ на ме ћу по све ту, а њи хо во иг но ри-

3 С об зи ром на ве о ма ве ли ки број зна чај них и ма ње зна чај них ре фе рен ци, ва ља ло би 
што пре из ра ди ти пот пу ну би бли о гра фи ју тек сто ва об ја вље них на ову те му у срп ским 
днев ним но ви на ма и ча со пи си ма.
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са ње или од ба ци ва ње ка жња ва се од у зи ма њем де це, за тво ром, от пу шта њем 
са по сла и сл.4 

Ко нам га ран ту је да, по сле уво ђе ња за ко на о ко јем да нас ди ску ту је мо, 
и на ма вр ло бр зо не ће за бра ни ти ре чи ма ма, та та, мај ка, ма ти, ма тер, 
отац, ба ба, на на, де да, де ка? Има мо ли осно ва за си гур ност да до ова квих 
ма ни пу ла ци ја у ско ри јој бу дућ но сти не ће до ћи, и на че му да је гра ди мо по сле 
нај но ви јих по те за на ше др жа ве? Ка ко ће мо зна ти ко је ће ре чи би ти жи го-
са не, и на осно ву ко јих кри те ри ју ма? Као не слу чај ну па ра ле лу, да кле ни ма-
ло на су мич но ода бра ну, на во ди мо да нам је већ у прак си, ма да још увек не 
и де кре том, тре нут но у јав ном је зи ку за бра њен и при дев срп ски у ско ро свим 
кон тек сти ма.5

Пи та ње, да кле, ни је лин гви стич ко, од но сно ни је при мар но лин гви-
стич ко. А нај ма ње се сво ди на ана ли зу ре гу лар но сти твор бе них мо де ла при 
гра ђе њу при ме ра ти па би ску пи ца или апо стол ка. Јер и ови при ме ри по ка-
зу ју да се не ко око нас ба ви (не са мо је зич ким) ин же ње рин гом: да они не 
же ле нор ми ра ти, про пи са ти, са мо ак ту ел ну је зич ку и не је зич ку ре ал ност, 
већ и не ку бу ду ћу, про јек то ва ну на пот пу но не ја сним кри те ри ју ми ма. За-
ни мљи во би сто га би ло ана ли зи ра ти ко је су лек сич ке пра зни не ова квим 
ин же ње рин гом по пу ње не, а ко је ни су у по сто је ћим при руч ни ци ма. 

Већ смо у по је ди ним бе о град ским ме ди ји ма го во ри ли о то ме да је у 
сло ве нач ки је зик уве де на реч клов не са због два сло ве нач ка клов на ко ји су 
по по лу же не. Пи та мо се да ли је по треб но нор ми ра ти но ву лек се му због 
са свим рет ких по ја ва, а пи та ње по ста је го то во ре то рич ко ка да по ми сли мо 
на не по сто је ће по ја ве. На пра ви ће мо па ра ле лу са срп ском је зич ком си ту а-
ци јом. Иа ко у ре ал но сти код нас за пра во и не ма же на ри ба ра, већ се про-
јек ту је, па и нор ми ра, ре чи ри бар ка. Сти ца јем окол но сти, имам од ли чан 
увид у ри бар ски за нат, и по зна јем са мо јед ну је ди ну же ну ко ја с му жем 
ри ба ри, те као не раз дво јан пар у чам цу го ди на ма ло ве у Го луп цу. Да ли ин-
же ње ри/ин же њер ке на ше бу дућ но сти ра чу на ју (пред ви ђа ју) да ће же не у 
бу дућ но сти по хр ли ти да по ја ком се вер ном ве тру, на ква ше не та ла си ма и 
из ва ђе ним мре жа ма у но вем бру и де цем бру, ло ве ри бу, је два пре жи вља ва-
ју ћи? Ако је та ко, за што ни су пред ви де ли/пред ви де ле и ре чи бућ ка ро шки ња/
бућ ка ро шка или мре жа ро шки ња/мре жа ро шка, ко је пре ци зи ра ју тип де лат-
но сти? За што су пре ско чи ли/пре ско чи ле мо гућ ност да се же не и у си ро ма-
шној Ср би ји ри бо ло вом ба ве и ари сто крат ски, у до ко ли ци ко ју им пру жа ју 
бо гат ство и спо кој, као на при мер у Ен гле ској, Фран цу ској, Швед ској или 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма?6 Где су у бу ду ћем, но во срп ском је зи ку 

4 Уп. се ри ју тек сто ва са овом те ма ти ком у ча со пи су Пе чат.
5 Уп. при ме ре: Пошт a Ср би је, Же ле зни ца Ср би је, Фуд бал ски са вез Ср би је, др жа вљан

ство Ср би је итд., итд. Иа ко се њи ма кр ше пра ви ла стан дард ног (= др жав ног) је зи ка, па се та ко 
по сред но кр ши и Устав (сход но чла ну 10), ови на зи ви су про пи са ни од стра не вла дају ћих 
ор га на Ре пу бли ке Ср би је.

6 Уп. нпр. по гла вље „Ri se of the Gre at Wo men An glers“ (Wil lie Ro bert son, Wil li am Doyle. 
The Ame ri can Fis her man. New York: Wil li am Mor row, 2016, 153–182).
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ри бо ловк(ињ )а, пе ца рошк(ињ )а, му ши чарк(ињ )а, сом џи ка, бу цов џи ка, ша ран
џи ка, кле на ро шки ња? За што је у по гле ди ма је зич ких ин же ње ра же на ма ус-
кра ће на мо гућ ност да ужи ва ју у ри бо ло ву, а не са мо да од ње га му ко трп но 
жи ве? (Уо ста лом, и да нас има мно го же на спорт ских ри бо ло ва ца, ко је су 
не ка ко про шле ис под ра да ра на ших ин же ње ра.) Ови гро теск ни при ме ри и 
пи та ња, на и ме, са свим су на иде о ло шкој и по ли тич кој ли ни ји за го вор ни ка 
и тво ра ца но вог за ко на, ко ју све ого ље ни је спо зна је мо по њи хо вим ак ту ел-
ним ре ак ци ја ма у ме ди ји ма (ти па „На мер но сте ство ри ли чи ста чи цу, а са да 
вам не од го ва ра епи де ми о ло ги ња!“, и сл.), са мо што се ов де кре ћу ка дру гој 
адре си.7

Ко нач но, мо ра мо ко лек тив но по ста ви ти и кул ту ро ло шки ве о ма зна-
чај на пи та ња: Да ли ће за кон и про гра ми ра но раз мишљ из ње га ва жи ти и 
ре тро ак тив но? Зар ће мо де цу ва век тро ва ти ре тро град ним ма чи змом као 
на сле ђем ло ше про шло сти? Ка ко се ова ква пи та ња огле да ју пре све га у дело-
ва њу обра зов ног и ме диј ског си сте ма, као при лог бу ду ћој ди ску си ји пре вен-
тив но пред ла жем да пред у хи три мо не га тив не по сле ди це де ло ва ња кул тур-
не тра ди ци је, и да од мах пре ре ги стру је мо ба рем три на сло ва књи жев них 
де ла у школ ским пла но ви ма и про гра ми ма:8 Ла за Ла за ре вић, „Пр ви пут са 
(ко)ро ди те љем је дан на ју тре ње“;9 Сло бо дан Се ле нић, „(Ко)ро ди те љи 1.1. и 
(ко)ро ди те љи 1.2.“,10 и ко нач но Бер толд Брехт, „(Ко)ро ди тељ је дан/дв а Хра-
брост и ње на/ње го ва де ца“. 

По том ће мо, да ти ме за вр шим, пре ћи и на зна чај ни ју, по пу лар ну кул-
ту ру, где ће, сход но ње ној функ ци ји у мо дер ним дру штви ма, би ти и мно го 
ви ше по сла не го у ина че от пи са ном обра зо ва њу, ко је ви ше ни ког не за ни ма. 
Ре ци мо, оми ље на пе сма мно гих ге не ра ци ја, „Ле па Ја ња, ри ба ре ва кћи“, мо-
ра ће се из те ме ља ме ња ти и при ла го ди ти но вим дру штве ним по тре ба ма и 
хо ри зон ти ма јер оби лу је број ним сте ре о ти пи ма: је сте Ја ња ле па, али као и 
сва ко жен ско у џејмсбра у нов ском окрут ном му шком све ту – до жи вља ва 
тра ги чан крај; ви ше ве ков на му шка до ми на ци ја у свим сфе ра ма жи во та и 

7 У ова квом ис кри вље ном по гле ду на при род ни раз вој при род них људ ских је зи ка 
стал но се под ра зу ме ва ју са мо не ка кви зли му шкар ци ко ји кре и ра ју је зик, као да у овом 
про це су исто вре ме но не уче ству ју и же не, ко је чи не по ло ви ну људ ске по пу ла ци је. Ова кво 
гле да ње је за пра во вр ло увре дљи во за жен ски пол. Број ни при ме ри из ве де ни ца са мо ци о-
ним су фик си ма у срп ском је зи ку, као и обим на ср би стич ка ли те ра ту ра о овом пи та њу, 
убе дљи во не ги ра ју ова кво гле ди ште. Уп. Бо жо Ћо рић. Мо ци о ни су фик си у срп ско хр ват ском 
је зи ку. Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет Бе о град ског уни вер зи те та, 1982.

8 При ла го ђа ва ње пла но ва и про гра ма род ној сен зи тив но сти из вр ше но је и пре уво-
ђе ња за ко на, о че му је у ви ше при ли ка сјај но пи сао и го во рио Алек сан дар Јо ва но вић.

9 Озбиљ но је и отво ре но пи та ње ко ће у но во срп ском је зи ку би ти (ко)ро ди тељ је дан, 
а (ко)ро ди тељ два. Број је дан мо же би ти и отац и мај ка. Ово ну ме рич ко пи та ње за сад оста-
вљам отво ре ним бу ду ћи да не мам до вољ но ин фор ма ци ја о ре ша ва њу тог тер ми но ло шког 
про бле ма у дру гим је зи ци ма.

10 Ов де пред ви ђам да ће ну ме рич ку пред ност (1.1) до би ти нео бе ле же ни об лик оче ви 
у од но су на стил ски мар ки ра ни об лик оци (1.2). 
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при вре ђи ва ња огле да се у то ме што је ри бар отац, а не мај ка; Ја ња се пот пу-
но нео д ме ре но име ну је као „кћи“ иа ко се са ма о то ме ни је екс пли цит но 
из ја сни ла ни ка да је има ла че ти ри го ди не, а ни ка сни је (или смо од јав но сти 
ве што скри ли по дат ке о ње ним од го во ри ма на дру штве ну ан ке ту у об да ни-
шту). За то би смо мо гли и ми, по пут Ба ја ге ко ји је још 2000. го ди не у сво јој 
вер зи ји ове пе сме по ру чи вао да „он да пе сме дру ги део да про ме ним ја бих 
хтео јер не во лим де пре сив не кра је ве“,11 пре вен тив но про ме ни ти чи та ву 
пе сму у сме ру на зна че ном на сло вом ово га при ло га, не би смо ли се пра во вре-
ме но до дво ри ли ор ве лов ским ин же ње ри ма ко ји нас, и са да и ов де, па жљи во 
по сма тра ју.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

alek san dar.jus@gmail.com

11 Уп. Ba ja ga i in struk to ri. Le pa Ja nja, ri ba re va kći. Zmaj od no ća ja. PGP RTS, Be o grad, 2001.





Проф. др Вик тор Са вић

УКИ ДА ЊЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ НОР МЕ ПО НИ ШТА ВА  
ЉУД СКЕ СЛО БО ДЕ И РА ЗА РА ПРИ РО ДУ И ЈЕ ДИН СТВО  

СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА

До но ше њем За  ко на о род  ној  ра в но п ра в но с ти у де ло ви ма који 
се ти чу је зич ке ма те ри је Ре  п у  бл и  ка  Ср би  ја  и  На род  на с к у п  ш т и  на 
Ре п у  бли ке Ср би  је  с у  п ре ко ра чи  ле сво је  на д  ле  ж но с ти од  ре  ђе не 
Ус та  вом (чл. 97, 99). Др жа ва Ср би ја мо же да да је спољ не окви ре у ко ји ма 
ће функ ци о ни са ти од ре ђе на ма те ри ја, али не мо же да за ди ре у са му ма те-
ри ју ко ја по сто ји не за ви сно од ње; бри га о ма те ри ји као о до бру (по себ но 
ка да је оно од из у зет ног зна ча ја) у де ло кру гу је по себ не стру ке. То осо би то 
ва жи у слу ча је ви ма ка да пред мет и ни је мо гу ће прав но уре ди ти. На и ме, 
је  зик и ма с во је  за  ко ни  то  с т и и је  зи ч  ка  нор ма ни на ко ји  на ч и н 
не  мо же би  т и по ве  за  на  с  п ра в ном нор мом,  те је прав на нор ма не 
мо же ни об ли ко ва ти ни ти усло вља ва ти. Оба ве за је Ре пу бли ке Ср би је да 
за кон ски уре ди упо тре бу и по ло жај је зи ка или је зикâ у обла сти јав не ко му-
ни ка ци је, да уста но ви на че ла у ко јим слу ча је ви ма се ко ји је зик ко ри сти, на 
при мер у „је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве“ и на те ри то ри ји „ау то ном них 
по кра ји на“ у ко ји ма су у упо тре би раз ли чи ти „ма њин ски је зи ци“ ко ји ис-
пу ња ва ју усло ве за „слу жбе ну упо тре бу“. Зва нич но ува жа ва ње оце на и опре-
де ље ња над ле жне стру ке и ње них ор га на у ви ду за кон ске пот по ре ко јим би 
се за бра нио по ли тич ко-иде о ло шки ин те р вен ци о ни зам у је зи ку у би ло ко јем 
ви ду (под ти ме ми сли мо на ду го на ја вљи ва не из ме не и до пу не За ко на о слу-
жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма), за шти ти ло би, са мим тим, је зич ки си стем 
од не при род них, ван лин гви стич ких ути ца ја и ста ра  ње о пред  ме  т у пре-
п у с т и  ло  би с е  је  д и  ној  ком  пе  тен т  ној  с т ра  н и.  Та ко би се са др жај 
спор но га За ко на сам по се би по ни штио. Но, др жа ва је да ла се би за пра во 
да ме ња при ро ду основ ног је зич ког си сте ма ко ји је у нај ши рој упо тре би, 
при че му му то ме сто ни је обез бе ди ла она, не го са мо дру штво ко је је ство-
ри ло и ње га, си стем, и јед ним сво јим де лом и њу, др жа ву.1 Иа ко се у За ко ну 

1 Ка же мо „јед ним де лом“ јер је са мо део срп ско га на ро да уче ство вао у ства ра њу Кне-
же ви не Ср би је у XIX ве ку, на ко ју се, вр ло по сред но, на сла ња Ре пу бли ка Ср би ја. Фор мал но 
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из рав но не од ре ђу је је зик о ко јем је реч, ба рем на на чин ка ко је то чи ње но 
до са да (по ми ње се са мо из ве сни „род но осе тљив/сен зи ти ван је зик“) из чла-
на 10 Уста ва ја сно је да се на пр вом ме сту ње го ве од ред бе од но се на срп ски 
је зик јер је он је зик у слу жбе ној упо тре би на те ри то ри ји Ре пу бли ке. У слу-
ча је ви ма слу жбе не упо тре бе и дру гих при зна тих је зи ка ово се од но си и на 
њих, јер за кон мо ра би ти јед нак за све (уко ли ко то ни је слу чај, би ла би то 
дис кри ми на ци ја „по осно ву“ кул ту ре и је зи ка, в. Устав, чл. 21). Већ је по ста-
вље но пи та ње:  о т  к у д д р жа  ви п ра  во да  у ре  ђу  је  ма те  ри  ју  ко ја  с е 
т и  че  је  зикâ ,  с а  мо де лом ко ри  ш ће ни х на те  ри  то ри  ји Ре п у  бл и  ке 
Ср  би  је  (ма њин ски је зи ци), а глав ним де лом у дру гим др жа ва ма2 и исто 
та ко от  к у д д р жа  ви п ра  во да у ре ђу  је  је  зи ч  к у ма те  ри  ју  и с рп ско-
га је  зи ка ко ји се не ко ри сти са  мо на те ри то ри ји Ре пу  бли ке Срби-
је ,  не го и у дру гим др жа ва ма, у не ки ма та ко ђе ау тох то но. Срп ски лин гви-
сти, сва ка ко, тре ба да за тра же за шти ту Ре пу бли ке Срп ске за ово што се у 
Ср би ји де ша ва са срп ским је зи ком, јер је срп ски је зик из у зет но кул тур но 
до бро ко јим не мо же рас по ла га ти са мо јед на др жа ва, тач ни је – ко јим се не 
мо же рас по ла га ти са мо на те ри то ри ји јед не др жа ве. Оста је не ја сно к а  ко 
јед  на д р жа  ва мо же ре г у  ли с а ти д ру  штве н у по ја  ву ко ја  је  с тари-
ја од ње са  ме – срп ски је  зик је  сто ле ћи ма ста ри ји од Ре п у  бли ке 
Ср би  је  и  ње го ва  у по  т ре  ба  се  ни  ка  да  ни  је  у  це  ло  с т и по к ла  па  ла 
с  те  ри  то ри  јом д р жа  ве  Ср би  је  (в. нап. 1).3 

Би ло је пред ло га у јав но сти да се при си ла пред ви ђе на За ко ном о род ној 
рав но прав но сти (чл. 67–70) схва ти као до бро во љан из бор из ви ше мо гућ-
но сти, с прет по став ком да ће се За кон то бо же бла же при ме њи ва ти од про-
пи са ног, и да фе ми ни на тив ни ни су оба ве зно и је ди но сред ство оства ри ва-
ња род не рав но прав но сти у је зи ку, тј. да За кон за пра во и не го во ри о њи ма, 

гле да но, пре ко Др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре, а да ље СФРЈ, Ре пу бли ка Ср би ја 
не по сред но и не пре кид но се же до Де мо крат ске Фе де ра тив не Ју го сла ви је, упра во ње ног 
де ла кон сти ту и са ног као Фе де рал на Др жа ва Ср би ја, по чет ком 1945. го ди не (по то ња На род-
на Ре пу бли ка Ср би ја, Со ци ја ли стич ка Ре пу бли ка Ср би ја), с ослон цем на од лу ке са за се да-
ња АСНОС-а и АВ НОЈ-а из 1944. и 1943. го ди не. Има ју ћи ова кав ре до след у ви ду, по ста је 
ја сни јим не по сто ја ње осно ва да се суд би на срп ско га је зи ка уско ве же за Ре пу бли ку Ср би ју, 
ње не гра ни це и тра ја ње. Срп ски књи жев ни је зик, као је дан од срп ских је зич ких ва ри је те та 
у це ло куп ној срп ској кул тур ној и ет нич кој исто ри ји, да нас књи жев ни, од но сно стан дард ни 
је зик це ло га срп ско га на ро да и дру гих у др жа ва ма у ко ји ма је он слу жбе ни је зик – де ло је 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, при мар но уоб ли че но у Бе чу 1818. го ди не.

2 Иси до ра Бје ла ко вић, [одговор у:] Гра ди мир Ани чић, Дар ко Пе јо вић. Удар на већ ра-
ње ни срп ски је зик, Те ма не де ље: Лин гви сти ка из ме ђу за кон ске и род не (не)рав но прав но сти. 
По ли ти ка CXVI II/38633 (13. јун 2021): 11.

3 Вр ло слич на си ту а ци ја је би ла у Цр ној Го ри с та мо шњим по ку ша јем (2019/2020) да 
се пот чи ни и пре у ре ди Срп ска пра во слав на цр ква ко ја је ста ри ја од др жа ве и ко ја је ство-
ри ла тра ди ци је на ко ји ма та др жа ва и по чи ва. При то ме, те ри то ри јал на и функ ци о нал на 
ор га ни за ци ја Срп ске цр кве сло же ни ја је од упро шће не сли ке ка ко су је пред ста вља ли др жав-
ни ор га ни Цр не Го ре, и ме ђу не ко ли ким епар хи ја ма с ово га ге о граф ског про сто ра има и оних 
ко ји ма је сре ди ште на те ри то ри ји су сед них др жа ва.
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те да се пи та ње рав но прав но сти не сво ди са мо на ову гру пу ре чи. – Пр во, 
За кон ту ма чи мо сло вом и ду хом ка ко је на пи сан, те уко ли ко се у ње му про-
пи су ју ви со ке ка зне за ње го во кр ше ње, не мо же се ре ћи да је он бла жи не го 
што је сте или да ће се не до след но при ме њи ва ти. За кон не ма гор њу вре мен-
ску гра ни цу (ка да би пре ста ја ло ње го во ва же ње), те та ко, чак и да се у по чет-
ку не бу де (до след но) при ме њи вао, под прет по став ком да „при ме на род но 
осе тљи вог је зи ка из чла на 37 [...] и из чла на 44 [...]“ по чи ње у ро ку од три го-
ди не на кон сту па ња на сна гу За ко на (чл. 73),4 не ма раз ло га да се он и у овом 
до ме ну у бу дућ но сти не при ме њу је – за пет го ди на, де сет го ди на итд. За ко-
ном, за пра во, ни је пред ви ђе но од га ђа ње у упо тре би ре че ног „је зи ка“ из чл. 
10, став 2, где је про пи са но да „ор ган јав не вла сти и по сло да вац“ „од ре ђу је 
и спро во ди“ „по себ не ме ре“, с њи хо вим од ре ђе њем у тач ки 6), и из чл. 25, 
став 1, где се ис ти че да су „ор га ни јав не вла сти ду жни [...] да кон ти ну и ра но 
пра те [...] упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка у на зи ви ма рад них ме ста, по ло-
жа ја, зва ња и за ни ма ња“. За ко но дав ца не бу ни то што је из вр ше ње про пи са 
у не скла ду с ва же ћом тер ми но ло ги јом у по сто је ћим, свим до са да из да ва ним 
до ку мен ти ма и с они ма ко ја ће се из да ва ти и у на ред не три го ди не: чл. 37, 
став 1, тач ка 4), под тач ка (3) „ко ри шће ње род но осе тљи вог је зи ка, од но сно 
је зи ка ко ји је у скла ду са гра ма тич ким ро дом, у уџ бе ни ци ма и на став ном 
ма те ри ја лу, као и у све до чан стви ма, д и  п ло ма  ма ,  к ла  с и фи  ка  ц и  ја  ма , 
зва  њи  ма ,  за  ни  ма  њи  ма и ли  цен  ца  ма ,  као и у дру гим об ли ци ма обра-
зов но-вас пит ног ра да“.5 Дру го, и да не узме мо у об зир тзв. При руч ник за упо-
тре бу род но осе тљи вог је зи ка ко ји је ис так нут на вид ном ме сту на ин тер нет-
-стра ни ци Ко ор ди на ци о ног те ла за род ну рав но прав ност Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је, као из раз зва нич ног ту ма че ња За ко на, ње го вог са др жа ја и не по-
сред но оче ки ва не при ме не, у За ко ну (на два на ве де на ме ста) не ма сум ње 
да су и ме ни ч  ке  ре  чи,  у з  г ра  ма т и ч  к и род ,  с х ва  ће  не  као ос нов ни 
ин с т ру  мент „у род  ња  ва  ња“ је  зи  ка :  у чл. 25 зах те ва се над зор над при-
ме ном од го ва ра ју ћих „на зи ва“; у чл. 37 зах те ва се „ко ри шће ње род но осе-
тљи вог је зи ка“ у зва нич ним до ку мен ти ма [за на зи ве за ни ма ња и звања] 
ко ја све до че о сте че ним зна њи ма и ве шти на ма њи хо вих но си ла ца. У да том 
слу ча ју ове име ни це не мо гу би ти ни шта дру го не го но ви фе м и ни  на т и  ви 

4 Је зич ке од ред бе За ко на већ се при ме њу ју у ме ди ји ма, чак и пре не го што су сту пи ле 
на сна гу (чл. 44, став 3).

5 Уко ли ко, на при мер, у до ку мен ти ма сто је из ра зи по пут про фе сор, во зач, елек три чар 
и сл., ка ко је мо гу ће да ор га ни јав не вла сти и по сло дав ци уво де у сво ме де ло ва њу и по сло-
ва њу из ра зе *про фе со ри ца/*про фе сор ка, *во за чи ца, *елек три чар ка и сл., ка да ти тер ми ни 
не зна че исто што и они ко ји су у зва нич ној до ку мен та ци ји – што је је ди но ре ле вант но – и 
не по кри ва ју исти се ман тич ки оп сег (по знат је ар гу мент да се под про фе сор ка ма озна ча ва-
ју са мо про фе со ри жен ско га по ла, док се под про фе со ри ма под ра зу ме ва ју но си о ци ово га 
зва ња без об зи ра на пол, тј. ‘про фе со ри уоп ште’), или ни су ни оправ да ни са ста но ви шта 
твор бе или из дру гих раз ло га у је зи ку. Осим то га, не ма ни прав ног осно ва да се ови тер ми-
ни узи ма ју као исто вет ни (пр ви с дру ги ма), па је не мо гу ћа њи хо ва зва нич на упо тре ба, тј. 
на ве де на од ред ба је бе сми сле на (на рав но, ни је ис кљу че на мо гућ ност да се они под за кон ским 
ак ти ма из јед на че, упр кос не сла га њу с на уч ним чи ње ни ца ма).
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(те о риј ски и ма ску ли на ти ви) ка кве у ве ћи ни слу ча је ва срп ски је зик и не 
по зна је, а њи хов спи сак мо же се за сни ва ти са мо на по ме ну том при руч ни ку, 
ко ји је пу бли ка ци ја пам флет ског ка рак те ра, без упо ри шта у стру ци и без 
прав ног осно ва за ње го во ко ри шће ње. Осим то га, За кон оба ве зу је на до-
след ну при ме ну про кла мо ва не иде о ло шке стра те ги је у је зич ком си сте му и 
на ши рем, све о бу хват ном пла ну. У чл. 37 у ци ти ра ној тач ки се зах те ва „ко-
ри шће ње род но осе тљи вог је зи ка“, што зна чи, ка ко се ка же, „је зи ка ко ји је 
у скла ду са гра ма тич ким ро дом“ у школ ству и у сред стви ма јав ног ин фор-
ми са ња (чл. 44), уз је зик по ме ну тих ор га на јав не вла сти (чл. 25). Да кле, на-
ла  же се до след  но ства ра  ње име ни ца од  го ва ра ју  ћег г ра  ма тич ког 
ро да  (без об зи ра на то да ли је то увек мо гу ће, оправ да но или при хва тљи-
во из би ло ко јих раз ло га) и  сла  г а  ње у  с к ла  д у  с  ро дом,  што и у пр вом 
и у дру гом слу ча ју пред ста вља ве штач ку про ме ну је зич ког си сте ма. Не ма 
раз ло га да ова кву је зич ку „ал хе ми ју“ зо ве мо бла жим име ном не го оним 
ко је је ви ше пу та да ва но у јав но сти – „је зич ки ин же ње ринг“. По зи ва ње на 
гра ма тич ки род у слу жби име но ва ња дру штве ног ро да (не де фи ни са ног са 
ста но ви шта ср би сти ке и основ ног се ман тич ког скло па лек сич ког си сте ма 
срп ског је зи ка) ко ји је у ко ре ла ци ји с по лом (чл. 37, нав. ме сто; в. чл. 6, став 2), 
да кле дру штве не или при род не ка те го ри је ко ја мо же, али и не мо ра има ти 
објек тив ну про вер љи вост, вул га ри зу је стро го лин гви стич ку при ро ду да те 
гра ма тич ке ка те го ри је.6 Али, сво јом су бјек тив но шћу уки да и прав ну си гур-
ност за све оне на ко је се За кон од но си, ди рект но и ин ди рект но.

У гра ма тич ком сми слу ре чи тре ба ис та ћи не ко ли ко чи ње ни ца. Пр во, 
г ра  ма т и ч  ка  ка те  го ри  ја  и ме ни ч  ког  ро да  л и н  г ви с т и ч  к и је  кон-
с т ру к т и мо гла је би ти на зва на би ло ко јим име ном, ко је се не би мо гло без 
остат ка по ве за ти с објек тив ним или (да нас) су бјек тив ним по ја ва ма у при ро-
ди и дру штву (гра ма тич ки род смо, нпр., мо гли на зва ти раз ре дом, раз де лом 
или сл.). Дру гим ре чи ма, он не по сто ји из ван гра ма тич ке кла си фи ка ци је, 
гра ма тич ких уџ бе ни ка и сту ди ја и ни је ја сно за што би се у За ко ну ве зи вао 
за би ло ка кву ре ал ност из ван лин гви стич ке, тим пре, што ова ка те го ри ја 
ни је фор мал но да та у је зи ку (в. ни же). Ин фор ма ци је се у је зи ку, ма ко ли ко 
би ле осло ње не на ван је зич ке по ја ве, ни ка да не пре но се јед но став но, ме ха-
нич ким тран спо но ва њем, јер сва ки син хро ни пре сек у је зи ку ре зул тат је бес-
ко нач ног на сло ја ва ња раз ли чи тих син хро них ста ња ко ја да ју ди ја хро ни ју, 
че му тре ба до да ти и раз ли чи та лич на и груп на ис ку ства но си ла ца је зич ког 

6 У исти мах, ре чи ма да „тер ми ни ко ји се ко ри сте у овом за ко ну и про пи си ма ко ји се 
до но се на осно ву ње га, а ко ји има ју род но зна че ње, из ра же ни у гра ма тич ком му шком ро ду, 
под ра зу ме ва ју при род ни жен ски и му шки пол ли ца на ко је се од но се“ (чл. 6, став 2) з а  ко -
но д а  в а ц п ри  зна  ј е  да у знат ном бро ју слу ча је ва у ло г а  г е  не  ри ч  ког  р о д а  п ри  па  д а 
г ра  ма т и ч  ком м у  ш ком р о д у,  т е  сво јим ста вом о с по ра  в а  и де  о ло ш к у т врд  њу д а 
с е  м у  ш к и м р о дом вр ш и д ис  к ри  м и  на  ц и  ја  жен ског по ла и уоп  ш т е  по  т р е  бу  д а 
с е  З а  кон ба  ви од  р ед  ба  ма о  је  зи  к у  (јер, ако мо же за ко но да вац сâм да при ме њу је не-
у тра лан из раз, с ко јим пра вом он зах те ва ње го ву по ла ри за ци ју у јав ној сфе ри од дру гих на 
ко је се про пис од но си).
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осе ћа ња, уче сни ка у ко лек тив ној је зич кој ком пе тен ци ји ко ја се оства ру је на 
раз ли чи тим оса ма, у за себ ним ди мен зи ја ма ко је тек у зби ру да ју це ло ви ту 
сли ку; оту да је сва ко је зич ко сред ство, по себ но у слу ча ју лек си ке, сло же ни је 
не го што из гле да (нпр. лек сич ко зна че ње са др жи де но та ци ју, де сиг на ци ју 
и ко но та ци ју, а ко но та тив на ком по нен та при ли ком гра ђе ња и усва ја ња но-
вих ре чи та ко ђе мо ра би ти узе та у об зир). Дру гим ре чи ма, ло ги ка и при-
ро да је  зи  ка и ло ги ка и при ро да ми ш ље ња ра з ли  чи те с у  по ја  ве 
и то се мо ра ло узе ти у об зир. Дру го, г ра  ма ти ч  к и род ни је  од  у  век при-
с у  та н у  на  шем је  зи  к у (ако ту ра чу на мо и је зик на ших да ле ких је зич ких 
пре да ка, јер са вре ме ни срп ски је зик је сте, на из ве стан на чин, про ду же так 
и пра је зи ка од пре ви ше хи ља да го ди на), и сам ње гов раз вој био је вр ло сло-
жен, да би се до би ло да на шње ста ње у ко јем (а) у  ве  л и  ком бро ју  по је-
д и  нач  ни х сл у  ча је  ва  – ка да ми сли мо на име нич ки си стем – г ра  ма т и ч-
к и м у  ш к и род од  го ва  ра  ис то риј  ском оп  ш тем ро д у,  без об зи ра на 
епо ху и вре ме на стан ка по је ди нач них ре чи (нпр. да на шње име ни це шу мар, 
уред ник, пе шак, чо век), али за не ма ли број слу ча је ва то ва жи и за жен ски, па 
и сред њи род (нпр. су ђа ја, ло ла, пи ја ни ца, ста ре ши на; на кла па ло, ли це, де те 
итд.); (б) без из у зет ка, на п ла  н у кон г ру ен  ци је  м у  шк и род је  оста та к 
ис то ри ј  с ког  оп  ш тег  ро да ,  што се види по слу ча је ви ма у ко ји ма се упа-
ру ју об ли ци раз ли чи тих ро до ва и без при су ства об ли ка му шког ро да – то 
ни је мо гу ће без му шког ро да. То и је сте глав ни до каз да у овим слу ча је ви ма 
„м у  ш к и род“ ни  је  „м у  ш к и“,  тј. да он не из ра жа ва му шко на че ло, не го 
да је не  у  т ра л  ни ко  ор д и  на тор у  је  зи  к у.  На овом од но су до бро се ви-
ди рас ко рак из ме ђу гра ма тич ког тер ми на и гра ма тич ке функ ци је, али као 
и сви тер ми ни у на у ци и гра ма тич ки тер ми ни су услов ни, они су ну жно 
плод јед не кон вен ци је. Да кле, ја вља ње му шког ро да у ге не рич кој упо тре би 
из раз је кон ти ну и те та не у трал ног еле мен та у је зи ку ко ји пред ста вља цен-
трал ну осу око ко је се оку пља ју ре ла тив но сло бод ни еле мен ти, ка сни је ди-
фе рен ци ра ни као жен ски, сред њи, па и му шки. Тре ће, род се  у  с рп с ком 
је  зи  к у не  од  ре  ђу  је  на  ос но ву об л икâ и ме ни ч  к и х ре  ч и,  не  го  на 
о с но ву  по на  ша  њ а д ру  г и х  р е  ч и у  од  но  с у  на  њи х у мор фо син та-
ксич ком окру же њу (син таг мат ски кон текст), тј. у кон крет ном сла га њу. Дру-
гим ре чи ма, род код име ни ца ни је спо ља увек не дво сми сле но и си гур но дат 
(тј. ни је то ли ко бит но да ли се оне за вр ша ва ју на су гла сник или од ре ђе ни 
са мо гла сник), не го се он од ре ђу је на осно ву при ла го ђа ва ња об ли ка од но-
сних ре чи – при де ва, за ме ни ца и сло же них гла гол ских об ли ка с при дев ским 
ком по нен та ма (рад ни и трп ни гла гол ски при дев). На при мер, за да на шње 
(хе те ро ге не) име ни це ау то, кор зо, ка по, ла ва бо, Зо ки, Ма ки, Лу си, так си, иглу, 
ка ну, ми ље, али исто та ко и су ди ја, лин гви ста, ста ре ши на, во ђа, ко ле га, ма ти, 
кћи, про фе сор, пе да гог, пе ди ја тар, мла дост, муљ, тра ва зна мо ко јег су кон-
крет ног ро да са мо у син таг ми и ре че ни ци, на осно ву дру гих ре чи – тај ау то 
/ то ау то, тај су ди ја / та су ди ја, али та мла дост, тај муљ. Ла и ци ма за бу ну 
уно си то што гра ма ти ча ри тра ди ци о нал но раз два ја ју име ни це у срп ском је-
зи ку на че ти ри вр сте про ме не, а уну тар њих на по себ не гра ма тич ке ро до ве 
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(ов де не ма стро гог по кла па ња, ви ди се по прет ход ним при ме ри ма), што се 
пре но си и у реч ни ке, али ти ме ни је пред ста вље но це ло куп но по на ша ње 
ових ре чи и њи хо ва је зич ка уло га, тј. обич но се не на во ди оп шти род (тре-
ба ло би, нпр., со ци о лог м. (општ.) или со ци о лог м. (м. и ж. пол)).7 Об л и  ц и 
и ме ни ч  к и х ре  ч и,  од но сно ре чи ко ји ма се име ну ју вр ши о ци за ни ма ња, 
но си о ци дру штве них по ло жа ја, зва ња, рад них ме ста итд. у сво јој су шти ни, 
да кле, из ван под ра зу ме ва не ин тер пре та тив не инер ци је, не  п ре но  се  н у-
ж но по жељ ни г ра  ма т и ч  к и род;  у да тим слу ча је ви ма он се  ис  по ља-
ва на с у  п ро  та н на ч и н од оног ка  ко г а  је  ра з  у  мео за  ко но да  ва ц 
не  ви  ча н л и н  г ви с т и  ц и:  ови об ли ци не мар ки ра ју раз ли ке у ро ду или 
по лу ме ђу вр ши о ци ма за ни ма ња, или ре че но јед но став ни је – кон  к ре т  ни 
с у  фик с и не  ма ју  зна чај  ко ји  и м се  по јед  но  с та  вље но п ро п и с у  је . 
На рав но, за ко но да вац ко ји не ма ком пе тен ци ја у ср би сти ци и сла ви сти ци 
ову сло же ну лин гви стич ку по ја ву ни је мо гао раз у ме ти, јер и ме ни ч  к и род 
у  с рп ском и ос та  ли м сло вен ск и м је  зи  ци  ма ни  је  фор ма л  но екс-
пли ци ра н, не го пред ста  вља ин  хе  рент  н у ка те го ри ју.  Али, уко ли ко 
се при хва ти кон цепт до след ног кро је ња раз ли ка ме ђу ре чи ма за озна ча ва ње 
при пад ни ка два ју по ло ва, раз ли ке то га ти па мо гу се и хо ће се ве штач ки 
ство ри ти. То зна чи да За кон ко ји зах те ва не што што ци ља ни је зик не по-
зна је као на сле ђе ну и ва же ћу нор му мо ра би ти од ба чен, јер нор ми ра спе ци-
фич ну нор му без по зна ва ња ње не при ро де, али и због то га што под прет њом 
санк ци ја уво ди су штин ску про ме ну те нор ме, чи ме ра за ра си стем ко ји је 
ста би ли зо ван и из ба лан си ран хи ља да ма го ди на жи ве упо тре бе. Тај си стем 
је, за тим, у фор ми књи жев ног (од но сно стан дард ног) је зи ка, још то ком два 
по след ња сто ле ћа, 1818–2021. го ди не (в. нап. 1), до не кле кон тро ли са но, али 
и спон та но раз ви јан на на сле ђе ним при род ним осно ва ма, што је до са да би-
ва ло пра ће но на уч ним ис тра жи ва њи ма и оправ да ва но ши ро ком са гла сно шћу 
под окри љем стру ке. За  ко ном про пи са  не про ме не има ју не  са  гле див 
по  тен  ци  ја л за  ра  за  ра  ње с рп ско га  је  зи  ка :  нај пре, при сил ним шире-
њем ве ли ког броја нео ло ги за ма ко ји ће сво јим мно штвом на ру ши ти раз ви-
је не од но се у оквиру лек сич ко-се ман тич ког и асо ци ја тив ног си сте ма, раз-
гра ди ће се ко лек тив ни је зич ки осе ћај за пра вил ну твор бу ре чи (прак тич но, 
отва ра се мо гућ ност за про дор сва ка квих ока зи о на ли за ма) и за стан дард ни 
из бор ре чи (у окви ру оба ве зне фе ми ни за ци је ну ди се нео ба ве зност фор ми 
да се ство ри ути сак сло бо де из бо ра, мо гу ћи су и ду бле ти, три пле ти итд. – сва-
ко мо же би ра ти што му од го ва ра, нпр. пси хо ло шки ња, пси хо ло ги ња, пси хо
ло ги ца итд.), што не мо же про ћи без по сле ди ца у обла сти слу жбе не упо тре бе 
је зи ка при ли ком из да ва ња зва нич них до ку ме на та, чи ји ад ми ни стра тив но- 
-прав ни стил из и ску је тер ми но ло шку уста ље ност, про зир ност и јед но знач ност 

7 Уп. mu ti vo da ž (m i ž spol), re a li za tor m (m i ž spol), spa da lo sr (m i ž spol) (V. Anić. Rječ
nik hr vat sko ga je zi ka. Dru go, do pu nje no iz da nje. Za greb, 1996, s. v.). При ме ра ра ди, чи та ва 
јед на гру па име ни ца ко ја се ме ња по тре ћој де кли на ци ји у ла тин ском оп ште га је ро да (sub-
stan ti va com mu nia), на при мер, te stis comm. ‘све док’ итд.
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ис ка за; „укида ње“ ста ту са не у трал ног гра ма тич ког ро да му шком ро ду по ре-
ме ти ће сла га ње ре чи; уво ђе ње исто вре ме них на по ред них об ли ка у јав ној 
ко му ни ка ци ји рас то чи ће ис ка зе и пре но ше ње основ них ин фор ма ци ја по-
ста ће за гу ше но и не мо гу ће (уки да ње је зич ке еко но ми је, смет ња основ ној, 
ко му ни ка тив ној функ ци ји је зи ка); на го ми ла ва ње сти ло ге них сред ста ва 
уки ну ће не у тра лан ис каз, а ра зо ри ће и до бар стил. 

У сва ко днев ној при ме ни до след не фе ми ни за ци је од стра не иде о ло шки 
остра шће них по је ди на ца и при стра сних ме ди ја, очи то у ду ху обра за ца да-
тих у по ме ну том при руч ни ку, ви де ли смо да се фе м и  ни  на т и  ви с и с те-
мат  с к и из  во де  из  и ме н и  ца  оп  ш тег  р о да ,  иде о ло шки све де них на 
име ни це гра ма тич ког му шког ро да: на при мер, тип lo vac > *lo va či ca (твор-
бе на осно ва мо ра би ти ловц-), али и lin gvist(a) (у срп ском је стан дар дан на ста-
вак а и про ме на тре ће де кли на ци је, обич на за ж. р.) > *lin gvist ki nja), si no log 
| (?) > *si no loš ki nja, *si no lo gi ca (раз ли чи те твор бе не осно ве). Ти  ме се  ви  ше-
с т ру  ко на  гла  ша  ва оно што је  у  на у  ци до  бро по зна то,  да  је  жен-
с к и род у ова квим ре ла ци ја ма мар к и  ра н,  на гла шен. Уме сто да се, ако 
се же ле ла „уки ну ти дис кри ми на ци ја“, име ни це жен ског ро да из во де не за-
ви сно у од но су на име ни це му шког ро да – од дру гих осно ва и дру гим сред-
стви ма, ма сов но се  с тва ра ју  де  ри  ва  циј  ск и кон с т ру к  ти ко ји  ма се 
по  т вр ђу  је  за  ви с нос т  и ових, мо ви ра них име ни ца (ж. р.) од мо тив них 
ре чи (м. р.) и – у јед ном иде о ло шком кљу чу – „за ви сност“ же на од му шкара-
ца – а то се ваљ да у иде о ло ги ји ни је же ле ло по сти ћи. Ти ме се по ка зу је да је 
до ма  ћ и м ре  а  л и  за то ри  ма ове иде је од ва  ж но с т и би  ло с а  мо ње но 
ос т ва ре  ње ,  не  и  на ч и н на ко ји  ће  се  она ос т ва ри  т и,  тј. да ли ће 
она са ма по се би, са ста но ви шта иде о ло шке кон си стент но сти би ти упит на. 
Шта ви ше, не при стра сно се мо же по ка за ти да је кон кре ти за ци ја по чи ва ла 
на ре ше њи ма оства ре ним у хр ват ском је зич ком стан дар ду (та мо је ти пи чан 
обра зац ти па sociolog|sociološkinja), по тра ди ци ји мар ки ра ним у од но су на 
срп ски и ра ни ји срп ско хр ват ски стан дард, што за со бом, та ко ђе, мо же по-
вла чи ти од ре ђе не за кључ ке.

Ду жност је лин гви ста да пред Устав ним су дом али и у ши рој јав но сти 
до бро об ја сне ста тус тзв. име нич ког гра ма тич ког ро да у је зи ку (као гра ма-
тич ке ка те го ри је) и да по ка жу ка кве ко ре ла ци је вла да ју из ме ђу јед не гра-
ма тич ке ка те го ри је и ван је зич ке ствар но сти – објек тив не и су бјек тив не. С 
дру ге стра не, срп ски лек си ко гра фи, као што и ина че чи не, тре ба да оба зри-
во ва га ју шта ула зи у тзв. оп шти, а шта у по се бан лек сич ки фонд. Ре чи ко је 
при па да ју тер ми но ло ги ји по себ них стру ка у рет ком до ди ру с оп штом по-
пу ла ци јом, а то нај че шће и је су на зи ви но си ла ца за ни ма ња и сл., не мо гу се 
на ћи за бе ле же не у оп штем реч ни ку, но ако их та мо има, то се мо же сма тра-
ти про пу стом (нпр. гал ва ни зер, ор то ти чар, па ле он то лог). С об зи ром на то 
да се ста тус по је ди нач них лек се ма од ре ђу је на осно ву ис пу ње но сти раз ли-
чи тих чи ни ла ца – струк тур но-твор бе не ва ља но сти, оправ да но сти и уста-
ље но сти у је зич ком си сте му, опет ће ве ли ки део ве штач ки ство ре них ре чи 
за ду го оста ти из ван лек сич ке нор ме. Тре ба по ву ћи ја сну гра ни цу из ме ђу 
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лек сич ког стан дар да и не фор мал ног де ла лек сич ког фон да ко ји ће, по пра-
ви лу, увек би ти ши ри и уне че му дру га чи ји од пр во га. Про бле му ва ља при-
сту па ти с опре зом, за то што се у обла сти со ци о лин гви сти ке, ко му ни ко ло-
ги је или сл., где су где што при сут ни и мо ти ви без ослон ца у на у ци, по кад што 
се гра ди илу зи ја ви со ке или на ра ста ју ће фре квент но сти у сва ко днев ној 
упо тре би се ри је ре чи на ко је скре ће мо па жњу, че му мо гу по слу жи ти тзв. 
реч ни ци но вих ре чи.8 Али, на ру че на уче ста лост у ме ди ји ма ко ји су при хва-
ти ли тзв. род ну иде о ло ги ју, као и ши ре ње мар ки ра них нео ло ги за ма ме ђу 
ак ти ви сти ма, не ће од мах зна чи ти уста ље ност (по себ но не на це лом срп ском 
про сто ру),9 а на струч ња ци ма је да оспо ре њи хо ву оправ да ност, уз де ри ва-
то ло шку кри ти ку јед не по јед не, ре дом, сва ке од фор си ра них тво ре ни ца. Оне 
лек се ме ко је бу ду уво ђе не у реч ни ке тре ба обе ле жа ва ти зве зди цом, ка ко је 
то чи нио још Вук Сте фа но вић Ка ра џић за тур ци зме, већ у пр вом реч ни ку 
(1818), и од го ва ра ју ћим ква ли фи ка то ром иде ол. (= иде о ло ги зам) – да ко ри сни-
ци ма бу де ја сно да је да та лек се ма ушла у реч ник ра ди за до во ље ња сим бо-
лич ке екс пре си је ко ја је у слу жби кон крет не иде о ло ги је, те да је у сло бод ном 
је зич ком из ра зу, нео п те ре ће ном иде о ло шком ма три цом, она су ви шна.10

За  ко ном о род ној рав но прав но сти кр ше се устав не сло бо де:11 
с у  жа  ва ју  се  п ра  ва  (а)  по је  д и н  ца – чак ни осо бе жен ског по ла на чи ју 

8 Та кав је, на при мер, ка ко ми схва та мо, Реч ник пој мо ва из пе ри о да епи де ми је ко ви да. 
У члан ку об ја вље ном у ли сту Да нас, „ау тор ке“ су на ја вље не као „лин гвист ки ње“, а пре тога 
се го во ри о „ис тра жи ва чи ма и ис тра жи ва чи ца ма Ин сти ту та за срп ски је зик“ (без акро ни ма 
СА НУ), па „ау тор ка“ с ко јом је во ђен раз го вор ве ли: „Reč nik je po bro jao i so ci jal ne fe mi ni na-
ti ve ko ji su se češ će upo tre blja va li u me di ji ma u po sled njih go di nu da na, kao što je vi ro loš ki nja/
vi ro lo gi nja, epi de mi o loš ki nja/epi de mi o lo gi nja. Ma da pre ma ovim ime ni ca ma još uvek po sto je 
ot po ri, za ko je ka že da su od raz pa tri jar ha ta, sma tra da su one ko mu ni ka cij ski neo p hod ne.“ Реч-
ник је, очи то, по слу жио као по вод да се са оп шти по зи ци ја, па иста осо ба на ста вља: „Za kon 
o rod noj rav no prav no sti, [...], do ne kle je do neo ne ka usme re nja, kao što je pre po ru ka da se u ispi-
si ma di plo ma na vo de ekvi va len ti za oba ro da.“ (скре ће мо па жњу да је то до ста пре до но ше ња 
За ко на и да је овој осо би у то ме тре нут ку ње гов са др жај у де та љи ма по знат). И не са мо то, 
не го: „Ia ko ne ki lin gvi sti sma tra ju da ne bi tre ba lo od o zgo me nja ti je zik“, она „sma tra da je u re du 
da se ‘neš to što je po li tič ki ko rek tan go vor uve de i kroz za kon, kroz pre po ru ke i nor ma tiv na ak ta’“ 
(https://www.da nas.rs /kul tu ra/ka ko-je -ko ro na-pro me ni la-je zik/).

9 Ипак, тре ба би ти на чи сто: знат но пре усва ја ња За ко на за по че ло је про грам ско ши ре ње 
„но во го во ра“ у срп ском ме диј ском про сто ру (уп. нап. 4). Чак и да се За кон обо ри или пре и на-
чи, без до пун ске за кон ске за шти те о ко јој смо го во ри ли на по чет ку ово га при ло га, тај про цес 
ће се на ста ви ти. У јед ном тре нут ку, ка да фре квен ци ја сти му ли са них об ли ка бу де то ли ко на-
ра сла, мо же се оче ки ва ти да ће до ћи и до њи хо вог спон та ног усва ја ња у ши рој ко му ни ка ци ји. 
Та да ће би ти окон чан про цес чи та вог ре да си стем ских про ме на у срп ском је зи ку. Оне су, на-
рав но, са мо при пре ма за сле де ће про ме не ко је су на ме ње не је зи ку, а за пра во – срп ском дру штву.

10 Дру гим ре чи ма, ње ће мо жда би ти у је зи ку са мо док по сто ји иде о ло ги ја ко ја ју је 
ство ри ла; по пре стан ку де ло ва ња ван лин гви стич ког при ти ска на је зич ки си стем стан дард-
ни је зик тре ба осло бо ди ти не по треб ног бре ме на.

11 В. Дар ко Пе јо вић. Ин тер вју: Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, ака де мик. За кон о род ној рав-
но прав но сти угро жа ва устав не сло бо де. По ли ти ка CXVI II/38627 (7. јун 2021): 1, 8–9.
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се рав но прав ност по зи ва не ма ју мо гућ ност из бо ра, и  (б)  ч и  та  ве  г ру  пе 
– део срп ске на ци је овим пу тем би ва од се чен и оту ђен од сво јих су на род ни-
ка у окру же њу и уда ље ној ди ја спо ри; та ко ђе, чи та во дру штво у Ср би ји ко је 
за сво је сред ство спо ра зу ме ва ња ко ри сти срп ски је зик, би ва при си ље но да 
тр пи за кон ске про ме не то га је зи ка, што иза зи ва не си гур ност у по гле ду је зич-
ких ком пе тен ци ја и осе ћај угро же но сти и уз не ми ре но сти. Ово је про тив но 
Уста вом за га ран то ва ним пра ви ма и сло бо да ма. Уста в јем  чи сло бо ду „ми-
сли, са ве сти, уве ре ња и ве ро и спо ве сти, п ра  во да  се  ос та  не  п ри с вом 
у ве  ре  њу или ве ро и спо ве сти итд.“ (чл. 43), а  и де  о ло г и  ја  екс  т рем  ног 
фе м и  ни зма ,  за кло ње на иза про кла мо ва не си ме три је у За ко ну ко ју на ме-
ха нич ки, ти ме и ште тан на чин не тра жи ни „дру га стра на“, ни „оста так“, а 
за пра во мо жда ни нај ве ћи део „пр ве стра не“, ни је ни шта дру го до јед  на 
вр  с та  у ве  ре  ња ,  да кле јед но од дру гих, не и је ди но. Па ра док сал но је про-
гла ша ва ње јед ног од уве ре ња за је ди но у дру штву. За ко ном се ап со лу ти зу-
је пра во ма њи не да ужи ва сло бо де на ра чун ве ћи не ко јој ни је да то пра во да 
се из ја сни: и та ко – др жа ва дис кри ми ни ше и обес пра вљу је ти ху или ути-
ша ну ве ћи ну. По ста вља се пи та ње: ко ји су раз ло зи да це ло јед но дру штво и 
над ле жна стру ка пре ста не ко ри сти ти свој је зик од но сно об ра ђи ва ти свој 
пред мет, ка ко је чи ни ло до са да – у пр вом слу ча ју „от кад је ве ка и све та“ – и 
да га за ме ни не ким ве штач ким је зи ком, ко ји тек тре ба да бу де из гра ђен у је-
зич кој ла бо ра то ри ји, у скла ду с „пре по ру че ним“ спи ско ви ма ре чи (в. на пред 
по ме ну ти при руч ник). Сп и с а к  п ре  по ру  че  н и х ре  ч и с а  за  кон с к и м 
по к ри  ћем уме сто лин гви стич ке оправ да но сти (да  к ле ,  с п и с а к оба  ве-
зних ре чи) у по је ди ним кон тек сти ма, за пра во, под  ра  зу  ме ва [постојање 
Спи ска за  бра  ње ни х речи] (In dex ver bo rum pro hi bi to rum), сход но ис кљу-
чи во сти на мет ну тој За ко ном.12 Цен зу ра до оства ре ња „по жељ не је зич ке 
ак тив но сти“ и ка зна за „не до зво ље ну је зич ку ак тив ност“ (вер бал ни де ликт), 
про из и шли из ово га за ко на, уру ша ва ју те ме ље на ко ји ма је из гра ђе но срп ско 
дру штво (Уста вом су за шти ће ни сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња; за бра-
ње на је цен зу ра у ме ди ји ма и за јем че на је сло бо да на уч ног и умет нич ког ства-
ра ња: Устав, чл. 46, 50, 73). Прет по став ка за до но ше ње За ко на по чи ва ла је 
на по гре шној и не до бро на мер ној оце ни ста ња у ко јем се срп ско дру штво 
на ла зи, упра во на круп ном пот це њи ва њу по сто је ћих сло бо да и отво ре но сти, 

12 За нас не ма сум ње да ова кав, ри ги дан на чин раз ми шља ња не свој ствен срп ском 
дру штву, је сте при хва ћен из сре ди не из ко је је до шла и ре че на иде о ло ги ја, об ли ко ва на у 
тра ди ци ја ма ду гих и ис кљу чи вих су ко ба за по де ва них због раз ли ка у људ ској ве ри, да нас 
уве ре њи ма. Се ти мо се ин кви зи ци је ко ја је де ло ва ла сто ле ћи ма и ва жног из да ња Кон гре га-
ци је за док три ну ве ре (Con gre ga tio pro doc tri na fi dei), нај ста ри је ме ђу рим ским кон гре га ци-
ја ма, In dex li bro rum pro hi bi to rum (Ве не ци ја, 1564), чи ја је фор мал на оба ве зност опо зва на 1966, 
али је на ста вље но ва же ње мо рал не оба ве зе су здр жа ва ња од чи та ња не по доб них књи га (сто-
ле ћи ма ра ни је књи ге су спа љи ва не). Мо жда за наш про блем још ва жни је је сте фор ми ра ње 
ре фор ма тор ских по кре та, ме ђу ко ји ма ис так ну то ме сто има пу ри та ни зам, ра ши рен пре ко 
Но ве Ен гле ске у Аме ри ци, на стао у осу ди не до вољ ног уда ље ња Ан гли кан ске цр кве од ри мо-
ка то лич ког па пи зма (XVI–X VII век), ва жан за из град њу мо рал не док три не у Но во ме све ту.
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уро ђе них и(ли) од не го ва них у срп ском дру штву, тј. на из ри ца њу ди јаг но зе 
да у ово ме дру штву по сто ји мо рал на де ви ја ци ја ко ју тре ба ис пра ви ти. Уме-
сто тра ди ци о нал не тер ми но ло шке не у тра ли за ци је свој стве не срп ском је-
зи ку у по след њем сто ле ћу (на ро чи то у сфе ри на зи ва за за ни ма ња, ти ту ле и 
сл., из ме ђу оста лог и због обич ног зајм ље ња ове лек си ке из свет ских је зи ка, 
као део ци ви ли за циј ског лек сич ког фон да), од ред ба ма ово га за ко на по спе-
шу је се екс пре си ви за ци ја чи ја ће не по сред на по сле ди ца би ти но ва и не по-
треб на по ла ри за ци ја у дру штву по по ло ви ма и уве ре њи ма, сво је вр сна лин-
г ви с т и ч  ка се  г ре  г а  ци  ја .  У ча су до но ше ња За кон је већ био ана хрон, али 
њи ме је ство рен пре се дан ко ји ће омо гу ћи ти бу ду ћи ин тер вен ци о ни зам с 
још те жим по сле ди ца ма.

Срп ски је зик је кул тур но до бро срп ско га на ро да од из у зет не ва жно сти. 
Ујед но, он је и глав ни но си лац и све док срп ско га на род ног иден ти те та, али 
исти тај је зик угра ђен је у лич ни иден ти тет сва ко га по је дин ца и ва жан је 
део иден ти те та и дру гих ко ји жи ве у Ре пу бли ци Ср би ји. Је зи ка љу ди обич-
но ни су ни све сни, но он је глав но ве зи во ко је из ну тра др жи за јед ни цу на 
оку пу. Јед но стра ним ме ња њем је зич ке струк ту ре на јед ном де лу срп ског 
кул тур ног про сто ра ра за ра се на род но је дин ство, у су шти ни се из срп ског 
је зи ка из два ја „ср би јан ски је зик“. На вре мен ској рав ни пре ки да се нит ко ја 
спа ја је зик из на шег вре ме на с је зи ком из про шло сти. Дво стру ко се, да кле, 
на ру ша ва основ на функ ци ја књи жев но га, а са да стан дард но га је зи ка: да 
оства ру је кул тур но-ко му ни ка циј ску ко хе зи ју ме ђу при пад ни ци ма исте за-
јед ни це у вре ме ну и про сто ру. Без је зич ко га је дин ства не мо же би ти на род-
но га је дин ства – ни у са да шњо сти, ни с ге не ра ци ја ма у про шло сти. Ос и м 
ш то је  зи ч  к и ин  тер вен  ц и о ни за м с т ва ра је  зи ч  к у ка ри  ка т у  ру,  на 
ду бин ском, дру штве ном пла ну он с и с тем ск и ра з г ра  ђу  је  и  де  ко д и  ра 
с рп с к и и ден  т и  те т,  ис пу ња ва ју ћи но вим са др жа јем и дру га чи јом при-
ро дом иден ти тет но во га по ко ле ња – ако се мо же го во ри ти о иден ти те ту у 
тра ди ци о нал ном сми слу ре чи – ко јем ни срп ско име, мо жда већ у са гле ди-
вој бу дућ но сти, не ће ви ше би ти (на ро чи то) бли ско.13

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Београд

vik tor.sa vic @isj.sa nu.ac .rs 

13 Уп. са вре ме ну те жњу да се при свој ни при дев срп ски за ме ни при свој ном кон струк ци јом 
с име ном (Ре пу бли ке) Ср би је уме сто ње га, пре те жно бес пре дло шким по се сив ним ге ни ти вом 
од јед но чла ног из ра за у јед ни ни, су прот но нор ми срп ско га је зи ка: на при мер, На род на би бли-
о те ка Ср би је, По шта Ср би је, Вој ска Ср би је, Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, Акре ди та ци о но те ло 
Ср би је, али и Вла да Ре пу бли ке Ср би је итд. С ти ме у ве зи, до не та је и од лу ка Од бо ра за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка (бр. 67), на сло вље на као: „Срп ско др жа вљан ство“, а не „Ре пу бли ке 
Ср би је“ (http://www.ossj.rs/od lu ke-i-sa op ste nja/srp sko-dr za vljan stvo-a-ne -re pu bli ke-sr bi je/).



Проф. др Иси до ра Бје ла ко вић 

ОБЛИГАТОРНОСТ РОД НО ОСЕ ТЉИ ВОГ ЈЕ ЗИ КА  
– ОД РАЗ СТВАР НИХ ПО ТРЕ БА ДРУ ШТВА ИЛИ  

ИДЕ О ЛО ШКО НА МЕ ТА ЊЕ?

1. У За ко ну о род ној рав но прав но сти (усво је ном у Скуп шти ни Ре пу бли-
ке Ср би је 20. ма ја 2021. го ди не; у да љем тек сту: За кон) „род но осе тљив је зик“ 
де фи ни ше се као „је зик ко јим се про мо ви ше рав но прав ност же на и му шка
ра ца и сред ство ко јим се ути че на свест оних ко ји се тим је зи ком слу же у прав-
цу оства ри ва ња рав но прав но сти, укљу чу ју ћи про ме не ми шље ња, ста во ва 
и по на ша ња у окви ру је зи ка ко јим се слу же у лич ном и про фе си о нал ном 
жи во ту“ (члан 6; тач ка 17). У истом За ко ну дру гих пре ци зни јих по да та ка о 
струк ту ри овог је зич ког ти па (ако сe та ко мо же на зва ти) не ма.

Уко ли ко се, ме ђу тим, осло ни мо на де фи ни цу „род но осе тљи вог је зи ка“ 
у Приручнику за употребу родно осетљивог језика,1 ко ја гла си:

„Rod no ose tljiv je zik je je zik ko ji ko ri sti mo ka da že li mo da po dr ži mo 
vi dlji vost i jed na kost že na u druš tvu“ (30), 

он да се, у нај ма њу ру ку, су о ча ва мо са не у са гла ше но шћу при ли ком де фи ни-
са ња овог пој ма у За ко ну и При руч ни ку, а питањa којa се на ме ћу гласe: Шта 
се у на ве де ним до ку мен ти ма под ра зу ме ва под „род но осе тљи вим срп ским 
је зи ком“ и где су ње го ве гра ни це? Да ли се на гла ша ва њем де тер ми на то ра 
‘род но осе тљив’ им пли ци ра тврд ња да срп ски је зик у до са да шњој упо тре би 
ни је мо гао би ти оква ли фи ко ван као та кав? 

2. У по след ње вре ме нај ве ћу па жњу у по ле ми ка ма у по гле ду струк ту ре 
и упо тре бе „род но осе тљи вог је зи ка“ при вла че со ци јал ни фе ми ни на ти ви, 
оправ да ност за кон ске обли га тор но сти за њи хо ву упо тре бу, сте пен њи хо ве 
уста ље но сти и укло пље но сти у твор бе ном си сте му срп ског је зи ка.

1 Priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika. Сајт Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ко ор ди-
на ци о но те ло за род ну рав но прав ност, ау то ра Хри сти не Цве тин ча нин Кне же вић и Је ле не 
Ла ла то вић, 2019; у да љем тек сту: При руч ник (<https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/sr/
aka dem ski-ku tak/pu bli ka ci je/pri ruc nik-za-upo tre bu-rod no-ose tli vog-je zi ka> 1. 7. 2021).
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Ме ђу тим, ако го во ри мо о „род но осе тљи вом ЈЕ ЗИ КУ“ она ко ка ко га де-
фи ни ше За кон, он да та осе тљи вост МО РА (јер За кон то на ла же) да се при ме-
њу је на свим ни во и ма је зич ке струк ту ре, од но сно је зич ка род на осе тљи вост 
мо ра би ти си стем ска и за хва ти ти не са мо оне име ни це ко ји ма се но ми ну ју 
осо бе жен ског по ла не го и оне ко је ре фе ри шу о осо ба ма му шког по ла (нпр. 
осо ба, стран ка, му ште ри ја и сл.). У су прот ном, не го во ри мо о ЈЕ ЗИ КУ (тј. о 
си сте му), не го са мо о јед ном до ме ну упо тре бе срп ског је зи ка. По ред то га, у 
слу ча ју да је ипак реч о ЈЕ ЗИ КУ, род на осе тљи вост МО РА се при мени ти и на све 
фор ме ко је у да том тек сту кон гру и ра ју са на ве де ним име ни ца ма, чак и у 
слу ча ји ма ка да се упо тре бља ва ју па ра лел не фор ме, нпр. на став ник/на став
ни ца и сл. Дру гим ре чи ма, ако го во ри мо о је зи ку, род на осе тљи вост МО РА 
за хва ти ти је зич ки си стем у це ли ни и би ти ОБА ВЕ ЗНО при ме њи ва на у сред стви-
ма јав ног ин фор ми са ња (члан 44) и „у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња, на-
у ке и тех но ло шког раз во ја“, „у уџ бе ни ци ма и на став ном ма те ри ја лу, као и у 
све до чан стви ма, ди пло ма ма, кла си фи ка ци ја ма, зва њи ма, за ни ма њи ма и ли-
цен ца ма, као и у дру гим об ли ци ма обра зов но-вас пит ног ра да“ (члан 37 Зако-
на). У су прот ном, не го во ри мо о је зи ку, не го са мо о јед ном до ме ну упо тре бе 
срп ског је зи ка.

3. То ком про те клих ме сец да на у рас пра ва ма се ве о ма че сто чу ло не-
ар гу мен то ва но об ја шње ње да не ма по тре бе за ди за њем гла са про те ста јер 
је све ве о ма јед но став но: Тре ба са мо омо гу ћи ти же на ма до след ну је зич ку 
пре по зна тљи вост у ти ту ла ма, зва њи ма и за ни ма њи ма и све је у ре ду. 

Пр во, ЈЕ ЗИК је из у зет но ком плек сан по јам и не мо же се пре ци зно дефини-
са ти јед ном ре че ни цом ма гло ви тог зна че ња (да том у За ко ну), ко ја омогу ћава 
низ раз ли чи тих ин тер пре та ци ја. 

Дру го, да ни је реч са мо о упо тре би со ци јал них фе ми ни на ти ва и од ре-
ђе них сте ре о тип них из ра за, не го о је зич ким про ме на ма си стем ске при ро де, 
све до чи и ра ни је спо ме ну ти При руч ник (2019), у ко јем се на во ди не ко ли ко 
смер ни ца у ве зи с тим, ме ђу ко ји ма из два ја мо сле де ће: 

„Rod no di fe ren ci ran je zik. Di fe ren ci ran zna či onaj ko ji uva ža va/is ti če 
raz li ke. Ovaj ter min uva ža va či nje ni cu da muš ki rod ni je ne u tra lan, već da 
tre ba ko ri sti ti i muš ki i žen ski rod ka da go vo ri mo o lju di ma.“ (29)

„Pr va smer ni ca: Su bje kat i pre di kat se mo ra ju sla ga ti u ro du i bro ju.“ (68)
„Še sta smer ni ca: T r e  b a  ko ri sti ti pa ra lel ne for me uko li ko se iz re če no 

od no si i na muš kar ce i na že ne. Po sto ji ne ko li ko mo guć no sti za upo tre bu pa-
ra lel nih for mi u pi sa noj i usme noj ko mu ni ka ci ji:

– Po treb no je da za ka že te pre gled kod svog iza bra nog le ka ra/iza bra ne 
le kar ke, ta ko što će te ga/je po zva ti na broj te le fo na 123-456, ka da obe for me 
na vo di mo i ‘raz dva ja mo’ ih ko som cr tom;

– Po treb no je da za ka že te pre gled kod svog iza bra nog le ka ra ili iza bra ne 
le kar ke ta ko što će te nju ili nje ga po zva ti na broj te le fo na 123-456, ka da obe 
for me na vo di mo i ‘raz dva ja mo’ ih reč com ‘ili’ (Hic! prim. aut.); 

– Po treb no je da za ka že te pre gled kod svog iza bra nog/e le ka ra/ke  ta ko 
što će te ga/je po zva ti na broj te le fo na 123-456, ka da na vo di mo muš ku for mu, 
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ko ju pra ti ozna ka za na sta vak žen ske for me. U usme noj ko mu ni ka ci ji naj pri-
god ni ja je dru ga va ri jan ta. 

Ime ni ce u muš kom ro du ni su rod no ne u tral ne i tre ba ih iz be ga va ti za 
obe le ža va nje žen skog ro da. 

U skla du s tim, u k o  l i  k o  ž e  l i  m o  d a  i z  b e g  n e  m o  n a  v o  đ e  n j e 
p a  r a  l e l  n i h  f o r  m i ,  p o  t r e b  n o  j e  d a  k o  r i  s t i  m o  r o d  n o  n e u -
 t r a l  n e  i z  r a  z e  p o  p u t  l i  c e  i l i  o s o  b a ,  k a  k o  u  j e d  n i  n i ,  t a k o 
i  u  m n o  ž i  n i : Li ca ko ja se pri ja ve na kon kurs ne će bi ti uze ta u ob zir uko-
li ko pod ne su ne pot pu nu kon kurs nu do ku men ta ci ju. Žr tve na si lja se mo gu 
obra ti ti Au to nom nom žen skom cen tru. Oso be ko je ima ju pro ble ma sa vi so kim 
krv nim pri ti skom tre ba da iz be ga va ju uno še nje ve li ke ko li či ne so li. Na stav no 
o s o  b l j e  je odr ža lo sed ni cu.“ (74)

У При руч ни ку се, да кле, пре по ру чу је упо тре ба па ра лел них фор ми, а 
до пу шта мо гућ ност упо тре бе не у трал них (по пут ли це, осо ба, осо бље) у плу-
рал ским обра зо ва њи ма уко ли ко же ли мо да из бег не мо па ра ле ли зам. Оно 
што је оста ло не до ре че но је сте ко ја би не у трал на фор ма би ла упо тре бље на 
за име ни це по пут: ле кар/ле кар ка, уче ник/уче ни ца и сл., јер уко ли ко у прет-
ход но на ве де ном при ме ру за ме ни мо фор ме ле кар/ле кар ка име ни цом ли це, 
унај ма њу ру ку до би ја мо нон сенс:

•	 Po	treb	no	je	da	za	ka	že	te	pre	gled	kod	svog	iza bra nog le ka ra/iza bra ne le kar ke, 
ta ko što će te ga/je po zva ti na broj te le fo na 123-456.

•	 → Po treb no je da za ka že te pre gled kod svog iza bra nog li ca, ta ko što će te ga 
po zva ti na broj te le fo na 123-456. 

Дру гим ре чи ма, спе ку ла ци ја о бу ду ћој струк ту ри „род но осе тљи вог 
је зи ка“, на ве де на у Са оп ште њу МС,2 у на су мич но ода бра ном при ме ру из 
уџ бе ни ка Ге о гра фи је за уче ни ке основ них шко ла 7. раз ре да, пот пу но је тач на 
јер ов де ни је реч са мо о за бра ни упо тре бе од ре ђе них сте ре о тип них из ра за 
и о обавези упо тре бе со ци јал них фе ми ни на ти ва, не го и о ни зу дру гих, дале-
ко ве ћих про ме на на ве ћи ни је зич ких ни воа, ко је су, на жа лост, већ неко ли-
ко го ди на при сут не у срп ском је зи ку. О то ме све до чи је зик ни за об ја вље них 
при руч ни ка и мо но гра фи ја, од ко јих се не ки на ла зе и на сај ту Министар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, нпр.:

„О слу ча је ви ма ко ји зах те ва ју укљу чи ва ње ти ма за за шти ту (дру ги 
и тре ћи ни во) до ку мен та ци ју (слу жбе не бе ле шке и сви дру ги об ли ци еви-
ден ти ра ња по да та ка о ли цу, до га ђа ју, пред у зе тим рад ња ма и др.) во ди, 
чу ва и ана ли зи ра за по тре бе уста но ве пси хо лог/шки ња или пе да гог/шки ња, 
а из у зет но, члан/ица ти ма за за шти ту ко га/ју  је од ре дио/ла  ди рек тор/ка .“3

2 <https://www.ma ti ca srp ska.or g.rs /sa opshtee-ma tit se-srp ske-po vo dom-pi taa-o-rod no-rav-
no prav no sti/> 1. 7. 2021.

3 Smi lja na Gru jić (ur.). Pri ruč nik za pre ven ci ju rod no za sno va nog na si lja. Be o grad: Mi ni star-
stvo pro sve te, na u ke i teh no loš kog raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je, 2015, 19. <http://www.mpn.gov.rs/
wp-con tent/uplo ads/2015/08/Pri ruc nik-za-pre ven ci ju-RZN .pdf > 1. 7. 2021. 
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Са свим је ја сно да је у ци ти ра ном од лом ку реч о си стем ским из ме на ма 
је зи ка, чи ме се у ве ли ком сте пе ну на ру ша ва стил ска и ор га ни за ци о на струк-
ту ра тек ста, па и ње го ва се ман тич ка про ход ност. Из на ве де ног при ме ра 
мо же се за кљу чи ти и да се па ра лел не фор ме не упо тре бља ва ју са мо ка да се 
ре фе ри ше о кон крет ним но си о ци ма за ни ма ња, зва ња и сл., не го и ка да је 
реч о ге не рич ном зна че њу име ни ца, при че му се со ци јал ни фе ми ни на ти-
ви упо тре бља ва ју не са мо за на ве де ни се ман тич ки тип име ни ца не го и за 
оне оп шти јег ка рак те ра (в. члан/ица), од но сно за све име ни це ти па no mi na 
agen tis.

4. За што се у За ко ну ин си сти ра на ова квим је зич ким па ра ле ли зми ма 
и да ли је за и ста оба ве зу ју ћа при ме на „род но осе тљи вог је зи ка“ део за кон ских 
ре гу ла ти ва ус по ста вље них у Европ ској уни ји?

Да ни је реч о про јек ци ји европ ских вред но сти у по гле ду упо тре бе „род-
но осе тљи вог је зи ка“, не го о ин ди ви ду ал ном ре ше њу јед не иде о ло ги зо ва не 
гру пе, све до чи пра вил ник Gen derne u tral Lan gu a ge in the Eu ro pean Par li a ment,4 
где се на во ди да се упо тре ба род но осе тљи вог је зи ка пре по ру чу је и то у оној 
ме ри у ко јој се не на ру ша ва струк ту ра да тог је зи ка, при че му се по себ на 
па жња обра ћа на ува жа ва ње ста ва сва ког по је дин ца о то ме како же ли да 
се де кла ри ше. Због спе ци фич не при ро де сва ког од 24 зва нич на је зи ка Европ-
ске уни је, са ста вљени су по се бни при руч ници, а у оном за хр ват ски је зик 
– Rod no ne u tra lan je zik u Eu rop skom par la men tu5 – на во де се сле де ће пре по-
ру ке:

„Ako se tekst ko ji se sa sta vlja ili pre vo di, pri mje ri ce u Po slov ni ku Eu-
rop skog par la men ta, od no si op će ni to na du žnost ko ju ne ka oso ba iz vr ša va 
ra bi se muš ki ob lik ko ji u tom slu ča ju sto ji za oba spo la (eu rop ski om bud sman, 
kve stor, pred sjed nik).“ (10)

„Pre po ru ču je se upo ra ba slje de ćih ob li ka: [...]
mno žin skih ob li ka, pri če mu će oni sta ja ti u muš ko me ro du, ali ozna či

va ti oba spo la ka ko bi se iz bje glo na vo đe nje udvo je nih ob li ka (Za stup ni ci mo gu 
oba vi je sti ti Od jel za za pi sni ke i iz vješ ća s ple nar nih sjed ni ca da su bi li pri sut ni 
ia ko se nji ho va ime na ne po ja vlju ju na po pi su na zoč nih. Umje sto Za stup nik/ 
za stup ni ca mo že oba vi je sti ti Od jel za za pi sni ke i iz vješ ća s ple nar nih sjed ni-
ca da je bio/bi la pri sut na ia ko se nje go vo/nje zi no ime ne po ja vlju je na po pi su 
na zoč nih.)“ (10)

„Ka ko je hr vat ski tvor be no bo gat je zik i obič no ima mo guć nost is ka zi-
va nja i muš kih i žen skih par nja ka za po je di na za ni ma nja, pre po ru ču je se 
ko riš te nje tim ob li ci ma pre ma po tre ba ma kon kret nih tek sto va, bez ne po treb-
nog udva ja nja (pri mje ri ce od vjet nik/od vjet ni ca). Kad je ri ječ o na tje ča ji ma za 

4 Пра вил ник се на ла зи на сај ту Европ ског пар ла мен та: <https://www.eu ro parl.eu ro pa.
eu /cmsda ta/151780/GNL_Gu i de li nes_EN .pd f > 1. 7. 2021.

5 <https://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /cmsda ta/187100/GNL_Gu i de li nes_HR -ori gi nal.pdf > 
1. 7. 2021. 
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rad na mje sta i slič nim tek sto vi ma, do puš te no je na vo đe nje udvo je nih ob li ka 
ili na vo đe nje sa mo jed no ga, obič no muš kog ob li ka, uz is ti ca nje do stup no sti 
rad no ga mje sta oba ma spo lo vi ma na vo đe njem ozna ka za spol u za gra da ma 
(ž./m.).“ (11)

„Pri tom tre ba na gla si ti da se pri upu ći va nju na po je di ne oso be sva ka ko 
tre ba uze ti u ob zir i stav tih oso ba o to me ka ko one sa me že le da ih se na zi va 
na nji ho vim rad nim mje sti ma. Uzrok to mu mo že bi ti i ko no ta tiv no zna če nje 
od re đe no ga na zi va pa je za to do bar pri mjer par taj nik/taj ni ca, pri če mu i 
že ne na du žno sti taj ni ka od re đe ne in sti tu ci je (ko ja obič no pod ra zu mi je va 
oba vlja nje prav nih po slo va) mo gu in si sti ra ti na muš ko me ro du tog na zi va 
zbog ko no ta ci ja ko je uza se no si na ziv taj ni ca i či nje ni ce da se pri tom obič no 
mi sli na rad no mje sto ko je je pod re đe no rad no mu mje stu taj ni ka.“ (11)

На осно ву на ве де них из во да пот пу но је из ве сно да упо тре ба род но 
осе тљи вог је зи ка у Европ ској уни ји, за раз ли ку од Ре пу бли ке Ср би је, ни је 
оба ве зу ју ћа у свим до ме ни ма ње го ве упо тре бе. У За ко ну о род ној рав но прав-
но сти Ре пу бли ке Ср би је ни је, да кле, реч о при ме ни европ ских вред но сти, 
не го о на ме та њу иде о ло ги је јед не гру пе, ко ја не са мо да ни је у скла ду са 
оп штим на че ли ма Европ ске уни је не го се ње ном при ме ном су о ча ва мо са 
то та ли та ри змом про тив у став не при ро де, ко јим се за бра њу ју основ на пра ва 
чо ве ка – пра ва на сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња. 

5. Ка ко би се из бе гла до след на упо тре ба ова квог „род но осе тљи вог срп-
ског је зи ка“, не са мо да је нео п ход но ис пи та ти устав ност до не се ног за ко на 
не го је у овом тре нут ку од из у зет не ва жно сти са ста ви ти не ко ли ко ко ми си-
ја чи ји би ур ген тан за да так био ре ша ва ње ових, са свим је ја сно – го ру ћих 
пи та ња:

1. ко ми си ју за твор бу фе ми ни на ти ва у срп ском је зи ку (нај е ми нент ни ји 
струч ња ци из де ри ва то ло ги је, лек си ко ло ги је и се ман ти ке ко ји би са-
ста ви ли реч ник при хва тљи вих фе ми ни на ти ва, при че му би ова ли ста 
мо гла да се ме ња уко ли ко се по ка же да се од ре ђе на фор ма увре жи ла у 
си стем)

2. ко ми си ју за род но осе тљив стан дард ни срп ски је зик (нај е ми нент ни ји 
струч ња ци из син так се, се ман ти ке, лин гви сти ке тек ста, со ци о лин гви-
сти ке, ана ли зе дис кур са) – ко ја би утвр ди ла ја сне гра ни це пој мов не 
вред но сти род но осе тљи вог стан дард ног срп ског је зи ка, с по себ ном 
па жњом на при ме ну со ци јал них фе ми ни на ти ва у ши рем кон тек сту. И 
не са мо фе ми ни на ти ва, не го и дру гих фор ми ко је би се мо гле по сма тра-
ти као род но обе ле же не. 

На тај на чин, ср би сти ка би до би ла на уч ну ар гу мен та ци ју у ви ду пу бли-
ка ци ја ко је би МО РА ЛЕ има ти ста тус оба ве зу ју ћих у РС. Уко ли ко се то не 
учи ни, у ве о ма бли ској бу дућ но сти је зич ку по себ ност мо ћи ће с пу ним пра-
вом тра жи ти и пред став ни ци дру гих род них гру па. У флек тив ном је зи ку 
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ка кав је срп ски то ће про из ве сти по сле ди це не за ми сли вих раз ме ра ства ра-
ју ћи сво је вр стан га ли ма ти јас, а пи та ње је да ли ће мо и да ље мо ћи да го во-
ри мо о срп ском је зи ку. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

isi do ra.bje la ko vic @gmail.com 



Иван Не гри шо рац

РОД НА ОСЕ ТЉИ ВОСТ, ЈЕ ЗИЧ КА СТРУК ТУ РА И ЈЕ ЗИЧ КИ  
ИЗ РАЗ: ШЕСТ НЕ БАШ НЕ ВА ЖНИХ НА ПО МЕ НА

Обра зо ва ном и кул ти ви са ном чо ве ку ни је те шко да се сло жи са кон ста-
та ци јом да „исто ри ја же на пре све га зна чи јав но от кри ти да је она угње та-
ва на и да је исти на о њој при кри ва на“, као и да све то „ни је са мо исто ри ја 
њи хо вог угње та ва ња, већ и исто ри ја ни шта ма ње скри ве ног от по ра ко ји су 
оне ве ко ви ма пру жа ле том угње та ва њу и за тва ра њу“.1 Бо љи по ло жај же на 
у дру штву, а ти ме и тзв. род на осе тљи вост, сва ка ко је пре ко по тре бан дру-
штве ни про цес ко ји не пре ста но мо ра би ти уна пре ђи ван и по бољ ша ван ка-
ко би са да шње и бу ду ће дру штво би ло ху ма ни је, де мо кра тич ни је и са ве ћим 
ува жа ва њем људ ских пра ва. То све, да ка ко, ва жи са мо под прет по став ком 
да се ху ма ност, де мо кра ти ја и људ ска пра ва још увек сма тра ју нај ви шим 
дру штве ним вред но сти ма, а не тек фе но ме ни ма по год ним за раз не об ли ке 
ма ни пу ла ци је, те про из вод ње и кон тро ле кри зних жа ри шта ши ром све та. 
Нео п ход ност по ме ну тог дру штве ног про це са мо же мо бра ни ти и раз ло зи ма 
пу не дру штве не ефи ка сно сти: нео спор на је, на и ме, чи ње ни ца да се ши рим 
и успе шни јим ак ти ви ра њем кре а тив них по тен ци ја ла же на омо гу ћа ва бр жи, 
све стра ни ји и при ме ре ни ји оп шти дру штве ни на пре дак. Тре ба се на да ти 
да пост ху ма ни зам, пост де мо кра ти ја и све сна су спен зи ја људ ских пра ва, те 
со ци јал но ма лиг ни и па то ло шки про це си на мно гим ме сти ма зе маљ ске ку-
гле, ни су по ста ли но ва вр ста дру штве не нор ме ко ја по све му мо же да по ни-
шти ре зул та те нај ве ћих и нај зна чај ни јих, ху ма ни стич ких и еман ци па ци о них 
про це са у мо дер ном дру штву.

ЕМАН ЦИ ПА ЦИ ЈА ЖЕ НА У ПОСТ МО ДЕР НОМ ДО БУ

Исти на је, ме ђу тим, да ова кве по став ке о ва жно сти пу не за шти те жен ских 
пра ва, на ко ји ма на ро чи то ин си сти ра ју са вре ме не фе ми ни стич ке тео ри је и 
иде о ло ги је (прем да су њи хо ва по ла зи шта и ар гу мен та ци је ве о ма ра зно вр сни, 

1 Ан дре Ми шел. Фе ми ни зам. Пре ве ла Су за на Ма те јић. Бе о град: Пла то, 1998, 116–117.
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че сто и дру га чи ји од ових, упра во на зна че них), мо гу се про бле ма ти зо ва ти 
и у те о риј ском и у прак тич ном кон тек сту, ко ји се отва ра за ова кву вр сту 
дру штве них на ра ци ја. При ме ра ра ди, ка да Жан Фран соа Ли о тар ка же да је 
до ба пост мо дер не оно вре ме у ко јем су пре ста ле да бу ду де лат не све тзв. 
Ве ли ке на ра ци је,2 он да би ло ги чан за кљу чак био да се то од но си и на фе но-
мен еман ци па ци је же на: с јед не стра не, му шко–жен ске ре ла ци је сва ка ко 
при па да ју нај ста ри јим и нај ве ћим на ра ци ја ма чо ве чан ства; а, с дру ге стра не, 
ор га ни зо ва на бор ба за жен ска пра ва за по че ла је још у XIX, на ста вље на je 
XX ве ку, па је до са да да ла при лич но ве ли ких ре зул та та. То по го то во ва жи 
за зе мље, по пут не ка да шње СФР Ју го сла ви је, у ко ји ма је ко му ни стич ка идео-
ло ги ја би ла на вла сти, а она је и те ка ко би ла отво ре на за ус по ста вља ње и 
раз вој жен ских пра ва. Ди на мич ност, ра ди ка ли зам, чак и бру тал ност са ко јом 
да на шњи фе ми ни стич ки иде о ло зи уме ју да на сту па ју, са свим ја сно говорe 
о то ме ка ко Ве ли ке на ра ци је, по све му су де ћи, ни су ста вље не ad ac ta, не го 
се и да нас схва та ју као чвр сте иде о ло шке па ра диг ме ко је зах те ва ју ја ку моби-
ли за циј ску ак тив ност и по ви ше ну бор бе ну го то вост. За та ко јак иде о ло шки 
и мо би ли за циј ски на ступ у Ре пу бли ци Ср би ји не ма круп ни јих раз ло га, па се 
бо љи ефек ти мо гу по сти ћи ма ње агре сив ним при сту пом про бле му.

Ипак, чак и та ква де лат ност ши ре ња људ ских пра ва по жељ на је пре ва-
сход но у ме ри у ко јој се раз би ја струк тур на мо но лит ност и ус по ста вља се по-
ли цен трич ност пост мо дер них дру шта ва. Те мељ ни об лик дру штве не све сти 
и са мо га дру штва под ра зу ме ва мно штво на чи на фраг мен та ри за ца је уни вер-
зу ма ко ји се ни ка ко не сме очу ва ти уну тар ја ких, чвр стих струк ту ра, не го се 
мо ра раз гра ди ти на чи тав ла нац ди се ми на тив них по ља. Сто га мо же мо за кљу-
чи ти ка ко je ово до ба пост мо дер не да ле ко од сва ког об ли ка кон зи стент но сти, 
чвр сте струк ту ри ра но сти и це ло ви то сти, а на ме сто то га се успо ста вља обра-
зац не ре гу лар но сти, сла бе струк ту ри ра но сти и фраг мен тар но сти. Пост мо-
дер но дру штво, дру штве на свест и нај ви ша кре а тив на до стиг ну ћа ове епо-
хе не по чи ва ју то ли ко на сна зи ло ги ке ко ли ко на ар гу мен ти ма праг ма ти ке, 
али се пост мо дер ни ум не по тре са због ло гич ке не ус кла ђе но сти соп стве них 
ста во ва са тзв. при ро дом све та ко ји опи су је.3 Све то има ће и има озбиљ не 
ре пер ку си је у ве зи с на чи ном на ко ји функ ци о ни шу је зич ки си стем и ко му-

2 „При бе га ва ње ве ли ким на ра ци ја ма је ис кљу че но; не мо же се да кле при бе га ва ти ни 
ди ја лек ти ци Ду ха, па чак ни еман ци па ци ји чо ве чан ства као ле ги ти ми зо ва њу пост мо дер ног 
на уч ног дис кур са. Али, као што смо ви де ли, ’ма ла при ча‘ оста је пре вас ход ни об лик ко ји 
усва ја има ги на тив но про на ла же ње, и то пре све га у на у ци. С дру ге стра не, и прин цип кон-
сен зу са као кри те ри ју ма ле ги ти ми зо ва ња из гле да не до во љан. Или је тај кон сен зус са гла сност 
љу ди као ком пе тент них ин те ли ген ци ја и сло бод них во ља, са гла сност по стиг ну та по сред-
ством ди ја ло га“ (Жан Фран соа Ли о тар. Пост мо де р но ста ње. Пре ве ла Фри да Фи ли по вић. 
Но ви Сад: Брат ство-је дин ство, 1988, 98–99).

3 О то ме Ли о тар ве ли: „Ис пи ту ју ћи оно не ре ши во, на гра ни ца ма тач но сти кон тро ле, 
ис пи ту ју ћи квант, кон флик те с не пот пу ном ин фор ма ци јом, ’frac ta‘, ка та стро фе, праг ма-
тич ке па ра док се, пост мо дер на на у ка ства ра те о ри ју соп стве не ево лу ци је као ис пре ки да не, 
ка та стро фич не, не ис пра вљи ве, па ра док сал не. Она ме ња сми сао ре чи зна ње и ка зу је ка ко 
до те про ме не мо же до ћи. Она не про из во ди по зна то, не го не по зна то. И су ге ри ше је дан 
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ни ка тив на прак са, а по себ но је у том сми слу про бле ма тич на област је зич ке, 
књи жев не, ми са о не, умет нич ке, на уч не, а нај ви ше по ли тич ке ствар но сти.

У том кон тек сту тре ба са гле да ва ти и сву нео п ход ност ка ко про це са 
уна пре ђе ња жен ских пра ва та ко и ра зних об ли ка нео бич но сти, не у рав но-
те же но сти и на ка рад но сти уну тар та квих про це са. Та ко смо у пост мо дер ном 
до бу, уме сто у свет ло ги ке, ја сних ста во ва и ра ци о нал них ре ла ци ја, ушли у 
свет па ра ло ги ке, мут них ста во ва и ира ци о нал них ре ла ци ја: у та квом све ту, а 
уну тар на из глед це ло ви тог и сми сле ног об ли ка из ла га ња, на по ре до с нај ви-
шом лу цид но шћу на ла зи ће мо ста во ве ко је не мо же мо оце ни ти дру га чи је 
не го као глу пост, ап сурд и нон сенс. О то ме тре ба не пре ста но раз ми шља ти 
ка да рас пра вља мо о фе но ме ну тзв. род но осе тљи вог је зи ка, о за кон ској ре-
гу ла ти ви у овој обла сти, као и о ра зним об ли ци ма дру штве ног ле ги ти ми са ња 
ове те ме. У ту свр ху, а по во дом до но ше ња За ко на о род ној рав но прав но сти 
Ре пу бли ке Ср би је,4 нео п ход но је кон ста то ва ти ка ко осим чи та вог ни за вео-
ма до брих, нео п ход них ре ше ња ко ја утвр ђу ју ну жност по што ва ња пра ва 
же на, ве о ма че сто усле ди чи тав низ пот пу но бе сми сле них, не по треб них и 
штет них ста во ва чи ји је ди ни сми сао је сте да про из ве ду са свим но ве, до са да 
не по сто је ће про бле ме. Због та квих ало гич них, ира ци о нал них су ви ша ка тре-
ба раз ми сли ти о не ко ли ко, не баш су ви шних и не са свим не ва жних на по ме-
на: уко ли ко от кри је мо раз ло ге због ко јих се тај су ви шак по ја вљу је, он да нам 
се чи тав овај про цес не ће учи ни ти као ало ги чан не го као па кле но ло ги чан, 
ху ма ни стич ки не при хва тљив и дру штве но крај ње ште тан.

НА ПО МЕ НА БР. 1: т р е  б а  о д  л у ч  н о  о д  б и  т и  с в а  к у  и д е  ј у  о 
п р а в  н и м  с а н к  ц и  ј а  м а  з а  н е  п о  ш т о  в а  њ е  и д е  о  л о  ш к о г  к о н -
с т р у к  т а  т з в .  р о д  н о  о с е  т љ и  в о г  ј е  з и  к а .

Да су је зик, је зич ка струк ту ра и је зич ке фор ме из ра жај но сти фе но ме-
ни под ло жни не пре ста ним про ме на ма то је одав но већ по ста ла три ви јал на 
фи ло ло шка и лин гви стич ка чи ње ни ца, па о то ме не ма по тре бе оба вља ти на-
чел на раз ма тра ња и пре и спи ти ва ња. Ако је то та ко, он да од мах ва ља кон ста-
то ва ти да је зич ке про ме не ускла ђе не са тзв. род но осе тљи вим ис ку ством ни су 
не што што би сме ло да се за у ста вља фрон тал ним ли ни ја ма од бра не и је зич ким 
кон зер ва ти ви змом ко ји би из но сио не тач не и нео д бра њи ве по став ке да су 
је зич ка струк ту ра и го вор на прак са баш не про мен љи ве чи ње ни це, те да их 
не тре ба ме ња ти ни по ко ју це ну и ни под ка квим окол но сти ма. Шта ви ше, 
ства ри сто је пот пу но обр ну то у од но су на по ме ну ти, не же ље ни став ра ди-
кал ног је зич ког кон зер ва ти ви зма. Сто га би бар јед на по став ка мо ра ла би ти 
не спор на, а она мо же да гла си ова ко: да би не ки на ци о нал ни је зик остао жива 
чи ње ни ца а не тек исто риј ско-фи ло ло шки спо ме ник, он би мо рао из гра ди ти 
сло же не ме ха ни зме пу не отво ре но сти ка но вим дру штве ним до га ђа њи ма 
и про це си ма! Све то је пак мо гу ће са мо под прет по став ком да ком пе тент ни 

мо дел ле ги ти ми зо ва ња ко ји уоп ште ни је мо дел нај бо ље пер фор ман се, не го раз ли ке схва-
ће не као па ра ло ги је“ (Нав. де ло, 97–98).

4 Вид. Слу жбе ни гла сник бр. 52 (2021): 7–20.
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го вор ни пред став ни ци то га је зи ка је су на ме ре ни да, и у но вим исто риј ским 
окол но сти ма, очу ва ју ко му ни ка ци о ну успе шност и из ра жај не мо гућ но сти 
је зи ка ко јим го во ре и пи шу, те да оба ве све об ли ке но вих се ман ти за ци ја и при-
ла го ђа ва ња чи та вог је зич ког си сте ма. Дру гим ре чи ма, уко ли ко јед на је зич ка 
за јед ни ца же ли да и са ма оп ста не, њен је зик мо ра да се ме ња и на пре ду је, а 
с тим и да соп стве не из ра жај не мо гућ но сти не пре ста но при ла го ђа ва са свим 
но вим исто риј ским, кул тур ним, ко му ни ка ци о ним и је зич ким си ту а ци ја ма, 
те да омо гу ћи да се крај ње ра фи ни ра но, пре ци зно и из ни јан си ра но о тим си-
ту а ци ја ма мо же ми сли ти, го во ри ти и пи са ти. Сто га је ра зло жно за кљу чи ти 
да и нај ра зви је ни ји при род ни, обич ни је зик је сте до вољ но по де шен за не-
ка кве до са да шње ко му ни ка ци о не чи но ве, али да би но ви ти по ви ко му ни-
ка ци ја и од го ва ра ју ћи чи но ви мо гли, па и мо ра ли, да ис по ста ве зах те ве за 
од ре ђе ним ње го вим про ме на ма, те да се тим про ме на ма у на че лу ни ка ко не 
тре ба су прот ста вља ти.5

Све у куп на сло же ност је зи ка раз ли чи то се по ста вља у од но су на ра зно-
вр сне аспек те ди на мич ких чи ни ла ца ко ји иза зи ва ју си стем ске про ме не уну-
тар је зич ке струк ту ре. Мно ги уви ди у ди ја хро ниј ску при ро ду је зи ка до вољ-
но ја сно све до че да је је зич ка струк ту ра до ста ста би лан си стем знако ва, али 
је исто та ко и про мен љив си стем ко ји по ступ но ре а ли зу је вла сти те про ме-
не: те про ме не нај че шће за ди ру у низ по је ди нач них чи ње ни ца си сте ма, а у 
не ком тре нут ку сва та до га ђа ња по чи њу да се од но се и на си стем као це ли-
ну. Дру гим ре чи ма, го то во сва ка сит ни ја про ме на по је ди нач них чи ње ни ца, 
пре или ка сни је, мо же да отво ри и ши ре, ма кро струк ту р не, си стем ске раз-
ме ре. Сто га се не тре ба пре пу шта ти ола ким ин тер вен ци ја ма уну тар је зич-
ке струк ту ре, а све про ме не мо ра ју се де ша ва ти спон та но и не на сил но као 
не ка вр ста при стан ка свих или бар огром не ве ћи не го вор них пред став ни ка 
од ре ђе ног је зи ка.6 Са мо та ко је зик мо же оста ти оно што би увек мо рао бити: 
сред ство ко му ни ка ци је ко је ком пе тент ног го вор ног пред став ни ка не пре стано 

5 Та ко, при ме ра ра ди, Ви ли јам Ал стон ука зу је на чи ње ни цу да у по гле ду основ ног 
раз у ме ва ња обич ног је зи ка ме ђу са мим фи ло со фи ма по сто је ка ко они ко ји сма тра ју да је 
обич ни је зик са свим по де сан за фи ло соф ске свр хе (Д. Лок, по зни Л. Вит ген штајн и др.) тако 
и они ко ји сма тра ју да за та кве свр хе обич ни је зик ни је по де сан (Г. Лајб ниц, Б. Ра сел, Р. Кар нап 
и др.), те да је за да так фи ло со фа „кон струк ци ја ве штач ког је зи ка, или бар ски ци ра ње та квог 
је зи ка у ко јем ће ти ква ро ви би ти по пра вље ни“ (Wil li am P. Al ston. Phi lo sophy of Lan gu a ge. 
Lon don: Pren ti ce-Hall, 1964, 5–6; фраг мент пре вео И. Н.). Иде о ло зи род но осе тљи вог је зи ка 
се очи глед но од лу чу ју за овај дру ги при ступ. Са мо по се би то не би би ло про блем, али се 
про блем по ја вљу је он да ка да та лин гви стич ка иде о ло ги ја поч не те шко да се огре шу је о при-
ро ду је зи ка у ко јем же ли да оба ви сво је ин тер вен ци је.

6 Фер ди нанд де Со сир ка же да „ни шта не ула зи у је зик што ни је би ло опро ба но у жи-
вој ре чи“, да „сва ког се тре нут ка су сре ће мо са ком би на ци ја ма без су тра шњи це, ко је је зик 
ве ро ват но не ће при хва ти ти“, те да „је зик за др жа ва са мо вр ло ма ли део ства ра ла штва жи ве 
ре чи“ (Фер ди нанд де Со сир. Оп шта лин гви сти ка. Пре вео Сре тен Ма рић. Бе о град: Но лит, 
1977, 254). Уко ли ко је ова по став ка тач на, он да ни ка ко не тре ба ола ко при ста ти на не чи је 
на сил не ин тер пре та ци је о то ме ка кве је зич ке про ме не тре ба при хва ти ти или не при хва-
ти ти: је ди но спон та ни је зич ки про цес мо же би ти од го ва ра ју ћи су ди ја у овом спо ру.
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на во ди ка ко на ду бо ко по зна ва ње и по што ва ње нор ме та ко и на не пре ста но 
ши ре ње из ра жај них мо гућ но сти је зи ка.

У кон тек сту ова квих на чел них ста во ва, тре ба ва ља но раз ли ко ва ти дру-
штве но оправ да ну и пре ко по треб ну бор бу за жен ска пра ва, с јед не, те идео-
ло шки кон структ род но осе тљи вог је зи ка, с дру ге стра не. Овај дру ги фе но мен 
на стао је на те ме љу при род не и ја сне оправ да но сти пр вог фе но ме на, али 
овај дру ги фе но мен је де фи ни сан ис кљу чи во за то да би па ра зи ти рао на оном 
пр вом, тј. да би по слу жио као осно ва за по ли тич ко, иде о ло шко и нај че шће 
не на уч но уте ме ље ње јав ног де ло ва ња: то де ло ва ње тре ба да омо гу ћи про стор 
за прак су ма ле них је зич ких, ре во лу ци о нар них ига ра чи ја функ ци ја тре ба 
пре све га да обез бе ди мо гу ћи на ста вак овог про це са све док он до кра ја не 
бу де обе сми шљен и док не бу де по стао про фит но пот пу но не за ни мљив. 
Ши ра, по ли тич ка оправ да ност та квих ре во лу ци о нар них ига ра све де на је 
на тро ше ње и не у тра ли са ње оних дру гих, те жих об ли ка ре во лу ци о нар ног 
де ло ва ња, та квих об ли ка ко ји би би ли у ста њу да по ста ве пи та ња оп ште 
ху ма ни за ци је све та, а не не ка кве стро го ма њин ске ње не ал тер на ти ве. Идео-
ло шки кон структ род но осе тљи вог је зи ка про дукт је, да кле, фе ми ни стич ке 
иде о ло ги је и по ли ти ке ко ји соп стве ну де лат ност схва та ју ма хом про фе сио-
нал но, а то пре све га под ра зу ме ва про цес не пре ста ног про из во ђе ња до дат них 
раз ло га соп стве ног по сто ја ња. Стро го узев, основ ни циљ ова квих гру па ци ја 
ни је са др жан у по тре би ре ше ња про бле ма не го у по тре би стал ног, по на вља ног 
про из во ђе ња увек но вих, до дат них кри зних жа ри шта, ка ко би се на да тим 
иде о ло шким кон струк ци ја ма тај ре сурс и да ље мо гао екс пло а ти са ти. Оту-
да за ступ ни ци дру га чи јих, кон струк тив ни јих и урав но те же ни јих ста во ва 
тре ба од луч но да се од у пру та квим за стра њи ва њи ма по ме ну тих гру па ци ја. 

Је дан та кав, из ми шље ни про блем отва ра се по ме ну тим За ко ном о род-
ној рав но прав но сти Ре пу бли ке Ср би је (2021), а он се очи глед но по ја вљу је у 
оним сег мен ти ма за кон ског до ку мен та ко ји про пи су ју ни ма ло не жне санк-
ци је за од би ја ње ко ри шће ња род но сен зи тив ног је зи ка. У том за ко ну се де-
фи ни ше чи тав низ зах те ва ко ји обез бе ђу ју рав но прав ност же на, што се мо же 
са мо по здра ви ти бу ду ћи да го во ри о ре ал ним про бле ми ма ко је тре ба ре ши-
ти. Ме ђу тим, уз тај ра зум ни и оправ да ни део тек ста по ја вљу је се и не ка кав 
ви шак зах те ва ко ји мо же би ти дру штве но ве о ма ште тан. Ве ли ку ште ту, и то 
ис кљу чи во ште ту, чи ни пре све га зах тев о оба ве зном ко ри шће њу тзв. род но 
сен зи тив ног је зи ка у ра зним слу ча је ви ма у на у ци, кул ту ри, ме ди ји ма, школ-
ству итд., при че му се по сло дав цу ко ји има свој ство прав ног ли ца, пре ти 
нов ча ном ка зном од 50.000 до 2.000.000. ди на ра (чла но ви 67–70). С об зи ром 
на не на уч ност и неутемељeност ова квог раз у ме ва ња је зи ка и ње го вих род но 
сен зи тив них осо би на, по ме ну те санк ци је се мо ра ју од ба ци ти као нео сно ва не, 
а са ма иде ја о ова квом ка жња ва њу се мо ра име но ва ти као об лик ор га ни зо-
ва ног др жав ног на си ља над соп стве ним гра ђа ни ма. 

Сто га т р е  б а  о д  б а  ц и  т и  с а  м у  и д е  ј у  д а  с е  у  н е  к а  к в и м  м а -
л о  б р о ј  н и м  и д е о  л о  ш к и м  с к у  п и  н а  м а ,  м и  м о  о з б и љ  н е  н а -
у ч  н е  з а  ј е д  н и  ц е ,  о р  г а  н и  з у  ј у  п о  с е б  н е  г р у  п е  з а  п р и  т и  с а к 
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и  у д р у  ж е  н и  з л о  ч и  н а ч  к и  п о  д у  х в а т  п р о  т и в  п р и  р о д  н о г 
ј е  з и  к а  и  њ е  г о  в и х  и з  р а  ж а ј  н и х  м о  г у ћ  н о  с т и .  И с т о  т а  к о 
т р е  б а  о д  б а  ц и  т и  с в а  к у  п о  м и  с а о  н а  п р а в  н о  у т в р  ђ е  н е  с а н к-
ц и  ј е  п р о  т и в  о н и х  к о  ј и  н е  п о  ш т у ј у  о д  л у  к е  н е  к а  к в о г 
с а  м о  з в а  н о г  ц е н  т р а л  н о г  к о  м и  т е  т а  к о  ј и  ј е  п р е  у  з е о  ф у н к -
ц и  ј е  о б а  в љ а  њ а  с в о  ј е  в р  с н о г  ј е  з и ч  к о г  и н  ж е  њ е  р и н  г а ,  а  д а 
н и  ј е  о  т о  м е  к о н  с у л  т о  в а о  к љ у ч  н е  и н  с т и  т у  ц и  ј е  н а  у ч  н е 
з а  ј е д  н и  ц е. Ова кве прав не санк ци је су на ста ја ле ис кљу чи во у ам би јен ту 
то та ли тар них дру шта ва ко ја не по шту ју спон та не про це се у је зи ку и ко ја 
не ува жа ва ју људ ска пра ва и сло бо де, па де лу је за стра шу ју ће да та кву идеју 
за сту па ју, про па ги ра ју и у де ло спро во де гру па ци је љу ди ко ји го во ре у име 
си сте ма тзв. европ ских вред но сти. Еви дент но је, ме ђу тим, да у тре ну ци ма 
ка да фор му ли шу зах те ве о озбиљ ним санк ци ја ма за не по слу шне, ти љу ди не 
го во ре у име не ка квих де мо крат ских, ли бе рал них кон цеп ци ја јер њи хо ви 
ста во ви по чи ва ју не на сна зи ар гу ме на та не го на ар гу мен ту бру тал не сна ге. 

Тре ба се сто га под се ти ти на то да су уста шки за ко ни за вре ме Не за ви-
сне Др жа ве Хр ват ске пред ви ђа ли санк ци је за ко ри шће ње ре чи ко је су оце-
ње не као ср би зми и као ге нет ски не до вољ но чи сти из раз хр ват ског је зич ког 
би ћа. Та ко, при ме ра ра ди, „Про вед бе на на ред ба“ од 25. апри ла 1941. утвр ђу је 
да „за бра ње на је сва ка упо ра ба ћи ри ли це на ци је лом под руч ју Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске“, а то се „од но си на ци је ло по сло ва ње свих др жав них и 
са мо у прав них ти је ла, на уре де јав ног по рет ка, на тр го вач ке и њи ма слич не 
књи ге и до пи си ва ње и на све јав не на пи се“, „у јав ном и при ват ном жи во ту“, 
а „сва ко штам па ње ма ка ко вих књи га ћи ри ли цом је за бра ње но“. Про пи са но 
је и то да „пре кр ши тељ ове на ред бе ка знит ће се по управ ним обла сти ма 
нов ча но до 10.000 ди на ра и за тво ром до мје сец да на“,7 али се у прак си зна 
да су, ми мо ове за кон ске од ред бе, вр ше ни ет нич ко чи шће ње и ге но цид ни 
про грам ко ји је, и за нај ма њи раз лог ис по ља ва ња срп ске на ци о нал не све сти, 
под ра зу ме вао де пор та ци ју у Ја се но вац и срод не ло го ре, или пак фи зич ку 
ег зе ку ци ју на ли цу ме ста. 

Ова кви и слич ни по ступ ци у прав ном си сте му мо ра ју се ис ко ре ни ти 
јер су истин ски из раз то та ли та ри стич ке прав не и со ци јал не ло ги ке. Они 
на ро ди и је зич ке за јед ни це ко ји на вре ме и успе шно ор га ни зу ју нео п ход не 
об ли ке од луч ног от по ра ова квим об ли ци ма то та ли та ри стич ког по на ша ња, 
они без сум ње ис ка зу ју став о нео п ход но сти жи во та у ам би јен ту дру штве них 
сло бо да и по што ва ња људ ских пра ва. Уко ли ко не ки на род то не учи ни, онда 
он зби ља не за слу жу је да бу де при пад ник за јед ни це сло бод них љу ди јер 
до зво ља ва да се над њим вр ши прав но на си ље ка кво се ра ци о нал но ни ка ко 
не мо же за сно ва ти и обра зло жи ти. Због то га се по ме ну те иде о ло шке гру пе 
за при ти сак на јав но мње ње мо ра ју оштро осу ди ти и на те ра ти да се по на-
ша ју уну тар нор ма тив ног по рет ка ко ји би оди ста био из раз ли бе рал не и 
ху ма не, а не то та ли та ри стич ке европ ске тра ди ци је. 

7 Го ран Ба бић (прир.). Уста шки за ко ни. Бе о град: Аде о на – Струч на књи га, 2000, 16.
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НА ПО МЕ НА БР. 2: с р п  с к и  ј е  з и к  ј е  и з  в о р  н о  с т р у к  т у  р и  р а н 
к а о  р о д  н о  о с е  т љ и в  ј е  з и к .

Раз ми шља ња о по ме ну тим про бле ми ма ва ља за по че ти с ја сно по ста-
вље ним са зна њем и те за ма: С р п  с к и  ј е  з и к  ј е  п о  с в о  ј о ј  с т р у к -
т у  р и  и з  у  з е т  н о  ч в р  с т о ,  г р а  м а  т и ч  к и  р а з  г р а  н а  т о ,  а  ф у н к -
ц и  о  н а л  н о  в р  л о  ш и  р о  к о  и с  к а  з а н  к а о  р о д  н о  о с е  т љ и в 
ј е  з и к ,  п а  б и  т р е  б а  л о  б и  т и  в е  о  м а  о п р е  з а н  у к о  л и  к о  с е 
г р а  м а  т и ч  к о  и  к о г  н и  т и в  н о  и с  к у  с т в о  д р у  г и х  ј е  з и  к а  ( п р е 
с в е  г а  е н  г л е  с к о г )  п о  к у  ш а  в а  п р е  н е  т и  у  с р п  с к и . У по ре ђењу 
са дру гим, пр вен стве но за пад ним је зи ци ма, ода кле нам и до ла зе те о ри је о 
род ној осе тљи во сти је зи ка и пра те ћа, че сто вр ло агре сив на иде о ло шко-по-
ли тич ка прак са, срп ски је зик по се ду је знат не ком па ра тив не пред но сти у 
по гле ду мо гућ но сти род не иден ти фи ка ци је ко ја се од но си на раз ли ко ва ње 
му шког, жен ског и сред њег ро да, тј. ка ко при род ног та ко и гра ма тич ког 
ро да. Та је пред ност ве о ма из ра зи та у од но су на ен гле ски, ма ња је у од но су 
на фран цу ски и не мач ки је зик, али и да ље је та пред ност са свим очи глед на. 
И дру ги сло вен ски је зи ци, не са мо срп ски, има ју ши ру и раз гра на ти ју мре жу 
гра ма тич ких род них ин ди ка то ра не го што их на ла зи мо у за пад ним је зи ци-
ма, а то би смо ла ко мо гли по ка за ти на јед ном јед но став ном при ме ру, на про-
ши ре ној ре че ни ци ко ју би смо, за потре бе ове ком па ра тив не ана ли зе, пре-
ве ли на ви ше европ ских је зи ка.

Срп ски: Т а  л е  п а  ж е  н а  је к у п и  л а  са мо ј е д  н у  к а р  т у. 
Ру ски: Т а  к р а  с и  в а я  ж е н щ и н а  к у  п и  л а  только о д и н  б и  л е т. 
Фран цу ски: C e t  t e  b e l  l e  f e m  m e  n’a ac heté qu ’ u n  seul b i l  l e t .
Не мач ки: D i  e  s e  s c h ö n e  F r a u  hat nur e i  n e  F a  h r  k a r  t e  ge ka uft.
Ен гле ски: This be a u ti full w o  m a n  has ba ught just one tic ket.

Ова по ред бе на ана ли за по ка зу је да у срп ској ре че ни ци по сто ји шест ре-
чи ко је оба вља ју функ ци ју граматичке род не иден ти фи ка ци је (то су све ре чи 
ко је су ис так ну те:  та, ле па, же на, купи ла, јед ну, кар  ту), те да је чи та ва ре че-
ни ца сна жно обе ле же на упра во мо гућ но сти ма до ста пре ци зног ра за би ра ња 
при род ног и гра ма тич ког ро да огром не ве ћи не ре чи у ре че ни ци. Ова оп шта 
оце на о сна жној функ ци о на ли за ци ји род них иден ти фи ка ци ја у срп ском исто 
та ко ва жи и за дру ге сло вен ске је зи ке, па на ру ском је зи ку, при ме ра ра ди, 
на ве де на ре че ни ца са др жи та ко ђе шест род них ин ди ка то ра (та, кра си вая, 
женщина, ку пи ла, один, би лет). На фран цу ском је зи ку функ ци ју род не иденти-
фи ка ци је у на ве де ној ре че ни ци оба вља пет ре чи (cet te, bel le, fem me, un, bil let), а 
на не мач ком је зи ку на ла зи мо та ко ђе пет род них ин дика то ра (di e se, schöne, Frau, 
ei ne, Fa hr kar te), што све до чи да и у ова два за пад на је зи ка по сто ји ши ро ко 
раз гра на та и се ман тич ки ин фор ма тив на функ ци ја род не иденти фи ка ци је. 
На су прот све му ово ме у ен гле ском је зи ку ма ни фе сту је се до след на ре дук-
ци ја го то во свих род них ин ди ка то ра, па у на ве де ној ре че ни ци на лази мо 
са мо јед ну је ди ну реч (име ни ца wo man) ко ја оба вља по ме ну ту функ ци ју. 
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Ова кво од су ство род них ин ди ка то ра по ве за но је са чи ње ни цом да ен-
гле ски је зик уоп ште не по зна је раз ли ко ва ње при род них и гра ма тич ких ро-
до ва: у ње му по сто је са мо при род ни ро до ви, те уко ли ко ре чи ни су од ре ђе не 
фе но ме ном при род ног ро да, он да оне не ма ју ни ка кву род ну иден ти фи ка-
ци ју и обе ле же не су сред њим ро дом. Сто га је лек се ма wo man при род но род но 
од ре ђе на, али лек се ма tic ket ни је, па ка ко не ма ни не ких дру гих ре чи у функ-
ци ји род них ин ди ка то ра, то мо же мо за кљу чи ти да је род на осе тљи вост у ен-
гле ском је зи ку ве о ма ни ског ин тен зи те та. Све то, да ка ко, зна чи да ка да би смо 
о фе но ме ну род не осе тљи во сти раз ми шља ли на те ме љу ис ку ста ва ен гле ског 
је зи ка, наш ми са о ни про цес и сви за кључ ци до ко јих би смо до шли би ли би 
ра ди кал но дру га чи ји у од но су на ис ку ство фран цу ског, не мач ког, срп ског, 
ру ског и ве ћи не дру гих сло вен ских је зи ка. Би ло би оту да са свим по гре шно 
кад би се фе но мен род не нео се тљи во сти, ка рак те ри сти чан за ен гле ски, по чео 
при пи си ва ти и дру гим је зи ци ма, па и срп ском, а још би по гре шни је би ло кад 
би се та нео се тљи вост по че ла ту ма чи ти као уни вер зал но је зич ко на че ло.8

Ова јед но став на кон ста та ци ја о раз ли чи то сти по је ди них је зи ка по вла чи 
за со бом и за кљу чак да срп ски је зик не ма из ра зи ти јих по тре ба за пре те ра-
ним и на сил ним уво ђе њем име нич ких фе ми ни на ти ва јер по сто ји чи тав низ 
дру гих ре чи (осим име ни ца ту су и при де ви, за ме ни це, бро је ви, чак и не ки 
гла гол ски об ли ци), а по себ но су у том сми слу ва жне по је ди не мор фо ло шке 
струк ту ре по пут па де жног си сте ма.9 Па де жи по сто је у ве ћи ни сло вен ских 
је зи ка, та ко ђе у не мач ком, али их не ма ни у фран цу ском ни у ен гле ском. 
Функ ци ју род не иден ти фи ка ци је фран цу ски је зик до пун ски успе шни је оба-
вља упо тре бом чла но ва и при де ва, док та квих мо гућ но сти ен гле ски је зик 
на про сто не ма. За раз ли ку од срп ског, ру ског, не мач ког и фран цу ског је зи-
ка, ен гле ски је сто га из ра зи то ин фе ри о ран у по гле ду ши ри не гра ма тич ких 
мо гућ но сти оба вља ња функ ци ја род не иден ти фи ка ци је. Овој кон ста та ци-
ји не тре ба при да ва ти ни ка кав по се бан ем фа тич ки или вред но сни сми сао, 
али из ње сва ка ко тре ба из ву ћи ра ци о нал не и ло гич не за кључ ке. 

8 У том кон тек сту не тре ба да чу ди то што су Свен ка Са вић и Мар ја на Сте ва но вић, 
ау тор ке Во ди ча за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка у јав ној упра ви у Ср би ји (Alt No va, Бео-
град 2019), у спи ску пре по ру че не ли те ра ту ре ма хом на во ди ле при ло ге срп ских фе ми ни-
стич ких де лат ни ка, те је дан бри тан ски збор ник ра до ва, а да ис ку ство из ра зних је зи ка и 
кул ту ра ни је озбиљ ни је пре тре се но.

9 Ука зу ју ћи на сло же ност па де жних функ ци ја, Алек сан дар Бе лић је сво је вре ме но 
за пи сао: „Па де жи су, да кле, ис пр ва ди фе рен ци јал не при ро де, они одва ја ју је дан мо гу ћи 
од нос од дру го га кад иста гру па ре чи мо же има ти ви ше мо гућ них од но са. А за тим се це ло 
зна че ње син таг ме пре ли је пре ко до тич ног па де жног об ли ка и на све дру ге слич не од но се 
у је зи ку“ (Алек сан дар Бе лић. О па де жној си сте ми. О раз ли чи тим пи та њи ма са вре ме ног 
је зи ка. Иза бра на де ла том 13. При ре ди ла Да рин ка Гор тан Премк. Бе о град: За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, 2000, 420). Прем да је по сле Бе ли ћа у срп ској лин гви сти ци ура-
ђе но ве о ма мно го на пот пу ни јем и пре ци зни јем опи су функ ци о ни са ња па де жног си сте ма, 
овај уз гред ни и крат ки за пис до во љан је да по ка же ка ко се и пре ко па де жних струк ту ра 
пре ли ва зна че ње син таг ме та ко и да се ука жу дру ги слич ни од но си, укљу чу ју ћи и од но се 
ко ји ука зу ју на род ну при пад ност оно га ко го во ри или о ко ме / о че му се го во ри.
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НА ПО МЕ НА БР. 3: п р е  в а с  х о д  н о  п о  у  з д а  н и м  н а  у ч  н и м  с а -
з н а  њ и  м а  т р е  б а  с е  о д  у  п и  р а  т и  и д е  о  л о  ш к и м  п р и  т и  с ц и -
м а  к о  ј и  с м е  р а  ј у  д а  и с  к у  с т в о  и  с а  з н а  њ а  и м  п е  р и  ј а л  н и х 
к у л  т у  р а  м е  х а  н и ч  к и  п р е  н о  с е  у  с р п  с к у  к у л  т у  р у.

У про ми шља њу по ме ну тих је зич ких про бле ма тре ба се стро го кло ни ти 
не кри тич ког при хва та ња из ве сних ста во ва ко ји до ла зе из оних иде о ло шких 
цен та ра по зи ци о ни ра них као ја ки еми те ри нај ра зли чи ти јих ти по ва ути ца-
ја, а пре све га оних ин те лек ту ал них, на уч них, иде о ло шких и по ли тич ких. 
П о  с е б  н о  т р е  б а  б и  т и  в е  о  м а  о п р е  з а н  у  п о  г л е  д у  е п и  с т е м о -
л о  ш к о г  м о  д е  л а  к о  ј и  с е  и з  ј е  з и  к а  у  ј е  з и к  и  и з  к у л т у  р е 
у  к у л  т у  р у  с е  л и ,  в е  о  м а  ч е  с т о  и  с а  д о  д а т  н и м  и м  п е р и ј а л -
н и м  п р и  т и  с ц и  м а  к о  ј и  с е  н а  м е  ћ у  т з в .  м а  л и м  н а  р о д и  м а 
и  к у л  т у  р а  м а ,  а  т и  н а  р о  д и  –  т р а  г о м  т р а  д и  ц и  о  н а л  н и х 
р а  с и  с т и ч  к и х  к о н  ц е п  ц и  ј а ,  с а  д а  о б а  в е  з н о  р е  т о  р и ч  к и  з а -
с е н  ч е  н и х  –  п о  п р а  в и  л у  с у  с х в а  т а  н и  к а о  п у  к и  с а  т е л и т -
с к и  п р и  ј е м  н и  ц и  у т и  ц а  ј а  к о  ј и  д о  л а  з е  и з  т з в .  в е  л и  к и х 
к у л  т у  р а .  На ова кав на чин ми шље ња, па и на од го ва ра ју ћи епи сте мо ло-
шки мо дел, при пад ни ци срп ске кул ту ре ни ка ко не би сме ли да при ста ну 
јер то ве о ма че сто озна ча ва и по сту пак при хва та ња јед ног на ме тљи вог, али 
ин те лек ту ал но ин фе ри ор ног раз у ме ва ња фе но ме на ко ји по ме ну ти мо дел 
ми шље ња по кри ва. Кад го во ри мо о род ној осе тљи во сти из пер спек ти ве 
ен гле ског је зи ка и ен гле ске кул ту ре, он да сти че мо је дан об лик са зна ња који 
мо же у ве ли кој ме ри од сту па ти од оног об ли ка са зна ња ко ји сти че мо из пер-
спек ти ве срп ског је зи ка и кул ту ре, или сло вен ских је зи ка и кул ту ра, или 
фран цу ског и не мач ког је зи ка и кул ту ре. Дру гим ре чи ма, ан гло фо ни је зич-
ки и кул ту рал ни мо де ли ми шље ња мо гу про блем род не осе тљи во сти да 
пер ци пи ра ју са мно го ви ше дра ма тич но сти не го што има објек тив них раз-
ло га за та ко не што, као и знат но ви ше не го што би се то мо гло пре по зна ти 
у је зи ци ма ко ји при род но ис ка зу ју знат но ве ћу ме ру род не осе тљи во сти. 

 Уко ли ко би не ко ра зу ман и ин те лек ту ал но урав но те жен же лео да сло-
бод но ис ка же сво је ре зер ве и от по ре ова квим им пе ри јал ним епи сте мо ло шким 
мо де ли ма ми шље ња, он сво ју кри тич ку оштри цу не би тре ба ло да усме ри 
пре ма из вор ном на чи ну ми шље ња и пре ма они ма ко ји у од ре ђе ним је зи ци ма 
и кул ту ра ма до ла зе до под сти цај них об ли ка са зна ња, сма тра ним на уч но ваља-
ним и до вољ но ве ри фи ко ва ним. Кри тич ка па жња би пак нај ви ше тре ба ло да 
бу де усме ре на пре ма по сред ни ци ма и за ступ ни ци ма гло бал них епи сте мо ло-
шких мо де ла, а они, по пра ви лу, ис ка зу ју ви сок сте пен не ра зу ме ва ња спе ци-
фич них при ли ка у је зи ци ма и кул ту ра ма у ко ји ма хо ће да оба ве сво ју кул-
тур тре ге ров ску, ме ди ја тор ску уло гу. У на че лу по сма тра но, ни ко ра зу ман не 
би био про тив услу га та кве ме ди ја ци је да она ни је по ве за на са че сто фра пант-
ним од су ством же ље, па и спо соб но сти да се са гле да ју спе ци фич но сти је зи ка 
и кул ту ра у ко ји ма увоз ро бе са им пре сив ним мар ка ма и брен до ви ма тре ба 
да се оба ви. Дру гим ре чи ма, про тив ни ке не тре ба то ли ко тра жи ти у са мој 
те о ри ји род не осе тљи во сти, као што ни ко ра зу ман не ће ис ка зи ва ти ни от пор 
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у од но су на нео п ход ност бо љег по ло жа ја же не у са вре ме ном дру штву. Глав ни 
про тив ни ци су пре све га они ко ји без осе ћа ја за при ро ду срп ско га је зи ка на-
сто је да уве ду ре фор ме ко је се не мо гу ва ља но обра зло жи ти и ар гу мен то ва ти, 
па та квим ино ва ци ја ма ко је очи глед но по чи ва ју на по гре шним прет по став-
ка ма и на че ли ма, спро во де на си ље над са мим срп ским је зи ком и над огром-
ном ве ћи ном ње го вих ком пе тент них го вор них пред став ни ка.

О не при ме ре но сти из ве сних епи сте мо ло шких мо де ла и о од су ству ва-
ља но сти њи хо ве при ме не у срп ској кул ту ри мо же мо го во ри ти и на осно ву 
још јед ног при ме ра, са ве о ма ва жним и про бле ма тич ним им пли ка ци ја ма. 
Реч је о фе но ме ну на стан ка на ци је и о ту ма че њу сло же но сти ово га про це са. 
Основ ни пој мов ни апа рат ко јим се о овом про бле му раз ми шља уну тар епи-
сте мо ло шког мо де ла ко ји се да нас сма тра ре пре зен та тив ним за за пад ни 
мо дел ми шље ња, а ти ме се су ге ри ше и као уни вер зал но по же љан мо дел, 
је сте у зна ку тер ми но ло шког ду а ли те та, тј. би нар ног мо де ла (Ен то ни Смит, 
Ри чард Џен кинс, Бе не дикт Ан дер сон, То мас Хи лен Ерик сен и др.) ко ји овај 
про цес сво ди на два основ на чи ни о ца: пр ви чи ни лац пред ста вља мут но, 
не ја сно ста ње не ка квог ет ни ци те та, ко ји се мо же опи си ва ти на раз ли чи те 
на чи не и без ика квих ја сни јих кри те ри ју ма; дру ги чи ни лац пред ста вља већ 
из ве стан ви ши сте пен уре ђе но сти ко јим се ет ни ци те ти под вр га ва ју пр вен-
стве но прав но-по ли тич ким ре гу ла ма, па на та кав на чин на ста ју на ци је. Ова-
кав епи сте мо ло шки мо дел пр вен стве но је по де шен пре ма зах те ви ма твор бе не 
ло ги ке ко ја од го ва ра ве ли ким, им пе ри јал ним си ла ма све та за ин те ре со ва ним 
да на сил но (би ло ме ха ни зми ма твр де или ме ке мо ћи) раз дро бља ва ју све 
ио ле чвр шће и ста бил ни је на ци о нал не це ли не, те да по том ла ко, без ве ли ких 
от по ра, пре вас ход но уво ђе њем од ре ђе них прав но-по ли тич ких струк ту ра, 
осва ја ју та ко на ста ле, раз дро бље не и осла бе ле на ро де ши ром све та. При хва-
ти ти ова кав мо дел ми шље ња и ис тра жи ва ња, а на ро чи то уве сти га као на-
уч но је ди но оправ дан и при хва тљив, то нај че шће под ра зу ме ва ак тив но уче-
ство ва ти у идеј ном и иде о ло шком при пре ма њу соп стве ног на ро да да по ста не 
ла ка жр тва ве ли ких, им пе ри јал них си ла све та: у тим про це си ма ма ли на ро ди 
тре ба да се под при ти сци ма још ви ше раз дро бе и да по том бу ду из ло же ни 
про це су аси ми ла ци је и мел тинг по та. У та квим дру штве ним тран зи ци о ним 
про це си ма, за цен тре ве ли ке свет ске мо ћи јав ни де лат ни ци, па чак и на уч ни 
рад ни ци-на јам ни ци мо гу би ти ве о ма ко ри сни уко ли ко не ма ју ин те лек ту ал не 
сна ге за кри тич ко ми шље ње или уко ли ко је њи хо ва сна га де мо би ли са на 
деј ством не ких дру гих фак то ра.10

10 Кри сто фер Лаш ука зу је на то да се у про це су гло ба ли за ци је ства ра јед на вр ста ин-
тер на ци о нал не за јед ни це оних ко ји су спрем ни да са свим за по ста ве ве зе са со ци јал ним 
ам би јен том у ко јем жи ве, а да се укљу че у сна жне то ко ве ме ђу на род ног ка пи та ла. То по 
пра ви лу ни су љу ди сна жних кре а тив них по тен ци ја ла, али је су љу ди са ис ку ством ме наџ-
мен та, љу ди ко ји буд но мо тре на то ко ве нов ца и мо гу ћих ко ри сти ко је би се у тим то ко ви ма 
за њих мо гле ука за ти. За то Лаш за кљу чу је да, у САД али и ши ром све та, „при ви ле го ва не 
кла се – пре ма екс пан зив ној де фи ни ци ји, гор њих 20 по сто ста нов ни штва – су до алар мант-
ног сте пе на по ста ле не за ви сне не са мо од рас па да ју ћих ин ду стриј ских гра до ва већ и од 
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Због све га то га чи ни се да је, епи сте мо ло шки по сма тра но, оди ста спа-
со но сно уко ли ко о про це су на стан ка на ци ја очу ва мо онај знат но ста ри ји, 
про ве ре ни ји, три јад ни мо дел ми шље ња: он од по чет ног чи ни о ца, ко ји мо же мо 
зва ти ет ни ци те том, са гле да ва два на ред на ко ра ка од ко јих пр ви је сте у зна-
ку на стан ка тра ди ци о нал ног пој ма на ро да, а тек по том, у вре ме ну на стан ка 
гра ђан ског дру штва, ва ља са гле да ти и опи са ти про цес на стан ка мо дер не на-
ци је. Овај три јад ни мо дел мно го је тач ни ји, опе ра тив ни ји и са знај но ефект-
ни ји не го што је онај би нар ни мо дел.11 Осим про фит ног ефек та, је ди но што 
го во ри у ко рист овог би нар ног мо де ла је сте из ве сна со ци јал на по жељ ност 
за сно ва на на по мод но сти и ефек ти ма до брог мар ке тин га. Та кви из бо ри су 
че сто на мет ну ти па жљи во во ђе ном на уч ном по ли ти ком, а та је по ли ти ка 
по све му по де ше на пре ма отво ре ним или при кри ве ним им пе ри јал ним или 
нео ко ло ни јал ним ам би ци ја ма ве ли ких си ла. У пост ко ло ни јал ном до бу ко-
ло ни јал не ам би ци је са да тре ба да бу ду обез бе ђе не не отво ре ним вој ним, 
др жав ним и прав ним на си љем не го пре све га де ло ва њем не жних епи сте-
мо ло шких си сте ма по мо ћу ко јих тре ба та ко об ли ко ва ти свест по тен ци јал них 
жр та ва да оне са ме се бе при пре ме за од су ство сва ко га от по ра про та го ни сти-
ма нео ко ло ни јал ног иде о ло шког и прак тич ног де ло ва ња. Дру гим ре чи ма, 
дру штве не и ху ма ни стич ке на у ке, и нео сет но, про стим при хва та њем од ре-
ђе них мо де ла ми шље ња и ис тра жи ва ња мо гу да по ста ну чи ни о ци пост ко ло-
ни јал не по др шке нео ко ло ни јал ног де ло ва ња ве ли ких цен та ра свет ске мо ћи.

Две су мо гућ но сти у по гле ду са знај них и кул ту рал них ра то ва ко ји у поме-
ну том до ме ну зна ња мо гу да из би ју на ви де ло, а оба ре ше ња су сва ка ко бо ља 
не го мир но, па сив но спро во ђе ње епи сте мо ло шких ре ше ња ко ја од го ва ра ју 
не ким дру гим, стра ним цен три ма мо ћи. Ти стра ни цен три мо ћи мо гу са мо 
по же ле ти да се уну тар обра зов ног си сте ма ма лих на ро да об ли ку је та кав 

јав них услу га уоп ште. При пад ни ци ових кла са сво ју де цу ша љу у при ват не шко ле, оси гу-
ра ва ју се од ме ди цин ских ур гент но сти кроз по ли се ко је де ли мич но или у це ли ни пла ћа ју 
ком па ни је за ко је ра де, унајм љу ју при ват не чу ва ре да их шти те од све ве ћег на си ља про тив 
њих. У ства ри, они су се из дво ји ли из јав ног жи во та. Не са мо да не ви де због че га тре ба да 
пла ћа ју за јав не услу ге ко је са ми ви ше не ко ри сте већ мно ги од њих се бе ви ше и не ви де као 
Аме ри кан це у не ком зна чај ни јем сми слу ре чи, у сми слу да де ле суд би ну Аме ри ке.“ Уз то, 
Лаш до да је и за кљу чак да „при ви ле го ва не кла се у Лос Ан ђе ле су осе ћа ју ве ћу бли скост са 
сво јим ду пли ка ти ма у Ја па ну, Син га пу ру и Ко ре ји, не го са ве ћи ном сво јих зе мља ка“ (оба 
ци та та: Кри сто фер Лаш. По бу на ели те и из да ја де мо кра ти је. Пре ве ла Еми ли ја Ки ел. Све-
то ви: Но ви Сад, 1996, 46–47). Кад је та кав по ре ме ћај дру штве не струк ту ре за вла дао у САД, 
он да у јед ном тран зи ци о ном дру штву ка кво је срп ско про це си су при род но до ве ли до мно го 
бру тал ни јих и ма лиг ни јих со ци јал них до га ђа ња, а у том кон тек сту је и уло га ели та мно го 
по губ ни ја по дру штво ко је их је из не дри ло. 

11 О то ме сам пи сао по во дом из ве сних тер ми но ло шких не до у ми ца са ко ји ма се су о чио 
сјај ни исто ри чар умет но сти Ми ро слав Ти мо ти је вић, ко јем на сву сре ћу ова кви кон цеп ту-
ал ни уступ ци би нар ном мо де лу ми шље ња ни су сме та ли да до ђе до пр во ра зред них уви да у 
исто ри ју срп ске умет но сти, кул ту ре и сва ко днев ног жи во та. Вид.: Иван Не гри шо рац. Ис тра-
жи вач ки не ми ри и ис ку ше ња Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа: ка се ми о ти ци срп ске кул ту ре. Збор
ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик књ. LXIX, св. 1 (2021): 175–209.
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на чин ми шље ња са вре ме них ин те лек ту а ла ца, па ти ме и свих љу ди ко ји ма 
је до обра зо ва ња ста ло, да се са ла ко ћом мо же оба ви ти про цес уни шта ва ња 
це ли не на ро да, ње го ве кул ту ре и од го ва ра ју ћих, про ве ре них мо де ла за шти-
те на ци о нал ног оп стан ка.12 Та два ре ше ња су сле де ћа: пр ви, отво ре но три-
јад ни мо дел ин си сти ра ће на ни зу: ет ни ци тет –на род –на ци ја, али ће уну тар 
све оп штих на уч них и кул ту рал них ра то ва за ступ ни ци та квих епи сте мо ло-
шких мо де ла сва ка ко би ти жи го са ни као не мо дер ни, тра ди ци о нал ни, арха-
ич ни итд.; дру ги, так тич ки бла жи при ступ, мо гао би на пра ви ти је дан ти хи 
усту пак, па уну тар би нар ног мо де ла ет ни ци тет –на ци ја пр ви по јам про ту-
ма чи ти до дат но ду а ли стич ки, као да је са чи њен од пој мо ва ’ет нич ка ма са‘ и 
’на род‘. У том слу ча ју би се мо гао сте ћи ути сак да се при ста ло на по жељ ни, 
би нар ни мо дел, али би се ипак не у тра ли са ле бар не ке од опа сних по сле ди-
ца ми шље ња ко је овај би нар ни мо дел на ме ће. Раз у ме се, ова кви по ступ ци се 
при ме њу ју са мо за то да се не би ушло у фрон тал ни рат са ве ли ким цен три-
ма свет ске мо ћи (та би бит ка за ин те ре се ма лог на ро да би ла уна пред из гу-
бље на, што до вољ но ја сно по ка зу је ис ку ство СР Ју го сла ви је и чин НА ТО 
ин тер вен ци ја 1999. го ди не), не го је нео п ход но да се от пор кон цен три ше на 
со ци јал ни слој но ве кла се, тј. на са мо зва не или зва нич не за ступ ни ке ви ших 
цен та ра мо ћи (та бит ка има из ве сних из гле да на успех).

Ка да је реч о срп ском на ро ду и ње го вој кул ту ри, раз ли ке из ме ђу ова 
два на чи на ми шље ња про из во де ве о ма те шке и не при јат не по сле ди це по 
на уч но са зна ње, а по го то во у по гле ду прак тич них по сле ди ца го ло га оп стан-
ка срп ског на ро да у са да шњо сти и бу дућ но сти. Уко ли ко се ета бли ра би нар-
ни мо дел ми шље ња, он да ће се крај ње на сил но, нео сно ва но по глед ре дов но 
за вр ша ва ти на вре ме ну ус по ста вља ња срп ског гра ђан ског дру штва, а то 
зна чи да се иде са мо до по чет ка XVI II ве ка. Уко ли ко се пак очу ва три јад ни 
мо дел ми шље ња, он да ће са зна ња при род но да се жу све до оних ду би на у 
ко ји ма се ма ни фе сту је фе но мен на ро да, тј. до Ду ха на ро да (Ze it ge ist), а то зна-
чи да се са зна њем про ди ре не са мо до сред ње га ве ка не го и до оних ар хај ских 
ду би на до ко јих мо дер ном ме то до ло ги јом и на уч ним са зна њи ма мо же мо да 
до пре мо. Због то га је из у зет но ва жно да се обез бе ди чвр ста три јад на струк-
ту ра ко јом ће Ср би ис тра жи ва ти соп стве ну исто ри ју: са мо ова кав мо дел 
ми шље ња во ди са гле да ва њу ду бин ских сло је ва и жи во то дав них са зна ња 
ко ји у срп ској кул ту ри пред ста вља ју из во ри ште истин ске кре а тив но сти. У 

12 О то ме Алек сан дар Па на рин ка же да гло ба ли стич ки свет уво ди на ци о нал не ели те 
у про цес „до след ног од стра њи ва ња од свих по ме сних ин те ре са, нор ми и тра ди ци ја“, та ко 
да „да нас би ти ели том и ре а ли зо ва ти се као ели та зна чи по ста ви ти се у по ло жај не за ви сан 
од на ци о нал них ин те ре са и на ци о нал них те жњи“ (Ма ни пу ла то ри и ме ше та ри „Но ве ин тер-
на ци о на ле“. Ле то пис Ма ти це срп ске год. 188, књ. 490, св. 3 (сеп тем бар 2012), 416). Исто вре-
ме но, „за пад ни гло ба ли сти и њи хо ве по ме сне аген ту ре бри ну се са мо о јед ном: да ре сур си 
це лог све та што пре по ста ну ’гло бал ни‘, то јест до ступ ни за иза бра ну ’злат ну ми ли јар ду‘“, 
при че му тај про цес на ру ша ва мно ге ху ма не стан дар де жи во та, па „тај при ви ле го ва ни гло-
ба ли зам на ра чун мо дер ни за ци је и при ми ти ви за ци је жи во та на ро да пред ста вља глав ни 
иза зов XXI ве ка“ (оба фраг мен та: Нав. де ло, стр. 422 и 433).
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бу дућ но сти без ва ља не на у ке не ће би ти мо гућ оп ста нак срп ске на ци је, а са 
ва ља ним, по у зда ним и опе ра тив но уте мељ ним са зна њи ма тај оп ста нак по-
ста је не са мо мо гућ не го и вр ло ре а лан. Да би се он оди ста и обез бе дио, 
нео п ход ни су и не ки дру ги чи ни о ци, али то је већ ма те ри јал за не ке дру ге 
и дру га чи је при че ко је би ну жно мо ра ле да усле де.

НА ПО МЕ НА БР. 4: п о  с т о  ј е  ћ е  м о р  ф о  л о  ш к е  с т р у к  т у  р е  с р п -
с к о  г а  ј е  з и  к а  д о  в о љ  н е  с у  з а  и с  к а  з и  в а  њ е  р о д  н е  о с е  т љ и -
в о  с т и ,  а  п о  т р е б  н о  ј е  с а  м о  н е  а  г р е  с и в  н о ,  п а  ж љ и  в о  и 
п р о  м и  ш љ е  н о  и х  д о  п у  њ а  в а  т и  н а  д р у  г и м  н и  в о  и  м а  ј е -
з и ч  к е  с т р у к  т у  р е ,  т е  д е  л о  в а  т и  у  д р у  ш т в е  н о ј  п р а к  с и  и 
у н у  т а р  м е н  т а л  н о г  о б р а  с ц а  с р п  с к е  к у л  т у  р е .

О п  ш т е  ф и  л о  л о  ш к о ,  а  т о  з н а  ч и  ј е  з и ч  к о ,  к њ и  ж е в  н о , 
д у  х о в  н о ,  и с т о  р и ј  с к о ,  е т  н о  г р а ф  с к о ,  ф о л  к л о р  н о  и  и н о 
н а  у ч  н о  р е  з о  н о  в а  њ е  м о  р а  л о  б и  д а  у к а  ж е  н а  т о  д а  ј е  с р п -
с к о  т р а  д и  ц и  о  н а л  н о  д р у  ш т в о ,  д а  к а  к о ,  б и  л о  о б  л и  к о  в а  н о 
с а  д о  м и  н а н т  н о м  м а  с к у  л и  н о м  ф у н к  ц и  ј о м ,  а л и  ј е  у  с в о м 
ј е  з и  к у  т о  д р у  ш т в о  и п а к  о д  н е  г о  в а  л о  р а  з н о  в р  с н е  о б л и  к е 
р о д  н е  о с е  т љ и  в о  с т и  к о  ј и  с у  с а  с в и м  п о  д е  с н и  н е  с а м о  з а 
п р о   ш л е  е п о  х е  н е  г о  и  з а  с а  д а  ш њ у  е п о  х у  м о д е р  н и  т е  т а 
и  п о с т  м о  д е р  н и  т е  т а .  У том по гле ду по себ но тре ба ис та ћи раз ли ко-
ва ње при род ног и гра ма тич ког ро да као те ко ви не ко ју вре ди очу ва ти, а 
ко ја сва ка ко до при но си да се код го вор них пред став ни ка срп ско га је зи ка 
раз ви јa јед но ве о ма ра фи ни ра но раз ли ко ва ње и одва ја ње, али и укр шта ње, 
про жи ма ње и пре кла па ње род них је зич ких струк ту ра. У том сми слу се у 
срп ском је зи ку ин ди ка то ри ро да по ја вљу ју код име ни ца, при де ва, заме ни-
ца, бро је ва, као и код не ких гла гол ских об ли ка, тј. у гла гол ским при де ви ма: 
рад ном (на при мер: пе вао, пе ва ла, пе ва ло) и трп ном (про дат, про да та, про-
да то), те у свим гра ма тич ким об ли ци ма ко ји се на њи ма за сни ва ју (на при-
мер, у пер фек ту: он је играо, она је игра ла, оно је игра ло; плу сквам пер фек ту: 
он бе ја ше играо, она бе ја ше игра ла, оно бе ја ше игра ло; фу ту ру II: он бу де 
играо, она бу де игра ла, оно бу де игра ло; у по тен ци ја лу: он би пе вао, она би 
пе ва ла, оно би пе ва ло; у трп ним ста њи ма раз ли чи тих вре ме на и сл.). Ова и 
још нека дру га гра ма тич ка сред ства у срп ском је зи ку су, на чел но по сма тра-
но, до вољ на да би се успе шно ис ка за ла је зич ка ди фе рен ци ра ња у до ме ну род-
не осе тљи во сти, а у том по гле ду – као што смо већ ре кли – сло вен ски је зи ци 
са др же при мет но ши ри круг гра ма тич ких и из ра жај них мо гућ но сти не го 
што је то слу чај са нај у ти цај ни јим за пад ним је зи ци ма. У ен гле ском је зику, као 
што смо у основ ним цр та ма по ка за ли, род на осе тљи вост се ис ка зу је пре вас-
ход но упо тре бом име ни ца и за ме ни ца, а све оста ле гра ма тич ке мо гућ но сти 
су ре ду ко ва не до об ли ка у ко јем род не осе тљи во сти за пра во не ма: она се 
ма ње осе ћа у је зи ку, а ви ше се пре пу шта са мој дру штве ној прак си. Ин си-
сти ра ти да се у срп ском је зи ку, уза све по сто је ће гра ма тич ке мо гућ но сти, 
до дат но уво де чи ни о ци род не осе тљи во сти је сте при лич но не ра цио на лан 
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и на си лан по сту пак, ко ји мо же бит но да по ре ме ти са му је зич ку струк ту ру и 
да пред ста вља чи ни лац ко ји осе тљи вим го вор ним пред став ни ци ма де лу је 
потпуно су ви шним и не при хва тљи вим. Због то га се та квим, нео прав да ним 
зах те ви ма мо ра од луч но ста ти на пут!

То да ка ко не зна чи да тре ба са свим за у ста ви ти из но ше ње мо гу ћих пред-
ло га за сло бод ни је уво ђе ње из ве сних ре чи, пре све га име ни ца жен ско га 
ро да ко је су, до са да, ма хом из о ста ја ле из је зич ке упо тре бе: то пре све га 
зна чи да се у по ку ша ји ма уво ђе ња та квих име ни ца мо ра во ди ти ра чу на о 
ши ри ни гра ма тич ких мо гућ но сти да се род на осе тљи вост ја сно ис ка же, па 
ода тле ну жно мо ра да про и за ђе и за кљу чак о знат но ма њим им пе ра тив ним 
по тре ба ма да се име ни це жен ско га ро да по сва ку це ну уво де. Дру гим ре чи-
ма, ако ка же мо: „Хи рург про фе сор док тор Ми ли ца Пе тро вић је увек сјај но 
из во ди ла опе ра ци је и има ла је ве ли ки про це нат успе шно сти“, да ли је оди ста 
нео п ход но пре на гла ша ва ти: „Хи рур шки ња про фе сор ка док тор ка Ми ли ца 
Пе тро вић је ...“? Од го вор сва ког је зич ки осе тљи вог чо ве ка био би не га ти ван 
јер то ли ка кон цен тра ци ја род них ин ди ка то ра је пре ве ли ка и пот пу но кон-
тра про дук тив на: овај ис каз де лу је по пут хра не са пре ве ли ком ка ло риј ском 
кон цен тра ци јом, са мно го ма сно ће, ше ће ра и дру гих ви шко ва. Ме ђу тим, 
уко ли ко би смо уз име ко ри сти ли и не ки при дев, он да би се, због на че ла 
кон гру ен ци је, фе ми ни на тив по ка зао као оправ дан и ну жан: „Сјај на хи рур-
шки ња Ми ли ца Пе тро вић има ви сок про це нат успе шно сти“. Исто вре ме но, 
мо гло би да се ка же и: „Сјај ни хи рург Ми ли ца Пе тро вић има ла је ви сок про-
це нат успе шно сти“, док је пот пу но не при хва тљи во: „Сјај ни хи рург Пе тро вић 
има ви сок про це нат успе шно сти“ јер у овом слу ча ју из о ста ју нео п ход ни 
род ни ин ди ка то ри, па се ин фор ма ци ја мо же сма тра ти не пот пу ном и по гре-
шном. У том сми слу је сми са о на оправ да ност и од ме ре ност упо тре бе род них 
ин ди ка то ра нај ва жни је на че ло ко је у је зи ку тре ба по што ва ти, а сва ки ме ха-
нич ки зах тев о оба ве зно сти јед но стра них ре ше ња тре ба од ба ци ти као по 
је зик и ње го ве из ра жај не мо гућ но сти не по тре бан и ште тан. Да би се та ко 
не што мо гло по сти ћи, нео п ход но је по зна ва ти и осе ћа ти дух срп ског на род ног 
је зи ка, па се по том на та квом те ме љу мо гу до но си ти кре а тив ни пред ло зи, 
ини ци ја ти ве и ре ал ни до при но си, спрем ни да се угра де и уста ле у је зи ку 
као ње гов при род ни, са став ни чи ни лац.13

НА ПО МЕ НА БР. 5: а г р е  с и в  н и м  у в о  ђ е  њ е м  п о л  н о г  д в о ј  с т в а 
у н у  т а р  ј е  з и ч  к е  с т р у к  т у  р е  н е  а  д е  к в а т  н о  и  б е з  р а з  л о  ж н о 

13 О то ме Алек сан дар Бе лић ка же: „Али да не ко мо же пи са ти о књи жев ном је зи ку, 
су ди ти књи жев ни ци ма за њи хов књи жев ни је зик, да ва ти про пи се о раз вит ку књи жев ног 
је зи ка и та ко и ствар но ути ца ти на тај раз ви так – он мо ра да ти ствар них до ка за да по зна је 
дух на шег на род ног је зи ка и осе ћа основ не тен ден ци је раз вит ка на шег књи жев ног је зи ка 
ко ји су му да ли твор ци ње го ви. Ни је чак до вољ но да он ра ди оно што су чи ни ли твор ци 
на шег књи жев ног је зи ка, већ је по треб но да он зна то, осе ти дух њи хо ва ра да и да му обе-
леж је са вре ме ног жи во та“ (Алек сан дар Бе лић. О кон сер ва ти зму у књи жев ном је зи ку. О 
раз ли чи тим пи та њи ма са вре ме ног је зи ка. Иза бра на де ла том 13. При ре ди ла Да рин ка Гор-
тан Премк. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2000, 579). 
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с е  п о  т и  с к у  ј е  с в е с т  о  в а  ж н о  с т и  г е н е  р и ч  к и х  с в о ј  с т а  в а 
љ у д  с к о  г а  р о  д а .

П р е н а г л а ш e н о ,  п р е  а  г р е  с и в  н о  и  н а  с и л  н о  с у  п р о т  с т а -
в љ а  њ е  м у  ш к о г  и  ж е н  с к о г  п о  л а  н у  ж н о  ћ е  д о  в е  с т и  д о 
з а н e м a р и в а њ а ,  з а  б о  р а  в љ а  њ а ,  п а  и  п о  р и  ц а  њ а  п р е д  с т а  в е 
о  њ и  х о  в о м  з а  ј е д  н и  ш т в у  у н у  т а р  п о ј  м а  љ у д  с к о г  р о  д а ,  т е 
а г р е  с и в  н о г  п о  т и  с к и  в а  њ а  к о н  ц е п  т а  ј е  д и н  с т в а  у  р а з л и -
к а  м а  к о  ј и  о д  л и  к у  ј е  п о  ј а м  ч о  в е  ч а н  с т в а .  Лин гви стич ко-фе-
ми ни стич ка иде о ло ги ја ко ја сва ком је зич ком зна ку му шког граматичког 
ро да ну жно тра жи жен ски род ни аде кват, пред ста вља иде о ло шки об лик 
ми шље ња ко ји има и има ће ве о ма озбиљ не по сле ди це, а оне се мо гу све сти 
на пи та ње о пер цеп ци ји ко ја се сма тра при род ном и ис прав ном, по жељ ном 
и одр жи вом. Та пер цеп ци ја би тре ба ло да од го во ри на пи та ње: шта је то род 
ко ји се при мар но има на уму кад го во ри мо о род но осе тљи вом је зи ку? Је су ли 
то за себ но узе ти му шки род и жен ски род или је то скуп ни људ ски род који 
под ра зу ме ва и об у хва та му шки и жен ски пол? Ако на по ста вље но пи та ње под-
ра зу ме ва мо пр ви од го вор, он да он ну жно су прот ста вља та два ро да, му шки 
и жен ски, а основ но пи та ње њи хо вог за јед ни штва је сте ко ће се по ста ви ти 
као ја чи у том од но су, те ко ће ко ме на мет ну ти вла сти ти при мат. У та квим, 
стро го ду а ли стич ки по ста вље ним ре ла ци ја ма, за иде ју за јед ни штва, а по-
го то во за иде ју љу ба ви, ви ше не ма аде кват ног ме ста: та кви фе но ме ни ви ше 
не ће мо ћи да се пер ци пи ра ју јер ће се уме сто по све ће но сти јед ног дру гом 
не пре ста но по ја вљи ва ти од нос так ми че ња, на ме та ња и бор бе јед ног ро да с 
дру гим. У том слу ча ју људ ског ро да ви ше и не ма, а на ме сто ње га се по ја вљу ју 
са мо ду а ли стич ки и ком пе ти тив но су прот ста вље ни му шки род и жен ски род. 

Ако би пак од го вор на по ста вље но пи та ње био та кав да пре вас ход но 
људ ски род као це ли на за слу жу је ово име, а да су же не и му шкар ци са мо 
по ло ви уну тар те ве ли ке, све о бу хват не род не це ли не, он да би се та кво ре зо-
но ва ње сва ка ко чи ни ло не са мо при род ни јим и ис прав ни јим од овог прет ход-
ног, не го би исто та ко мо гло да се оце ни као по жељ ни је и одр жи ви је. Сви ови 
раз ло зи су са др жа ни у чи ње ни ци да је људ ски род он тич ки осми шљен као 
ди на мич ко је дин ство му шког и жен ског по ла, при че му упра во тај до дир 
по ло ва, су срет му шкар ца и же не, пред ста вља ме та фи зич ко чу до над чу ди ма 
и нај леп ши, не пре ва зи ђе ни до жи вљај људ ског жи во та. То чу до над чу ди ма 
би и у бу дућ но сти, упр кос свим иде о ло шким про јек ти ма и за но си ма за ступ-
ни ка квир те о ри је, мо ра ло би ти oчувано као нај ви ша људ ска вред ност и као 
услов оп стан ка це лог људ ског ро да. 

Ова ква оце на и по став ка ни ма ло не про тив ре чи ра зум ним и оправ да-
ним зах те ви ма да се на но ви, ква ли тет ни ји на чин обез бе де не са мо пра ва 
же на не го и пра ва оних љу ди ко ји се не ће сло жи ти са оце ном да је су срет 
му шкар ца и же не нај ве ли чан стве ни ји до га ђај у људ ском жи во ту. У оба слу-
ча ја, на чи сто прав ном, па и по ли тич ком и жи вот но-праг ма тич ном ни воу, 
пра ва же на и пра ва љу ди дру га чи јих сек су ал них опре де ље ња од оног ко је 
се у тра ди ци ји сма тра нор мал ним и по жељ ним, не сме ју би ти угро же на. 
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У прав ном по гле ду сви љу ди без об зи ра на пол, ра су, на ци ју, ве ру, на ова ква 
или она ква опре де ље ња, жи вот не ста во ве или по гле де на свет мо ра ју би ти 
на чел но рав но прав ни, а то им ни ко не сме до во ди ти у пи та ње. 

То, ме ђу тим, не зна чи да сви мо ра мо мир но при хва ти ти на ме та ње по-
гле да на свет у ко јем се људ ски род це па на ду а ли стич ки схва ће не, су прот-
ста вље не од но се и у про ти ву реч но сти по ста вље не ро до ве – му шки и жен ски. 
Са свим су ра зу мљи ви и оправ да ни раз ло зи ко ји нам у основ ном схва та њу 
људ ског ро да и да ље чу ва ју мо ни стич ки кон цепт, али га успе шно обо га ћу ју 
ди на мич ким, ду а ли стич ким, па и плу ра ли стич ким чи ни о ци ма ко ји омо-
гу ћу ју да пот пу ни је и ја сни је са гле да ва мо шта све ва ља по бољ ша ти у на чи ну 
функ ци о ни са ња свих од но са уну тар људ ско га ро да као он тич ки је дин стве-
не це ли не. У том слу ча ју људ ског ро да има, а мо гло би се озбиљ но ра ди ти 
на ње го вом очу ва њу и по бољ ша њу. Ма не мо ни стич ког кон цеп та не во де ка 
по ни шта ва њу род ног за јед ни штва, па то за јед ни штво мо же да се ши ри и 
на ра ста, а род мо же да се на ро ђа ва, те да та ко и да ље на ста је на род као спе-
ци фич на не са мо би о ло шка ма са не го и као са мо све сни, кул тур ни и ду хов-
ни фе но мен.14 Спе ци фич но сти му шког и жен ског по гле да на за јед ни штво 
у ко јем по ло ви уче ству ју, ни су и не мо гу би ти истe, али им за јед нич ко мо же 
би ти упра во бри га о за јед нич кој сре ћи, о оп стан ку људ ског ро да и ње го вом 
на прет ку. У оном пр вом слу ча ју, у отво ре но ду а ли стич ком мо де лу ми шље-
ња, људ ског ро да ви ше не ма, он се чак кон цеп ту ал но пре ви ђа и по ни шта ва, 
а на ме сто ње га се по ја вљу ју са мо ду а ли стич ки су прот ста вље ни по ло ви који 
се са гле да ва ју као не по мир љи ви, про ти ву реч ни ен ти те ти до вољ ни са ми се би. 
Мо ни стич ки кон цепт, очи глед но, има из ве сне ма не, али оне су да ле ко ма ње 
од ма на ко је ис по ља ва отво ре но ду а ли стич ки прин цип. 

Ка кве би ова оп шта по став ка има ла по сле ди це по сам је зич ки об лик и 
по је зич ку прак су ко ја би од го ва ра ла тој по став ци? По сле ди це мо гу би ти 
мно го стру ке, али бих у кон тек сту рас пра ве о хи пер про дук ци ји фе ми ни на-
ти ва оба вља не с ци љем на сил ног ус по ста вља ња рав но те же из ме ђу је зич ких 
зна ко ва му шког и жен ског ро да, био сло бо дан да из не сем са мо је дан пред лог. 
Тај пред лог би ука зао на мо гућ ност, па и нео п ход ност да се знат но сло бодни-
је, че шће и ак тив ни је не го што је то до сад био слу чај ко ри сте фе ми ни на тив-
не фор ме за озна ча ва ње ка ко осо ба му шко га по ла та ко и пол но уни вер зал-
ног зна че ња. Та кве осо би не је и до са да срп ски је зик имао ве о ма раз ви је не 

14 Др же ћи да је фе но мен љу ба ви од ре ђен оним што на зи ва „про це ду ром исти не“, Ален 
Ба дју ве ли да је то „јед но ис ку ство у ко јем се кон стру и ше од ре ђе ни тип исти не“, а да „та 
исти на је јед но став но исти на о Дво је“ и „исти на раз ли чи то сти по се би“, те да љу бав „то је 
ис ку ше ње за Дво је, то је ње на из ја ва, ње на веч ност, али по сто ји тре ну так у ко јем тре ба да 
се по твр ди у ре ду Јед ног, што ће ре ћи, тре ба се вра ти ти Јед ном. А фи гу ра тог Јед ног, у исто 
вре ме сим бо лич на и ре ал на, то је де те“ (Ален Ба дју, Ни ко ла Трунг. По хва ла љу ба ви. Пре ве ла 
Оли ве ра Ми ок. Но ви Сад: Адре са, 2012, 43, 50–51). Сто га је са свим при род на по став ка да 
док има Љу ба ви, би ће и де це и би ће на ро ђа ва ња. А љу бав се, из ме ђу оста лог, чу ва и ти ме 
што се чи сте пред ста ве о ње ној при ро ди, сми слу и по јав ним об ли ци ма по ште ђу ју ра зно ра-
зних га до сти људ ског сва ко днев ног жи во та.
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у сво јој струк ту ри, па су име ни це гра ма тич ки жен ско га ро да не рет ко пре-
у зи ма ле функ ци ју оп ште га озна ча ва ња без об зи ра на пол осо ба на ко је се 
кон крет но од но си. Чак је че шће био слу чај да су та кве осо бе упра во му шко-
га по ла, по пут име ни ца као што су: пи ја ни ца, уби ца, му дри ца, па мет ни ца 
и сл. Уз те слу ча је ве, пред ло жио бих да се у свр ху озна ча ва ња осо ба му шко га 
по ла знат но сло бод ни је ко ри сте на зи ви ко ји су гра ма тич ки жен ско га ро да, 
по пут име ни це стју ар де са (у зна че њу осо бе ко ја оп слу жу је пут ни ке у ави о ну), 
бу ду ћи да име ни ца стју ард озна ча ва чо ве ка ко ји оп слу жу је не ког пле ми ћа 
или бо га тог чо ве ка. У ова квим слу ча је ви ма, по сам је зик, по ње го ву при ро-
ду и из ра жај не мо гућ но сти бо ље је очу ва ти ди фе рен ци ра ност зна че ња ових 
име ни ца не го са свим ме ха нич ки и на сил но ин си сти ра ти на њи хо вој род но 
ду а ли стич кој упо тре би.

НА ПО МЕ НА БР. 6: ј е  з и ч  к а  к о  м у  н и  к а  ц и  ј а  н е  с м е  д а  б у  д е 
п р о  с т о р  з а  б и  л о  ч и ј е  и д е  о  л о  ш к о  и ж и  в љ а  в а  њ е  ј е р  с е 
т и  м е  у г р о  ж а  в а  ј у  с а  м е  о с н о  в е  к о  м у  н и  к а  ц и  ј е  к а о  с у -
ш т и н  с к и  в а  ж н о г  а н  т р о  п о  л о  ш к о г  ч и  н а . 

О д  г о  в о р  н о  ј е  з и ч  к о - п о  л и  т и ч  к о  и  к о  м у  н и  к о  л о  ш к о -
- с т и  л и  с т и ч  к о  р е  з о  н о  в а  њ е  м о  р а  л о  б и  о д  л у ч  н о  д а  о д б а -
ц и  с в а  к и  о б  л и к  н а  с и л  н о  с т и  у  о б л а  с т и  ј е  з и  к а ,  к а о  и  с в а -
к у  м о  г у  ћ у  п р а в  н у  с а н к  ц и  ј у  з а  о в а  к а в  и л и  о н а  к а в  н а  ч и н 
м и  ш љ е  њ а  и  ј е  з и ч  к о г  с т а  в а .  О в а  к в и  о б  л и  ц и  н а  с и  љ а  с е 
м о  р а  ј у  у  п о т  п у  н о  с т и  е л и  м и  н и  с а  т и  ј е р  б и ,  у  п р о  т и в  н о м , 
н е  г а  т и в  н о  м о  г а о  б и  т и  о б е  л е  ж е н  с а м  ч и н  к о  м у  н и  к а ц и -
ј е ,  а  ј е  з и ч  к и  к о м  п е  т е н т  н и м  п р е д  с т а в  н и  ц и  м а  с р п  с к е 
ј е  з и ч  к е  з а  ј е д  н и  ц е ,  т е  љ у  д и  м а  н о р  м а л  н е  п а  м е  т и  и  р а ф и -
н и  р а  н о г  о с е  ћ а  њ а  з а  ј е  з и к  и  њ е  г о  в е  и з  р а  ж а ј  н е  м о  г у ћ н о -
с т и  л а  к о  б и  с е  м о  г а о  о г а  д и  т и  с в а  к и  о б  л и к  к о  м у  н и  к а ц и -
ј е :  у  т о м  с л у  ч а  ј у  м н о  г и  б и  с е  п р е  о п р е  д е  л и  л и  з а  ћ у т  њ у 
и л и  з а  и з о  л а  ц и  ј у  у  с ф е  р и  п р и  в а т  н о  с т и  н е  г о  з а  к о  м у -
н и  к а  ц и  о  н и  ч и н  и  з а  р а з  г о  в о р.  У ве зи с пред ло зи ма ко ји до ла зе 
од оних ко ји се за ла жу за иде о ло ги ју род но осе тљи вог је зи ка, би ло би крај-
ње ра зум но пре пу сти ти сва ком го вор ни ку да сло бод но про це ни је ли му за 
ко му ни ка ци о ни чин ва жно да ука же на чи ње ни цу да је реч упра во о осо ба ма 
му шког и жен ског по ла или му је ва жни је да ли је реч о при пад ни ци ма људ-
ско га ро да у це ли ни. Да ли му је ва жан чи ни лац пол не при пад но сти или је 
он за по тре бе тог чи на не ва жан? Ма ло час по ме ну ти при мер мо же у том 
по гле ду да бу де ин ди ка ти ван. При опи си ва њу зна че ња ре чи стју ар де са, за-
ступ ни ци иде о ло ги је род но осе тљи вог је зи ка би ин си сти ра ли да се ка же да 
је то „осо ба ко ја оп слу жу је пут ни ке и пут ни це у ави о ну“, али је ово пре на гла-
ша ва ње пол не струк ту ре пут ни ка пот пу но бе сми сле но и потпуно не ва жно 
за ко му ни ка ци о не свр хе: оп слу жи ва ње се од но си на бу квал но све пут ни ке у 
ави о ну, на при пад ни ке људ ско га ро да, а не по сто ји по се бан трет ман му шка-
ра ца а по се бан же на. Сто га се мо ра за кљу чи ти да се ни ка ко не сме ме ха нич-
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ки удо во ља ва ти зах те ви ма оних ко ји, из раз ло га је зич ко-иде о ло шких и је зич-
ко-по ли тич ких, на сто је за кон ским санк ци ја ма да на ше је зич ке по ру ке учи не 
ру жним и на ка рад ним, да их до ве ду до иви це бе сми сла, те да нас обе сми шља-
ва њем ко му ни ка ци је на те ра ју да ра ди је ћу ти мо не го да раз го ва ра мо.

С тим у ве зи тре ба не што ре ћи и о пра ви ли ма и мо гу ћим ка зне ним 
ме ра ма, тј. прав ним санк ци ја ма, ко је из но се за ступ ни ци иде о ло ги је род но 
осе тљи вог је зи ка. Тре ба на чел но ис та ћи да је при ме на је зич ких (пра во пи сних 
и пра во го вор них) нор ми увек сма тра на до ме ном је зич ких ком пе тен ци ја, 
зна ња и сло бод не во ље сва ко га чо ве ка: уко ли ко не ко не спро во ди оп ште при-
хва ће не је зич ке нор ме, он оста вља од ре ђе ну вр сту сли ке и ути сак о соп стве-
ним, пр вен стве но је зич ким, али и кул тур ним ком пе тен ци ја ма; то исто важи 
и за оно га ко ји по шту је по ме ну те нор ме, са мо што у том слу ча ју го во ри мо 
о са свим дру га чи јем, су прот ном ути ску о ње му. Ту је, да кле, реч о кул ту ро-
ло шким, а не о за кон ским санк ци ја ма. У окви ру обра зов ног, школ ског си-
сте ма на осно ву та квог ути ска о ђа ку на став ник мо же да за пи ше не ку оце ну 
ко ја је пред ви ђе на пра ви ли ма са мог си сте ма, али то ва жи са мо за пред мет 
као што је срп ски је зик и књи жев ност. У окви ру не ког дру гог пред ме та (на 
при мер, хе ми је, фи зи ке и сл.) овај ути сак о је зич ким ком пе тен ци ја ма мо же 
у не кој ма њој ме ри да ути че на укуп ну оце ну, али се ту ипак оце њу ју зна ња 
из не ке дру ге обла сти а не из је зи ка.

На чел но узев, ути сак ко ји не ко оста вља на је зич ки ком пе тент не пред-
став ни ке сво је ко му ни ка ци о не за јед ни це је сте до во љан сам по се би као ко-
рек тив ни фак тор ко ји ни ка ко не би смео да се по ја ча ва уво ђе њем за кон ски 
де фи ни са них ка зне них ме ра, а то би мо ра ло да ва жи ка ко за од нос пре ма 
пра во пи сним и гра ма тич ким пра ви ли ма та ко и за од нос пре ма пра ви ли ма 
за ступ ни ка иде о ло ги је род но осе тљи вог је зи ка. Уко ли ко би се уве ле санк-
ци је у ве зи са упо тре бом тзв. род но осе тљи ве лек си ке, то би био ве о ма опа-
сан пре се дан ко ји би мо гао да ус по ста ви не ка кав но ви, не га ти ван тренд 
до га ђа ња. Јер, шта би се, при ме ра ра ди, де си ло кад би, тра гом за ступ ни ка 
род но сен зи тив ног је зи ка, је зич ки пу ри тан ци пред ло жи ли да се за кон ски 
ка жња ва ју сви они ко ји не по шту ју је зич ку, гра ма тич ку и пра во пи сну нор-
му, па по том зах те ва ли санк ци је за оне ко ји не вла да ју си сте мом од се дам 
па де жа (не го, ре ци мо, ко ри сте са мо два), или не упо тре бља ва ју стан дард ни 
ак це нат ски си стем са чи њен од че ти ри ак цен та (не го ко ри сте, ре ци мо, са мо 
два си ла зна об ли ка, без уз ла зних, или са мо је дан екс пи ра тор ни ак це нат) и сл. 
Не тре ба ни ко га за кон ски да санк ци о ни ше мо, ни оно га ко го во ри, на при мер: 
„Њу ма ми гу дај!“, „Оти док ку де Па лан ку“, „Бо го ми, ви ђу чој ка ка ју на ка“, 
„Са шњим сам до шо да га пре ма жем ма шћом“ и сл., као ни оно га ко би од био 
да ка же: „Стју ар де са је осо ба ко ја у ави о ну оп слу жу је пут ни ке и пут ни це.“ 

Је зик тре ба да бу де из раз чо ве ко ве сло бо де и тра же ња оних из ра жај них 
ква ли те та ко ји нај бо ље слу же успе шно сти ко му ни ка ци је.15 Та кву успе шност 

15 За то Алек сан дар Бе лић, у свом тек сту „O је зич ком осе ћа њу“, упо зо ра ва на то да „без 
обра ћа ња па жње на је зич ко осе ћа ње, не ма до бра раз у ме ва ња је зич ке гра ма ти ке јед ног вре-
ме на“ (Алек сан дар Бе лић. О раз ли чи тим пи та њи ма са вре ме ног је зи ка, 525). 
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не ће мо по сти ћи уко ли ко за кон ским до ку мен ти ма по ста вља мо про пи се чија 
при ме на је усло вље на за пре ће ним прав ним санк ци ја ма. Пред ви ђе не санк-
ци је иза зва ће са мо те мељ но га ђе ње пре ма је зи ку и ко му ни ка ци о ном чи ну, па 
ствар на ал тер на ти ва то ме га ђе њу је сте сво је вољ но опре де ље ње за ћут њу и од-
су ство сва ке ко му ни ка ци је. Уко ли ко су то ћу та ње и та ти ши на оди ста пра ви 
циљ ове иде о ло шке гру па ци је оку пље не око ова ко ра ди кал них пред ло га о 
на сил ном спро во ђе њу род но осе тљи вог је зи ка, он да мо же мо ре ћи да су доно-
ше њем За ко на о род ној равноправности они кре ну ли пу тем ре а ли за ци је овог 
свог ци ља. Њи хов успех зна чи ће те мељ ни не у спех је зи ка, ко му ни ка ци је и 
урав но те же не људ ске па ме ти, па би би ло од оп штег дру штве ног зна ча ја да се 
по жељ ној и нео п ход ној од бра ни пра ва же на мо ра про на ћи аде кват ни ја, ма ње 
агре сив на и ма ње про бле ма тич на фор ма. Про на ла ском те фор ме сви ће у 
нор мал ном, урав но те же ном срп ском гра ђан ском дру штву би ти на до бит ку, 
сви осим оних ко ји су жељ ни сит них ре во лу ци ја без ика квих раз ло га и свр ха. 

Да кле, нај кра ће ре че но: бо љи по ло жај же на у дру штву и од бра на њи-
хо вих пра ва – сва ка ко, без ре зер вно да. За кон о род ној рав но прав но сти – не 
чи ни се да је баш пре ко по тре бан ова ко ка ко је об ли ко ван: прав ни по ло жај 
же на као дру штве ни про блем (за бра на дис кри ми на ци је, јед на ке мо гућ но сти 
за по шља ва ња, по ро диљ ско од су ство и сл.) ре шен је још у пе ри о ду со ци ја ли-
стич ке Ју го сла ви је, а ове од ред бе су ре гу ли са не и не ким дру гим за ко ни ма; 
сва ка ко су ко ри сни и не ки до да ци (за бра на сек су ал ног уз не ми ра ва ња и сл.), 
а мно го то га тре ба ло би ре ша ва ти пр вен стве но де ло ва њем на људ ску свест 
и бу ђе њем по себ не дру штве не осе тљи во сти за на зна че ну про бле ма ти ку. Про-
ме не у је зи ку за рад обез бе ђе ња жен ских пра ва – услов но да, у ме ри у ко јој 
то не ре ме ти еле мен тар ну, при род ну струк ту ру срп ско га је зи ка ко ји је већ 
одав но ис ка зао сво је из ра жај не мо гућ но сти. Санк ци је у За ко ну о род ној равно-
правности ко је се од но се на је зич ку нор му – то ме тре ба ре ћи од луч но, ка те-
го рич но не; тај сег мент за ко на је ве ли ка сра мо та срп ског за ко но дав ства и 
срп ске је зич ке по ли ти ке, а пред ста вља ће ве о ма лош пре се дан ко ји би мо гао 
има ти озбиљ них по сле ди ца у бу дућ но сти. Због све га ре че но га За кон о род ној 
равноправности из 2021. го ди не ни ка ко не би смео да бу де сма тран за вр ше-
ном ства ри не го би га тре ба ло вра ти ти у на кнад ну про це ду ру ка ко би он, 
очи шћен од штет них по је ди но сти, до био при ме ре ни ји об лик ли шен од реда-
ба ко је пред ста вља ју озби љан удар на еле мен тар но ста ње људ ске па ме ти и 
основ них је зич ких ком пе тен ци ја.

Матица српска
Нови Сад

stanicnegrisorac@gmail.com
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Проф. др Јо ван Де лић, дописни члан САНУ

ЗА КО НО ДАВ НО РА ЗА РА ЊЕ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

Ни сам је зи ко сло вац, али не мам ди ле му да ли да се су прот ста вим овом 
бе сми сле ном за ко ну ко ји угро жа ва при ро ду срп ског је зи ка, и све ко ји се 
тим је зи ком слу же. Ис при ча ћу вам дви је анег до те да бих по ка зао ко ли ко је 
но ви за кон о род ној осје тљи во сти је зи ка уз бу дио љу де из ван стру ке и ко-
ли ко ње го ва до сљед на при мје на мо же би ти бе сми сле на, али и опа сна. 

Пр ва анег до та је раз го вор са јед ним бив шим вр хун ским фуд ба ле ром, 
ре пре зен та тив цем, „зве да шем“. Име му не по ми њем са мо за то што га ни сам 
пи тао за до зво лу, ма да ће га мно ги пре по зна ти. Чо вјек ин те ли ген тан, оба-
ви је штен, бри жан Ср бин, за ин те ре со ван за све обла сти жи во та и ду ха, па 
и за је зик. 

– Је ли, про фе со ре, ка ко ће се по но вом за ко ну зва ти же на ко ја оба вља 
тре нер ски по сао? Тре нер не сми је би ти – не да за кон, а тре нер ка или тре
не ри ца је дио спорт ске одје ће. И шта ће све зна чи ти ка да ка жем: На ву као 
сам, или на ба цио сам до бру тре нер ку, или тре не ри цу? Је ли то мно го ка-
жњи во? Или кад не ка игра чи ца ка же да је и она на ву кла сво ју тре не ри цу? 
То сва шта мо же да зна чи. 

– Мо же, мо же, мој цен тар фо ре, али сре ћа је Ва ша што сте за вр ши ли 
ка ри је ру, па не ће те има ти бли жег кон так та са ка квом енер гич ном што пер
ком, или што пе ри цом, чи ста чи цом или цен тар хал фи цом. А и бе ки ца, ли-
је ва или де сна, мо же да Вас са пле те и на пут да Вам ста не. Или ра зор на бра
ни чи ца да Вас раз не се, ако игра те про тив Хр ва та. 

– Што пе ри ца је, мој про фе со ре, вр ста пре ци зног ча сов ни ка; што пер
ка би мо гла би ти же на ко ја за у ста вља ау та. Али чак и ре ла тив но не у трал на 
реч по лут ка или спој ка, ка да се упо тре би уз да му, ни је са свим не ви на. Весе-
ло зву чи: де сна и ле ва по лут ка, кри ли ца или цен тар фо ри ца. 

– А кад се гол ма ни ца пра ћак не и ухва ти „бом бу“, мо рам да вик нем: 
Бра во, мај сто ри це! Мај сто ри ца већ има два дру га зна че ња – мај сто ро ва 
же на, или утак ми ца од лу ке ко ја ре ша ва ста тус еки пе у так ми че њу. Ни ка ко 
жен ског мај сто ра фуд ба ла. 

– А ка ко да ка же те да је цен тар фо ри ца по це па ла гол ма ни цу, а да не пла-
ти те ка зну?
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– Иди те на ко шар ку, на ру ко мет. Та мо су но ге ду же. „Има ру ка ку да да 
пу ту је“, што би ре као је дан Ан дри ћев ју нак. А и око, ако хо ћеш пра во. Уо ста-
лом, и Ан дрић и Цр њан ски су пра ти ли жен ску ко шар ку. 

– Јес, па да и та мо гле дам бе ки це, и кри ли це, и цен три цу, и плеј меј ке
ри цу, и пи вот мен ку, од но сно пи вот да му. Не сми јем ре ћи – пи вот ме ни цу. 
Ха ос! А тек на од бој ци: та мо су ди за чи це, и при ма чи це, и тех ни чар ке. Све 
са ме не у трал не ри је чи да пук неш од сме ха. 

Дру га анег до та је из „ви со ког дру штва“; ти че се осло вља ва ња и зва нич-
ног „ви со ког сти ла“. По здра вљао сам јед ну вр ло дра гу да му, ми ни стар ку, и 
ре кох, ми сле ћи на Ну ши ћа:

– По што ва на Го спо ђо ми ни стре!
– Ми ни стар ко, ко ри гу је ме дра га да ма, и не ви ди у че му је про блем. 
Про блем је, на рав но, у Ну ши ћу: Ср бин не мо же из го во ри ти син таг му 

Го спо ђа ми ни стар ка не у трал но от кад је на пи са на исто и ме на Ну ши ће ва 
ко ме ди ја. Ри зи ку је те иро ни ју кад та ко осло ви те ува же ну лич ност. 

– Хва ла и из вин те и Ви, по што ва на го спо ђо ми ни стар ко, и Ви, дра ги 
мој Бра ни сла ве Ну ши ћу. Бла го те би, мој Бен Аки ба, што си про ми је нио 
сви је том, па не ви диш да те је ова на ша је зич ка ко ме ди ја пре ва зи шла!

Обје ове анег до те су са вр ше но исти ни те и из ско ра шњег су жи во та и 
обје по ка зу ју ко ли ко ин си сти ра ње на род ној рав но прав но сти је зи ка мо же 
во ди ти у ко ме ди ју, па и у гро те ску. По го то ву ка да се још по тег не бу здо ван 
за ко на. Ма ло ма ња ко ме ди ја је кад вам реб ну ка зну. У овој ко ме ди ји ап сур-
да Ср би ја је оти шла пре да ле ко. До сљед на при мје на ово га за ко на во ди ла би 
у ра за ра ње си сте ма срп ског је зи ка и ње го вог, и на шег, иден ти те та. Раз го вор 
са цен тар фо ром је по ну дио до вољ не при мје ре да ви ди мо шта се до га ђа на 
пла ну лек си ке и зна че ња ри је чи. На пла ну син так се ства ри сто је још и го ре. 
Овај за кон је, да кле, на пад на сам је зич ки си стем и при ро ду срп ског је зи ка. 
Он, уз то, зна чи и сво ђе ње срп ског је зи ка на ср би јан ски и оза ко њу је по губ ни 
и ру жни је зич ки се па ра ти зам на нај го ри на чин. 

За пре па шћу ју ће су дра кон ске ка зне ко је овај бе сми сле ни за кон предви-
ђа. Твр дим да не ма ни ти јед не књи ге, пу бли ка ци је уоп ште, у ко јој је зич ки 
„осје тљив ци“ не би на шли при мје ре за ка жња ва ње. Не ко је већ и у пра те ћим 
до ку мен ти ма уз овај за кон про на шао ка жњи ве при мје ре. Лов на вје шти це 
мо же већ да поч не. 

Је зи ко слов ци зна ју ко ли ко је те шко уре ђи ва ти, а по го то ву нор ми ра ти 
је зик. По не кад је то и не мо гућ но. Ма ло је шта та ко осје тљи во као је зик и 
књи жев ност. А ка да у је зик уђе за ко но да вац без је зи ко слов них зна ња, тра-
ги ко ме ди ја је не ми нов на – тра ги ко ме ди ја ап сур да је на дје лу. Бо ја ти се да 
ће се глу по сти из за ко но дав ства пре ли ти и на књи жев ност. За пра во – не ми-
но вно ће се пре ли ти. Ма ла је утје ха што сам пен зи о нер и што ћу уско ро код 
Ну ши ћа. Док бу дем при па ме ти, ба ви ћу се књи жев но шћу и би ћу на уда ру 
бе сми сле них за ко на за то што по шту јем при ро ду сво га је зи ка. Уз то, имам 
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и дје цу ко ја би тре ба ло да има ју пра во да го во ре и пи шу, без стра ха од је-
зич ке по ли ци је и је зич ких ту жи ла ца. Џен дер-за ко но дав ци по ста ју је зич ки 
џан да ри. 

Не бих се за чу дио да сље де ћи на ли сти бу ду они на ши књи жев ни си сте-
ми ко ји не мо гу би ти у скла ду с овим за ко ном; сред њо вје ков на и на род на 
књи жев ност, а са њи ма и Срп ска пра во слав на цр ква – све сту бо ви иден ти-
те та и кон ти ну и те та срп ског на ро да.

Ко ме је по треб но ово оза ко ње ње је зич ког ха о са? На ма ни је; ни срп ском 
је зи ку. Ка жу да то ни ко од нас не тра жи. Па и да тра жи, не тре ба му да ти. 
Ово не сми је про ћи. 

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти
Бе о град

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

jo van de lic.de lic @gmail.co m





Проф. др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски

СРП СКИ ЈЕ ЗИК – ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЈ СКА ТА ПИ ЈА  
СРП СКОГ НА РО ДА

Ве ли ки ру ски на уч ник, ну кле ар ни фи зи чар и но бе ло вац Пјо тр Ле о ни-
до вич Ка пи ца сма трао је да је на у ка са мо при ја тељ ство и са рад ња. Он је то 
са вр ше но и прак тич но знао, јер му је Ер нест Ра дер форд, но бе ло вац, ко ле га 
и при ја тељ, у та вре ме на хлад ног ра та по кло нио сво ју ла бо ра то ри ју.

Ако из тог угла по сма тра мо по след њу фр тут му код нас око сен зи тив ног 
За ко на о род ној рав но прав но сти, а то је сте на уч но пи та ње, ло ше би смо се 
про ве ли. И ни до ка квог па мет ног ре ше ња не би смо сти гли. Јер и ов де да нас, 
те шко да се сви при сут ни уоп ште по зна ју, а ка мо ли да ме ђу соб но и трај но 
са ра ђу ју. Упра во је об ја вље но да се на сту ди је срп ског је зи ка и књи жев но сти 
ни је при ја ви ла ни тре ћи на сту де на та пред ви ђе на бу џе том. На че му ће и с ким 
они са ра ђи ва ти?

А са да с дру ге стра не, остр вље ни на па ди при ста ли ца За ко на, ма хом 
не ком пе тент них и не до бро на мер них, пу ни лич них увре да, не мо гу се свр-
ста ти ни у ка кво при ја тељ ство или са рад њу! За ми сли те, ака де ми ку Ја сми ни 
Гр ко вић-Меј џор оспо ра ва се пра во на соп стве но ми шље ње, а чак се зло на-
мер но про вла чи и пре ба ци ва ње да је, за хва љу ју ћи ан га жо ва њу фе ми нист-
ки ња, она уоп ште и по ста ла ака де мик! А оста ли ма се под ме ће и ми зо ги ни-
ја, и да су кон зер ва тив не ста ру ди је и већ та ко не што. На рав но, Ја сми ни не 
обим не, дра го це не књи ге о исто ри ји срп ског је зи ка та кви и не чи та ју, а не 
би ни раз у ме ли, јер за то тре ба ја ко мно го зна ња и уче но сти, а шта ће им то.

И све се за ку ва ло са мо око јед не ре чи – да је За кон не у ста ван. Па шта! 
Вла да ви на пра ва не мо ра ваљ да да се од но си и на Устав! Јав ност је углав ном 
за до вољ на по хва лом ам ба са до ра Европ ске уни је Се ма Фа бри ци ја, за ко га 
бих се сме ла за кле ти да му ни ко ни је пре до чио пра ве ди мен зи је и су шти ну 
от по ра на ше јав но сти због је зич ке ком по нен те у За ко ну, ко ји ина че ве ро-
ват но има и до брих стра на и пле ме ни тих на ме ра. Да му не ко пред ло жи да 
ита ли јан ски Пар ла мент слич но мо ди фи ку је Дан те ов је зик, те шко да би при-
стао и оду ше вио се та квим де мо крат ским при сту пом.

А то је дру ги про блем, да је то све де мо крат ски, уза све по зи ва ње на 
атин ску древ ну де мо кра ти ју, о ко јој за пра во сла бо ко ишта зна по дроб но. 
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На рав но да се не зна да је атин ска де мо кра ти ја би ла ја ко, ја ко стро га. Кад 
су по бе ди ли у јед ној те шкој по мор ској би ци, атин ски стра те зи ни су ус пе ли 
да спа су из мо ра вој ни ке. Уме сто сла ве због по бе де, код ку ће их је до че ка ла 
нај те жа мо гу ћа ка зна.

На ша де мо кра ти ја не ка жња ва ни ко га, ра ди ко шта хо ће и ка ко же ли. 
Кад су прав ни струч ња ци на пи са ли јав но да је За кон не у ста ван, скуп штин-
ски Од бор за устав и за ко не ни је се смео о то оглу ши ти. А је сте. У нај ма њу 
ру ку све их, још увек, тре ба сме ни ти. Или кад по ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти са оп шти да се она не оба зи ре на Устав и при ме њу је род ни 
за кон, нај ма ње што мо ра учи ни ти је да при ме ни Устав, ма кар због огром не 
пла те ко ју при ма. И та ко да ље.

Као да ни смо, не ка ко, а те шко, прет ход них де це ни ја пре жи ве ли сва 
кр ше ња Уста ва и се це си је, услед че га смо из гу би ли сво ју ве ли ку др жа ву, а 
мно ги и жи во те, као да нам то ни је би ло до вољ но да се убу ду ће др жи мо слова 
за ко на и то ли ко хва ље не вла да ви не пра ва. Du ra lex, sed lex.

Је дан древ ни вла дар пи тао про ро чи ште о ис хо ду ра та ко ји пла ни ра и 
до био од го вор, са чу ван на ла тин ском: Ibis, re di bis, nu mqu am pe ri bis in bel lo. 
Ис ход је на рав но за ви сио од ме ста за пе те у ре че ни ци, иза пр ве или тре ће 
ре чи: Ићи ћеш, вра ти ћеш се, ни кад не ћеш про па сти у ра ту. Си ро мах цар је 
по гре шно ста вио за пе те: Ићи ћеш, не ћеш се вра ти ти ни кад, про па шћеш у 
ра ту. Та ко је и би ло.

А на ше оста ре ле фе ми нист ки ње за ла жу се за за ста ре ле фе ми ни стич ке 
фло ску ле и ско јев ски остра шће но те ра ју цео свет да се ба ви ко је ка квим глу-
по сти ма, ко је су на жа лост про шле ле гал но Скуп шти ну. А мо гу ће ка та стро-
фал не по сле ди це у бу дућ но сти ова ко ка та стро фал не зло у по тре бе Уста ва и 
де мо кра ти је – ни ког не за ни ма ју. У на шој зе мљи је ре ги стро ва но 2508 ме ди ја, 
не знам ко ли ко је де се ти на хи ља да љу ди у њи ма за по сле но, и они сад сви 
мо ра ју да при ме њу ју ове на ка рад не и скроз не на уч не пре по ру ке, под не под-
но шљи вом прет њом нов ча них ка зни. За ми сли те са мо ка кав ха ос мо же на-
ста ти кад ово ли ки на род са мо вољ но поч не да мо ди фи ку је је зик.

Нај го ре је што су се ма хом об ру ши ли на тзв. ин те р на ци о на ли зме, ко ји 
углав ном тво ре ме ђу на род ну на у ку и јав ну тер ми но ло ги ју. И та ко, осо ба с 
јед ног на шег фа кул те та, жен ског пола, до би ла је ча сну ти ту лу про фе сор еме-
ри тус, ка ко је у це лом све ту на ла тин ском. Е њој то ни је у ду ху род не рав но-
прав но сти и у днев ним но ви на ма пот пи су је се као „про фе сор ка еме ри та”! То 
јед но став но не мо же ниг де у све ту, и са мо по ка зу је да она ту ти ту лу ни је 
би ла ни за слу жи ла, и да би јој је тре ба ло од у зе ти кад јој се ова ко, и сви ма 
на ма, ру га, кад би се ка жња ва ло по пра ву и де мо кра ти ји.

Уз то, не зна мо ни ко ли ко има не вла ди них ор га ни за ци ја у Ср би ји, са 
ко ли ко хи ља да чла но ва, уз број не цен тре, ин сти ту те, фо ру ме и слич но, са 
свим про грам ским ди рек то ри ма итд. Њих ни ког ниг де ни ко ни је би рао, а 
из бо ри су пр ви и те мељ ни за кон де мо кра ти је. И све те де се ти не хи ља да осо-
ба по сту па ју по соп стве ном на хо ђе њу, зна њу и уме њу, као и у ме ди ји ма, а 
шта са срп ским Уста вом и срп ским је зи ком, па ни смо чу ли да то спа да у тзв. 
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„европ ске вред но сти“, о ко ји ма би та ко ђе мно го шта тре ба ло да се са зна и 
раз ми сли. Као пр во, од ка да по чи њу да се ра чу на ју те европ ске вред но сти? 
Јер у За пад ној Евро пи ду го ни је би ло та ко. Не дав но је је дан аме рич ки на-
уч ник об ја вио обим но ис тра жи ва ње, већ пре ве де но на ви ше је зи ка, да је у 
то ку не ка че ти ри ве ка, од 15/16. до 19. ве ка у Евро пи спа ље но око сто хи ља да 
жи вих осо ба, осу ђе них по ра зним осно ва ма, а све по за ко ну. Кад је ен гле ски 
краљ Хен ри VI II од лу чио да се ре ши сво је кра љи це Ен Бо лен, по сле осу де на 
смрт без ика квог до ка за 1536. го ди не, је ди на ми лост ко ју јој је ука зао би ло 
је да не бу де жи ва спа ље на ис пред Та у е ра, већ да јој се са мо од ру би гла ва 
(је да на е стог да на по сле ње ног по гу бље ња краљ се вен чао са Џејн Сеј мур).

И та ко би смо мо гли још ду го, ду го, али не мам ни вре ме на ни про сто ра.

Са мо же лим да се вра тим свом на сло ву, за ко ји је све ово би ло са мо не ки 
увод.

Ан тич ка грч ка умет ност би ла је ве о ма ра зно ли ка, ду го не го ва на, ве-
ко ви ма уна пре ђи ва на, на ма је са чу ва но не што ар хе о ло ги је и, на рав но, хра-
мов не ар хи тек ту ре. Али шта је са сли кар ством? Ни шта. Има мо са мо опи се, 
код Па у са ни је, дру гих те о ре ти ча ра и ау то ра, али сли ка не ма. Да ни је са чу ван 
грч ки је зик ко јим је све то ис пи са но, за у век би не ста ла и мр ви ца тра га о 
ве ли кој умет но сти. Као што су не ста ле и умет но сти на пред ног бал кан ског 
жи вља, ко ји ни је то на пи сме но оста вио. За то сам ре кла да је срп ски је зик 
та пи ја ци ви ли за циј ског тра га срп ског на ро да ко ме, ево, упра во ових да на, 
од у зи ма ју и ко сов ски бој, а уз то и ко сов ско на сле ђе. Др жа ва мо ра са чу ва ти 
нај ве ће бла го срп ског на ро да – а то је, за са да и за у век, срп ски је зик.

Ге те ви ше не би имао че му да се ди ви, и све то из се бич них ам би ци ја 
за не се них род них при ста ли ца. То се не сме до зво ли ти. Ја лич но сам већ анга-
жо ва ла адво ка та за ини ци ја ти ву код Устав ног су да. Ваљ да ће би ти па мет них 
љу ди да схва те шта се по гре шно до пу сти ло.

На кра ју, под се ћам да мо је оце не о да на шњем фе ми ни зму ни сам из ми-
сли ла – о то ме је пи сао Френ сис Фу ку ја ма у сво јој сту ди ји Крај фе ми ни зма, 
об ја вље ној по сле про сла вље не пр ве књи ге Крај исто ри је. Лич но бих од срца 
по др жа ла не ко мо дер но усме ре ње бив шег фи зи ча ра у аси стент ском пе ри о ду, 
осо бе ко ја се бе во ли да на зи ва ми ни стар ка за људ ско пра ва шке за ко не (иа ко 
би бо ље би ло да из бе га ва ту огав ну реч гро зних под се ћа ња).

А за то би би ло мно го про сто ра, свет је ја ко оти шао на пред, са мо да 
под се тим на ње ну фи зи ку, ја пан ски „фу га ку” нај бр жи су пер ком пју тер да на-
шњи це, ко ји мо же да из ве де 440 хи ља да би ли о на ра чун ских опе ра ци ја у секун-
ди (!), док ће мо се ми за ма ја ва ти с из бо ром из ме ђу вој ни ки ња и бор ки ња.

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет

ga djan s@e u net.rs 





Проф. др Алек сан дар Јо ва но вић

ВЕ ЛИ КИ ИДЕ О ЛО ШКИ ЦЕН ТРИ ФУ ГАЛ НИ ПО ХОД 
О срп ском је зи ку, књи жев но сти и школ ским про гра ми ма

Ре дак је слу чај, ако дру гог та квог и има, да јед на др жа ва де кла ра тив но 
шти ти и чу ва свој је зик и кул ту ру, а, за пра во, не пре ста но им су жа ва про-
стор и сма њу је ути цај, бо ри се про тив свог је зи ка и сво је кул ту ре. У то ме 
су жа ва њу и сма њи ва њу она се осла ња на љу де ко ји су го то во без угле да у 
сво јим стру ка ма, не вла ди не иде о ло шки остра шће не ак ти ви сте и по ли ти-
ча ре без све сти о од го вор но сти, а не ува жа ва ста во ве нај зна чај ни јих обра-
зов них и на уч них ин сти ту ци ја. Та ко, ста во ви Од бо ра за стан дар ди за ци ју и 
ср би стич ких ка те дри са це ло куп ног на шег обра зов ног про сто ра ма ње су 
вре дни не го је зич ко-род ни при руч ни ци и упут ства фор мал но или не фор-
мал но ад хок са чи ње них „струч них“ гру па. Ду го го ди шње од би ја ње нај ви ших 
вла сти да се до не се За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма и убр за но 
до но ше ње За ко на о род ној рав но прав но сти са мо су врх ле де ног бре га.

1. Овај скуп др жи мо го ди ну да на на кон усва ја ња про гра ма срп ског 
је зи ка и књи жев но сти за основ но и сред ње обра зо ва ње, ко ји је, с пра вом, 
до вео до ве ли ких ре а го ва ња и на кон три из у зет но зна чај не де кла ра ци је 
усво је не на Пр вој и Дру гој ин тер ка те дар ској кон фе рен ци ји, одр жа ним у 
Тр ши ћу у ју ну 2020. и ју ну 2021. го ди не: 1) Де кла ра ци ја о нео п ход но сти по-
ве ћа ња бро ја ча со ва срп ског је зи ка и књи жев но сти у основ ној и сред њој 
шко ли; 2) Де кла ра ци ја о ста ту су срп ског је зи ка на не ср би стич ким ка те дра-
ма и не на став нич ким фа кул те ти ма и 3) Де кла ра ци ја о срп ском књи жев ном 
ка но ну.

Де кла ра ци је су до не те у на по ру да се са чу ва по ло жај на ци о нал них/
иден ти тет ских на у ка и бит ху ма ни стич ког обра зо ва ња. Оне се ина че, сход-
но гло ба ли стич ким про це си ма, сву да у све ту по ти ску ју, али је за ма ле на-
ро де њи хо во по ти ски ва ње мно го те же. При то ме, ако кре не мо од срп ског 
је зи ка и књи жев но сти, нај ва жни јег пред ме та у основ ној и сред њој шко ли, 
ва ља ре ћи – а од по себ ног зна ча ја је за наш да на шњи раз го вор – да је ње гов 
по ло жај већ ду го не за до во ља ва ју ћи.
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Број ча со ва ма тер њег је зи ка и књи жев но сти у Ре пу бли ци Ср би ји је сте 
зна тан у по ре ђе њу са ве ћи ном дру гих пред ме та (5 ча со ва не дељ но у мла ђим 
раз ре ди ма, укљу чу ју ћи и пе ти, а 4 у ста ри јим, 4 и 3 у гим на зи ји), осим са 
ма те ма ти ком, са ко јом је го то во из јед на чен по бро ју ча со ва.1 Ме ђу тим, не-
дељ ни фонд ча со ва при мет но је ма њи у по ре ђе њу са свим европ ским, па и 
мно гим ва не вроп ским зе мља ма. Дру ги, не ма ње па мет ни од нас, на ро ди 
ни кад ни су до во ди ли у пи та ње по се бан по ло жај свог ма тер њег је зи ка и на-
ци о нал не књи жев но сти. Ево не ко ли ко при ме ра: Фран цу ска има од 8 до 10 
ча со ва не дељ но, Тур ска 8 до 10, Ру си ја 9 (у овој зе мљи ма тер њи је зик ни је 
са мо оп ште о бра зов ни је зик пр вог ре да већ има нат пред мет ни ста тус), Сло-
вач ка 9, Ау стри ја и Пор ту га ли ја 8 итд. Не ма ни јед не европ ске др жа ве ко ја 
има ма ње од 7 ча со ва у по чет ним раз ре ди ма, да би по том тај број ва ри рао, 
за ви сно од уз ра ста уче ни ка. За ни мљи во је, ре ци мо, на по ме ну ти да је срп ски 
је зик у на став ним пла но ви ма у Ср би ји кра јем XIX ве ка и у пр вој по ло ви ни 
ХХ ве ка имао не у по ре ди во ве ћи број ча со ва у основ ној шко ли (10 – 1894, у 
про се ку 7,5 – 1891, 7 – 1926, из ме ђу 6 и 10 – 1945), а од 1950. го ди не он је био 
сво ђен и све ден на да на шњи број. Слич на си ту а ци ја је би ла и у сред њој 
шко ли, с тим што је у њој, по ред основ ног пред ме та, би ло ви ше оба ве зних 
пред ме та из овог под руч ја. Из гле да да су на ши пре ци до бро зна ли оно што 
смо ми ла ко за бо ра ви ли.

Про шло го ди шње две де кла ра ци је о нео п ход но сти по ве ћа ња бро ја ча-
со ва су, до брим де лом, пре ћу та не од на ших про свет них вла сти – али оне су 
ту и не мо гу се за о би ћи. Од њи хо вог усва ја ња за ви си и суд би на ово го ди шње 
де кла ра ци је. А од све три, ни је па те тич но ре ћи, и суд би на на шег пред ме та. 
Нео п ход но је да на че ла све три де кла ра ци је до след но бу ду у осно ви де ло ва-
ња свих на ших ср би ста. Јер, Де кла ра ци ја не ма ни ко га осим нас и на шег 
на уч ног, на став ног и етич ког ин те гри те та. Ни је то ма ло, на про тив – са мо 
ако бу де мо до след ни и ис трај ни!

2. Књи жев ност је нај ства ра лач ки је ис по ља ва ње је зи ка, али, због сво је 
при ро де, и моћнo, ве ро ват но нај моћ ни је, обра зов но сред ство. Сна жно осло-
ње на на је зик и кул тур но пам ће ње, а сво јом при ро дом де лу ју ћи на чо ве ко-
ве емо ци је, чу ла и ин те лект, књи жев ност од по чет ка људ ског по сто ја ња јед-
на је од оних де лат но сти ко јом се чо век нај ви ше из ди же из оста лог жи вог 
све та. 

За то је вас пит на и обра зов на уло га књи жев но сти не мер љи ва, та ко да 
се мо же го во ри ти и о књи жев ној пе да го ги ји, схва ће ној не као пе да го шком 
при сту пу књи жев но сти као по моћ ном и илу стра тив ном ма те ри ја лу, не го 
као об ли ку ту ма че ња књи жев но сти ко ји ис пи ту је вас пит на свој ства књи-
жев ног тек ста, во де ћи ра чу на о ње го вој суп тил ној при ро ди и сми слу. Због 

1 На дру гом ме сту у Евро пи, са 20% ча со ва ма ње код нас је ма те ма ти ка: дакле, ако ма-
тер њи је зик има се дам ча со ва, ма те ма ти ка има че ти ри, а по не где пет. На тре ћем ме сту се 
сме њу ју при ро да и дру штво (све јед но ка ко се где пред мет зо ве) и фи зич ко вас пи та ње.
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сво је уло ге и зна ча ја, књи жев ност је је дан од нај ва жни јих на став них пред-
ме та, са мо стал но или у окви ру ма тер њег је зи ка, у основ ним и сред њим 
шко ла ма у свим вре ме ни ма и обра зов ним си сте ми ма, а ду га је и уни вер зи-
тет ска тра ди ци ја про у ча ва ња књи жев но сти.

Ме ђу тим, ми смо За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та-
ња при хва ти ли на ста ву за сно ва ну на стан дар ди ма по стиг ну ћа и ис хо ди ма 
уче ња, тач ни је, она нам је на мет ну та. Не во ља је да ако ис хо де од ре ди мо као 
мер љи ве и про вер љи ве чи ни о це зна ња – а ну жно је да се та ко од ре ђу ју – 
мно го од то га што је бит но за раз у ме ва ње књи жев ног де ла, и ху ма ни стич ких 
на у ка, оста је ван њих.

На тим осно ва ма су ра ђе ни и но ви про гра ми, с на по ме ном да су у њима 
у ве ли кој ме ри са чу ва ни и са др жа ји, што је из у зет но бит но. Ре ци мо, до слов-
но узе та и још до след ни је при ме ње на, стан дард но-ис ход на на ста ва у ве ли-
кој ме ри узи ма јед но књи жев но де ло као при мер или илу стра ци ју од ре ђе ног 
ис хо да, ре ци мо по зна ва ња умет нич ког епа, а не као де ло по се би и не омо-
гу ћа ва ува жа ва ње књи жев ног ка но на, од но сно школ ског или обра зов ног 
књи жев ног ка но на. Она се усме ра ва са мо на крај њи, про вер љи ви ре зул тат, 
а ма ње (или ни ма ло) на сам про цес са зна ва ња, да не го во ри мо о нео п ход но-
сти ужи ва ња у чи та њу. За на ста ву и раз у ме ва ње књи жев но сти ова кво усме-
ре ње је сте из у зет но штет но. Ни је све јед но на че му ће уче ник да за сни ва 
по зна ва ње са вре ме не срп ске књи жев но сти, на де ли ма Иве Ан дри ћа, Вла да на 
Де сни це, Ми ло ра да Па ви ћа, Вас ка По пе и Ива на В. Ла ли ћа или не ки ма ко-
ји ма ни школ ски про гра ми не мо гу про ду жи ти жи вот. И ка ко ће у про вер љив 
ис ход (а он мо ра да бу де та кав по де фи ни ци ји) без на сил ног ука лу пљи ва ња 
ста ти сло же ни чи та лач ко-са знај ни про цес! Још ка да ви ди те ка ко су по је ди-
ни стан дар ди де фи ни са ни у про гра ми ма (би ће на ве де ни у ко нач ном тек сту), 
би ће вам ја сни је о че му је реч. Због то га ни је ма ла опа сност да ис хо ди у 
на ста ви књи жев но сти нео сет но скли зну у на си ље над ту ма че њем тек ста, па 
се та ко мо же схва ти ти да се књи жев но де ло об ра ђу је да би се за до во љи ли 
уна пред да ти стан дар ди. Од но сно, да де ло ни је вред но са мо по се би, већ да 
је да то као илу стра ци ја оно га што је де фи ни са но ис хо дом. А ни шта по са му 
књи жев ност не мо же би ти по губ ни је од то га.

При то ме, ми до са да не ма мо ни је дан на уч ни и/или струч ни текст о 
стан дар ди ма по стиг ну ћа и ис хо ди ма у на ста ви Срп ског је зи ка и књи жев но сти 
(а за наш пред мет они су нај о се тљи ви ји и са мо гу ћим нај ве ћим по сле ди ца ма), 
а у на став ним про гра ми ма по ла зи мо од њих као са мо ра зу мљи вих чи ње ни ца, 
којe се не сме ју за о би ћи.

3. И тре ћи мо ме нат, ко ји је и дао на слов овом тек сту/из ла га њу. Јед на од 
за мер ки не дав но до не том За ко ну о род ној рав но прав но сти је сте да ни је у 
са гла сно сти са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, јер Устав у сво јим име но ва њи ма 
зва ња не по зна је род. Био у из ну ђе ној са гла сно сти или не био, ка те го ри ја рода 
је одав но уве де на у про свет не за ко не, про гра ме и уџ бе ни ке. Иде о ло шки 
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по ход је већ уве ден у кр во ток на ше нај ва жни је де лат но сти: срп ска про света 
је на пад ну та и спо ља и из ну тра. У За ко ну о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња 
и вас пи та ња, у де лу о ис хо ди ма уче ња, у чла ну 7, ста ву 15, сто ји: „раз вој и 
по што ва ње ра сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске, род не, пол не и 
уз ра сне рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти“. У За ко-
ну о основ ном обра зо ва њу исти ци ље ви су пре не ти у члан 21. Та ко ђе, уне ти 
су без из ме на у ци ље ве на по чет ку гим на зиј ских про гра ма за све че ти ри 
го ди не.

Ваљ да су ова ко ис ка за ни ци ље ви, ко ји су по том ве ро ват но би ли раз-
ра ђи ва ни у по је ди ним упут стви ма и при руч ни ци ма (је дан при руч ник је 
већ ста јао и на сај ту Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја) 
би ли основ за њи хо во да ље раз ра ђи ва ње у уџ бе ни ци ма би о ло ги је у ко ји ма 
сто ји да уче ни ци мо гу да би ра ју пол, као и за зах те ве ро до фил них ор га ни-
за ци ја (ко ји ма је удо во ље но) да се по ву ку уџ бе ни ци ко ји ин си сти ра ју на 
тра ди ци о нал ним по ро дич ним вред но сти ма и у ко ји ма се сек су ал ни на гон 
ве зу је за су про тан пол (а не и за исти или за оба, што је био зах тев).

Ка ко сто ји са про гра ми ма и на ста вом књи жев но сти до ста је сло же но 
пи та ње, али је ре зул тат сли чан. Нај пре, има и ви дљи вих и не ви дљи вих пре-
пре ка за по је ди на де ла (не ко их је мар ки рао, по ло ги ци род не и по ли тич ке 
ко рект но сти) да уђу у школ ске про гра ме. Али, и она де ла ко ја су ушла мо-
ра ју да про ђу кроз још јед на вра та, као у па ра бо ли о чу ва ру пред за ко ном у 
Каф ки ном Про це су. 

У про гра му Срп ског је зи ка за дру ги раз ред гим на зи је, у де лу „Упут ство 
за ди дак тич ко-ме то дич ко оства ри ва ње са др жа ја“, чи та мо и сле де ће:

„Ана Ка ре њи на – ри гид ност ру ског ари сто крат ског дру штва, тра-
гич ке по сле ди це ко је на ста ју у су ко бу емо ци о нал ног и дру штве но при-
хва тљи вог мо де ла жи во та, пре ко ра че ње кон вен ци ја о род ној уло зи же не 
у дру штве ној и при ват ној сфе ри, од сту па ње од род них сте ре о ти па му шких 
ли ко ва (Ље вин)...

Сте ван Сре мац Ибишага / Кир Ге рас – чу ва ње тра ди ци је на род ног 
жи во та на ју гу Ср би је, ме ша ње кул ту ра, је зи ка, склад ност жи во та уну-
тар мул ти ет нич ких дру шта ва (срп ско, тур ско, грч ко-цин цар ско...)“.

Чи та ју ћи ове оба ве зне фор му ле, као што су: род на уло га же не, сте рео-
ти пи, мул ти кул ту рал ност, чо ве ку про сто до ђе кри во што је Ниш осло бо ђен 
од Ту ра ка и што је на тај на чин уни ште но склад но мул ти ет нич ко дру штво.

И још са мо је дан при мер из про гра ма за тре ћи раз ред гим на зи је, тако-
ђе у одељ ку „Упут ство за ди дак тич ко-ме то дич ко оства ри ва ње са др жа ја“.

„Те ма ра та, (бес)сми сле ност да ва ња жи во та за ве ли ку, оп шту ствар, 
те ма ти зо ва на је и ро ма ном Се о бе, где по ред то га Цр њан ски ре ха би ли-
ту је не ке за бо ра вље не сло је ве срп ске исто ри је по ку ша ва ју ћи у њи ма да 
про на ђе узрок или ма кар ве зу са зло коб ном суд би ном на ро да у це ли ни.“
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Шта зна чи на гла ша ва ти мла дим љу ди ма „(бес)сми сле ност да ва ња жи-
во та за ве ли ку, оп шту ствар“, ко ји су то за бо ра вље ни сло је ви срп ске исто-
ри је (ваљ да они ко је не по зна ју ау то ри овог упут ства), ко ја је то „зло коб на 
суд би на на ро да у це ли ни“ (очи то срп ског на ро да) и ку да те жи ова кво упут-
ство – ова пи та ња не мо же мо из бе ћи.

Ов де ни су узе ти сви при ме ри, ни ти они при ме ри ко ји су са ста но ви шта 
на у ке о књи жев но сти и раз у ме ва ња тек ста ло ше ис ка за ни, та ко да пре де-
лу ју као ан ти у пут ство. Не спор но је да се у на ве де ним слу ча је ви ма ра ди о 
на си љу по ли тич ке и род не ко рект но сти над књи жев ним де ли ма, ко ји ма се 
на тај на чин од у зи ма не са мо умет нич ка ле по та не го и моћ да се су о че са 
злом у све ту и да га пре вла да ју. То на си ље је, ви ди мо, боч но по др жа но про-
гра ми ма дру гих пред ме та ста во ви ма др жав них ин сти ту ци ја. 

4. Шта пре о ста је на став ни ку су о че ном са стан дар ди ма по стиг ну ћа и 
ис хо ди ма уче ња, ко ји по јед но ста вљу ју при ро ду књи жев но сти (од ко јих му 
за ви си оце на ра да) и са те ро ром род но-по ли тич ких ме ри ла, ко ји по ни шта-
ва ју и по ни жа ва ју пу но ћу зна че ња књи жев них де ла (а од ко јих му, мо жда, 
за ви си и мо гућ ност да ра ди)? Да ли мо же, и да ли сме, да у пот пу но сти слу-
жи књи жев но сти и свом до жи вља ју књи жев но сти, слу же ћи на тај на чин 
обра зо ва њу мла дих љу ди.

Ако му ми пру жи мо струч ну и мо рал ну по др шку и ако он бу де си гу ран 
у њу, он да ће на став ник и мо ћи и сме ти. А нај бит ни ји услов за то је сте да ми 
пре ста не мо да ви ше опи су је мо по ло жај срп ског је зи ка и књи жев но сти (већ 
смо га ви ше опи са ли на ова квим ску по ви ма), не го да ко нач но од лу чи мо да 
га ме ња мо. За то је нео п хо дан лич ни улог сва ког од нас и ста вља ње оп штег 
ис пред лич ног ин те ре са.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Учи тељ ски фа кул тет





Проф. др Пе тар Пи ја но вић

ОК ТРО И СА НИ ЈЕ ЗИК

Пре рав но сто ти ну го ди на, тач ни је сеп тем бра 1921, Алек сан дар Бе лић 
је у сво ме пред го во ру Пра во пи су срп ско хр ват ског је зи ка на пи сао и две изу-
зет но ва жне ре че ни це о је зич кој ло ги ци и пра во пи сним прин ци пи ма ко је 
мо гу би ти од зна ча ја и за наш скуп. Пр ва ка же: „Ста рао сам се да на пр во 
ме сто у реч ни ку ста вим ону реч или об лик ко ји нај бо ље од го ва ра ју упо тре-
би њи хо вој у књи жев ном је зи ку, и по пра вил но сти и по рас про стра ње но сти, 
и то у оном де лу књи жев но сти на ше ко ја се нај бо ље раз ви ла на на род ним 
осно ви ма но вог књи жев ног је зи ка“. Дру га реченицa ис ти че: „Не по треб ни 
ма те ри јал, ко ји ни је осве штан упо тре бом у са вре ме ном књи жев ном је зи ку 
ни је ула зио у реч ник, али су у њ ушле и не ке обич ни је по кра јин ске ре чи и 
по не ке за ста ре ле, јер су и јед не и дру ге упо тре бље не или у из во ри ма за 
књи жев ни је зик или се још упо тре бља ва ју у књи жев но сти“. То је Бе ли ћев 
пра во пи сни на ук. 

То су на че ла ко јих се др жао Бе лић да ју ћи пу ни на уч ни ле ги ти ми тет 
упо тре би ре чи увр ште них у реч ник као део по ме ну тог Пра во пи са. Ка ко би 
ис пу ни ле услов да уђу у реч ник и по ста ну чи ни лац пра во пи сне нор ме, те 
ре чи мо ра ју да про ђу нео п ход ну упо треб ну прак су у жи вом го во ру и у књи-
жев ном ства ра ла штву или, ка ко ка же наш чу ве ни пра во пи сац, „по пра вил-
но сти и по рас пр о стра ње но сти“, док ма те ри јал ко ји на тај на чин ни је осве
штан не ула зи у реч ник ни ти он мо же да по ста не пра во пи сно нор ми ран. 
По твр ду та квом ста ву да ју и дру ги на уч ни ра до ви Алек сан дра Бе ли ћа ко ји 
је до бар део ми ну лог сто ле ћа био наш нај у глед ни ји је зич ки ау то ри тет и за-
ко но да вац. 

Осно ву за та кав за кљу чак пру жа и ње го ва ка пи тал на сту ди ја О је зич кој 
при ро ди и је зич ком раз вит ку. Бе лић се у сво јој рас пра ви ба ви при ро дом 
је зич ких чи ње ни ца. За те му на ше га ску па из те мо но гра фи је мо гу да бу ду 
за ни мљи ва два ста ва: „је зик је ре зул тат и из раз ду хов них про це са ко ји се 
вр ше у људ ској за јед ни ци“ (1) и: „Је зик има сво ју ло ги ку ко ја из ње га ис ти че, 
исто она ко као сво ју пси хо ло ги ју, фи ло зо фи ју и со ци о ло ги ју“ (2). Ле по се 
ви ди да Бе лић сво је за кључ ке из во ди из при ро де је зи ка и је зи ку има нент не 
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ло ги ке, па то по ста је ње го ва ме ра у про су ђи ва њу о је зич ком си сте му, а, по-
сле дич но, и при утвр ђи ва њу је зич ко-књи жев не или пра во пи сне нор ме. То 
ће он по твр ди ти на још јед ном ме сту у по ме ну тој мо но гра фи ји где ја сно 
ка же да „си сте ми у је зи ку пред ста вља ју углав ном син хро нич но ста ње јед ног 
је зи ка, а тво рач ка стра на ње го ву ди ја хро ни ју“. То, та ко ђе, зна чи да је ди ја-
хро ни ја те мељ син хро них ста ња у је зи ку као што је, ре ци мо, оби чај но пра-
во ду го га тра ја ња у осно ви за конâ или прав них нор ми но ви јег до ба.

Ка да је реч о за ко ну ко ји је по вод на шим рас пра ва ма, је зич ка но ви на 
или но во та ри ја ви ђе на је и ус по ста вља на у ње му као нор ма иа ко она ни је 
уте ме ље на у ду гим ди ја хро ниј ским про це си ма. Бе лић би то ме до дао да она 
ни је до би ла по твр ду у жи вом го во ру и књи жев ном је зи ку ни ти је за до во љи-
ла усло ве ко ји се ти чу нор ми ра не пра вил но сти и рас про стра ње но сти. Нај-
го ре је то што би та но во та ри ја или но во го вор у род но осе тљи вом име нова-
њу за три бр зе го ди не тре ба ло да по ста не оба ве зна или им пе ра тив на нор ма. 
У спор ној од ред би чла на 37 За ко на о род ној рав но прав но сти на ла же се ко
ри шће ње род но осе тљи вог је зи ка, од но сно је зи ка ко ји је у скла ду са гра ма
тич ким ро дом у уџ бе ни ци ма, раз ли чи тим на став ним ма те ри ја ли ма, као и 
у све до чан стви ма, ди пло ма ма, кла си фи ка ци ја ма, зва њи ма, за ни ма њи ма, 
ли цен ца ма као и у дру гим об ли ци ма обра зов но-вас пит ног ра да. Без уде ла 
је зич ке стру ке до но си се за кон ко ји за ди ре и у ва жна пи та ња је зи ка, а да су 
при том из про це са од лу чи ва ња из у зе ти све бит не ин сти ту ци је и сви по је-
дин ци ко ји се том об ла шћу ба ве. Не по сто ји чак ни мо гућ ност ал тер на ти ве 
ко ја би до зво ли ла же на ма да са ме ода бе ру гра ма тич ки об лик ко ји име ну је 
њи хо во за ни ма ње, зва ње и ста тус. Са ма не мо гућ ност из бо ра упра во по ста је 
и до каз жен ске не рав но прав но сти. 

У ро ма ну 1984. Џор џа Ор ве ла на јед ном ме сту по ми ње се нај су штин
ски ја на ред ба ко ја ка же „да се све до чан ство очи ју и уши ју мо ра од ба ци ти“. 
То зна чи да се за ма гљу ју и кри во тво ре исти не о жи во ту и осве до ча ва зло-
у по тре ба је зи ка у иде о ло шке свр хе. Род но осе тљив је зик, ко ји је да нај ски 
дар или ла жна бла га вест, до ла зи из кан це ла ри ја Европ ске уни је и не вла ди-
них ор га ни за ци ја. Та иде ја је по сле ди ца но ве „усре ћи тељ ске“ иде о ло ги је 
ко јом ова за јед ни ца „да ру је“ Ср бе већ не ко ли ко де це ни ја. На на мет ну ти или 
ок тро и са ни но во го вор под фир мом ла жне до бро би ти у обла сти род не рав-
но прав но сти тре ба се на ви ка ва ти то ком на ред не три го ди не − све док он не 
по ста не „нор мал но“ ста ње све сти, го во ра и јав не ко му ни ка ци је. Без об зи ра 
на то што се вр ши на си ље над је зи ком и је зич ком тра ди ци јом су прот но 
тра ди ци ји ко ју је Алек сан дар Бе лић пре тва рао у пра во пис.

То је онај по зна ти мо дел ми шље ња о ко ме Бо ри слав Пе кић у јед ном 
свом есе ју ка зу је сле де ће: „Сим пли фи ка ци јом по гле да на свет вр ши се ау-
то мат ска ре дук ци ја реч ни ка у оном сми слу ко ји је Ор вел на го ве стио у ро-
ма ну 1984“. Пе кић иде још да ље од Џор џа Ор ве ла сти жу ћи до Алек сан дра 
Сол же њи ци на и „ци ви ли за ци је Гу ла га“. На ње ној под ло зи као књи жев ни 
ко мен тар на ста ла је и Пе ки ће ва но ве ла Но ви Је ру са лим као не га тив на уто-
пи ја. Сви „усре ћи тељ ски“ про јек ти о ко ји ма пи шу Ор вел, Сол же њи цин и 
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Пе кић по чи ва ју на иде о ло шком је зи ку и дво ми сли чи ја зло у по тре ба у име 
на вод не ху ма ни за ци је или род не рав но прав но сти про из во ди гло бал не и 
ло кал не кон струк те. Тих по ша сти тре ба се чу ва ти, јед на ко и мо гућ но сти да 
но во го вор у род но осе тљи вим обла сти ма уско ро по ста не на мет ну та пра во-
пи сна нор ма. Рад на је зи ку и пра во пи су ствар је стру ке и на у ке, жи вог јези ка 
и књи жев но сти, а не За ко на о род ној рав но прав но сти. Тзв. но ву нор мал ност 
у је зи ку за то тре ба од ба ци ти, као што је, на тра гу Бе ли ће вог уче ња, ну жно 
са чу ва ти об ли ке по пра вил но сти и по рас пр о стра ње но сти у књи жев ном 
је зи ку и у го во ру. И на кра ју: ка да раз ми шља мо и су ди мо о род но осе тљи вом, 
али и сва ком дру гом је зи ку, тре ба отво ри ти очи и уши, а не ра ди ти, ка ко то 
ра де не срећ ни Ор ве ло ви ју на ци, без очи ју и без уши ју. 

Универзитет у Београду
Учитељски факултет

pe tar.pi ja no vic @uf.bg .ac .rs  





Проф. др Бо шко Су вај џић

О СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

0. ЈЕ ЗИК ЈЕ РОД НО МЕ СТО НА ШЕГ БИ ЋА. Где год да се на ла зи мо, ми смо у 
сво ме је зи ку. Кад год смо у сво ме је зи ку, ми смо у за ви ча ју. Сва ки је зик има 
сво ју бо ју, укус, ми рис, ви си ну, ја чи ну, тем бр. По ред лин гви стич ког опи са, 
је зик је сред ство ко му ни ка ци је, али и ре ли кви ја у по се ду ма ги је и по е зи је. 
Пи смо и је зик ни су са мо чу ва ри и пре но си о ци тра ди ци је. Они су увек и првен-
стве но по ка за тељ де мо кра тич но сти и за лог бу дућ но сти јед ног дру штва.

Де ле ги рао бих, на овом ме сту, не ко ли ко, по мом ми шље њу, ва жних 
те ма о по ло жа ју и ста њу срп ског је зи ка у на шем дру штву.

1. ЗА КОН О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ. Овим за ко ном уво ди се на ме ха нич-
ки и ау то ри та ран на чин спо ља шња ар би тра жа у пи та ња је зи ка, из ван са-
мо га је зи ка и про тив но ње го вој при ро ди, ње го вим за ко ни то сти ма, та на ним 
про це си ма ње го ве кон фи гу ра ци је у дру штву. Про тив сам сва ке вр сте на си-
ља над је зи ком, па и оне ко ју до но си за кон о род но сен зи тив ном је зи ку. 
По до бан је зик је упре по до бљен је зик. Исто вре ме но, за ла жем се, ап со лут но 
и без остат ка, за род ну рав но прав ност и за кон о род ној рав но прав но сти, 
као из раз ци ви ли за циј ских те ко ви на у 21. ве ку.

2. СТА ТУС ЋИ РИ ЛИ ЦЕ У ДРУ ШТВУ. Је зик ни је са мо лин гви стич ки фе но мен, 
он увек прет по ста вља ком плек сну и уза ја мну ко ре ла ци ју ци ви ли за циј ских 
и кул тур них вред но сти. Се и змо ло шки на го ве шта ва ме не дру  штве ног раз-
во ја, исто риј ске бу ре и по тре се. Као пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду-
жби не ис та као бих да не го ва ње срп ског је зи ка и ћи ри ли це је сте је дан од 
основ них про грам ских за да та ка Ву ко ве за ду жби не. Рад на по пу ла ри са њу 
ћи ри ли це код уче ни ка основ них и сред њих шко ла од ви ја се кроз так ми че-
ња ко ја ор га ни зу ју огран ци Ву ко ве за ду жби не: Да ни ћи ри ли це (Ба ва ни ште), 
Ву ко во зво но (Ло зни ца), тра ди ци о нал ни ли те рар ни и ли ков ни кон кур си 
ко је об ја вљу ју огран ци (Ниш, Ча чак), На из во ру Ву ко ва је зи ка (Фон да ци ја 
Жа бљак, Шав ник, Плу жи не), Ћи ри ли ца – огле да ло срп ске ду ше, пе снич ка 
ма ни фе ста ци ја (Ве ли ки По по вац) и др.
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Не го ва ње ћи ри ли це, по мом нај ду бљем уве ре њу, не озна ча ва, исто вре-
ме но, про гон ла ти ни це. Жи ви мо у 21. ве ку, вре ме ну ин тер не та и ди ги тал них 
тех но ло ги ја, ин тер ме ди јал них са др жа ја. При род но је да по сто је из да вач ке 
ку ће ко је штам па ју књи ге и ћи ри ли цом и ла ти ни цом, као и срод ни шта  мпа-
ни, ви зу ел ни и ди ги тал ни ме ди ји. Али се сми шље ном је зи чком по ли ти ком 
и афир ма тив ном за ко нском ре гу ла ти вом на др жав ном ни воу мо ра ју под-
сти ца ти ме ди ји и из да ва чи да не гу ју ћи ри ли цу у јав ној упо тре би. С дру ге 
стра не, не сме се до пу сти ти да се књи ге срп ских пи са ца пу бли ко ва не ла ти-
нич ним пи смом тре ти ра ју у би бли о теч ким ка та  ло зи ма као хр ват ска из да ња. 

 
3. ПИ СЦИ, ИЗ ДА ВА ЧИ И МЕ ДИ ЈИ У СР БИ ЈИ. По мо ме схва та њу, пи сци, из да-

ва чи и ме ди ји у Ср би ји има ју ми си ју да не гу ју ћи ри ли цу као иде нти тет ско 
пи смо, као ле ги ти ма ци ју соп стве не кул ту ре, исто риј ско и кул ту ро ло шко 
„би ти је и име“. 

4. ЈЕ ЗИК СУ ЈЕ ЗИ КО ТВОР ЦИ. Све ти Са ва, Мр каљ, Си ма Ми лу ти но вић, Вук. 
Вук Ка ра џић је, по ред свих сво јих за слу га, био и „ис точ ник је зи ко твор ства“ 
(Ми о драг Ма тиц ки). Ла за Ко стић је „ма ги чар зву ка“ (Алојз Шма ус) и „ча-
роб ник срп ског је зи ка“ (Ста ни слав Ви на вер). Ко дер је „вра тио је зи ку ко ји 
је из на ро да узео, жи вот, оно што је из гу био, за тим ду шу и есен ци ју” (Б. 
Ву ка ди но вић). Вас ко По па је на ма е стра лан на чин от крио је зик на род не 
по е зи је и сред њо ве ков не књи жев но сти, за бо ра вљен и са мо тво ран, у са вре-
ме ној по е зи ји. 

5. СТА ЊЕ У МЕ ДИ ЈИ МА. Ако по гле да мо ме диј ски и ја вни про стор у на шем 
дру штву, су о чи ће мо се са по ра зном сли ком. У пр вом пла ну је го вор мр  жње, 
ба нал но сти, три ви јал но сти. У агре сив ним „ри ја ли ти“ шоу про гра ми ма на 
де лу је сми шље но про во ци ра ње чо ве ко ве ра до   зна ло сти, ко је се по ку ша ва 
оства ри ти при зем ним опо на ша њем жи во та, не при ме  ре ном ко ло кви јал но-
шћу и оп сце ном про сто том. Три ју мфу ју ба нал ност и кич као но си о ци ква-
зи у мет нич ких кул тур них са  др жа ја. „Ри ја ли ти“ шоу про грам пре дста вља 
вр ху нац гло бал не ме диј ске хи по ста зе пра зни не, ба стард све оп ште и (не)до-
сти жне про је кци је же ља ми ли о на, фор ма ти зо ван у ме диј ско-ма р ке тин шки 
из бру ше ном об ли ку. Он чо ве ку да је кич уме сто илу зи је. Да је му обе ћа ну 
ствар ност уме сто при ви да. У би  ти, да је му све што има за то што не по се ду је 
ни шта. 

6. ПО ЛО ЖАЈ У ОБРА ЗОВ НОМ СИ СТЕ МУ. Тре ба ис та ћи за бри ну тост због то га 
што је ово го ди шњи упис на на ци о нал не ка те дре на свим фи ло ло шким и 
фи ло зоф ским фа кул те ти ма и уни вер зи те ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји знат но 
ис под оче ки ва ња. Де лом је то по сле ди ца по ло жа ја на ци о нал них ди сци пли-
на, а де лом по ло жа ја про свет них рад ни ка у на шем дру штву. Сма трам да то 
са мо по твр ђу је по тре бу да се још јед ном ука же на нео п ход ност не го ва ња и 
раз ви ја ња Срп ског је зи ка и књи жев но сти као пред ме та ко ји тре ба да до би је 



203

по се бан, „нат пред мет ни ста тус“ у си сте му обра зо ва ња Ре пу бли ке Ср би је. С 
дру ге стра не, то ука зу је на по тре бу, па и нео п ход ност по бољ ша ња по ло жа ја 
про свет них рад ни ка у на шем дру штву. 

7. „НАТ ПРЕД МЕТ НИ СТА ТУС“ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА. Сма трам да је уво ђе ње „нат-
пред мет ног ста ту са“ Срп ском је зи ку и књи жев но сти, на шта су ука за ле две 
ин тер ка те дар ске ср би стич ке кон фе рен ци је у Тр ши ћу, је дан од нај при о ри тет-
ни јих за да та ка ко ји сто је пред про све том и школ ством у Ре пу бли ци Ср би-
ји. На нај ши рем дру штве ном ни воу тре ба под ста ћи ди ску си ју о по ло жа ју и 
зна ча ју срп ског је зи ка (ма тер њег је зи ка) у обра зов ном си сте му и дру штву у 
це ли ни, али и ис та ћи нео п ход ност сна жни јих ин те гра тив них ве за на све-
срп ском кул тур ном про сто ру. Од свих де лат ни ка у обра зо ва њу и кул ту ри, 
а по нај ви ше од про фе со ра срп ског је зи ка и књи жев но сти, пре суд но за ви си 
у ко јој ме ри и на ко ји на чин ће наш пред мет би ти вред но ван у дру штву. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 

bo sko su vaj dzic65@gmail.com





Проф. др Ва лен ти на Пи ту лић

РОД НА РАВ НО ПРАВ НОСТ И ОД ГО ВОР  
УСМЕ НЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ 

Је дан на род мо же да ствар но и све сно жи ви 
са мо у мо ру сво га ро ђе но га је зи ка.

Ста ни слав Ви на вер

Ка да је реч о је зи ку умет но сти, по себ но ка да је у пи та њу на род на књи-
жев ност, тре ба по ћи од то га да је је зик усме не књи жев но сти жив, да је усме-
на књи жев ност књи жев ност фор му ле, стро го од ре ђе них пра ви ла ко ја су 
пре жи ве ла вре ме и суд ко лек ти ва, об ли ци ко ји су ве ко ви ма бру ше ни и пред-
ста вља ју обра зац све у куп ног жи во та Ср ба. Ка ко је у је зи ку усме не књи жев-
но сти ин кор по ри ра но ис ку ство ко је до се же у да ле ку про шлост и „упи ја 
рит мо ве са мог го во ра, и, у ши рем сми слу, жи во та око се бе“,1 то у ње му 
тре ба тра жи ти од го вор на мно га пи та ња ве за на за иден ти тет и ње го во очу-
ва ње, по себ но у да на шњем све ту гло ба ли стич ких тен ден ци ја. Да би се про-
на шло упо ри ште и очу вао си стем вред но сти, нео п ход но је по но во ожи ве ти 
тра ди ци ју ко ја је, ка ко на во ди Ни ко ла Ко ље вић: „на ша ‘при род на сре ди на’ 
у ко јој ду хов но жи ви мо као што ва здух ди ше мо“.2

Пи та ње ко је нам се, на кон по ку ша ја мно гих на мет ну тих вред но сти, 
по ста вља је сте на ко ји на чин ус по ста ви ти би ло ка кву ве зу из ме ђу срп ских 
на род них пе са ма ко је су, ка ко би ре као Ја коб Грим, „is pe va ne či stim, ple me-
ni tim je zi kom, bez pra zni na, u pri po ve da nju raz go vet ne i ja sne od po čet ka do 
kra ja“3 и по ку ша ја на ме та ња род не рав но прав но сти у са вре ме ном срп ском 
је зи ку. Ка ко ус по ста ви ти од нос из ме ђу жен ског пи та ња у на род ној тра ди-

1 Al bert B. Lord. Pe vač pri ča (1), te o ri ja. Pre ve la sa en gle skog Slo bo dan ka Gli šić. Be o grad: 
Idea, 1990, 70 (у да љем тек сту: Lord 1990).

2 Све то зар Ко ље вић. Ико но бор ци и ико но бра ни те љи. Бе о град: Но лит, 1978, 14.
3 Ja kob Grim. Na rod ne srp ske pje sme. Ka po e ti ci na rod nog pe sniš tva. Sve to zar Ko lje vić, 

Knji žev ni po gle di, Be o grad, 1982, 117. (Овај Гри мов при каз пр ви пут је об ја вљен 1893. го ди не, 
Göttingische ge le hr te An ze i gen, 1823, st. 177, 178, s. 1761−73.)
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ци ји, у ко јој по сто ји дуг пе ри од вла да ви не ма три јар ха та,4 и по ку ша ја ства-
ра ња ве штач ког жен ског пи та ња и на вод не угро же но сти у са вре ме ном све-
ту? Да ли је же на са мим тим што не ма од ред ни цу за жен ско за ни ма ње за и-
ста ма ње вред но ва на у од но су на му шки свет? У вре ме ну ка да се по ста вља 
пи та ње ре ви зи је мно гих тра ди ци о нал них вред но сти, па ра док сал но је, ка ко 
на во ди Бо шко Су вај џић, да „ни ка да ни је ви ше пи са но, рас пра вља но и по-
ле ми са но о људ ским пра ви ма, о дру го ме, о за јем че ним сло бо да ма, а ни ка да 
ни смо има ли не сло бод ни је је дин ке и асо ци јал ни ја дру штва, са ви со ким 
сте пе ном оту ђе но сти и не по сто ја ње би ло ка квог за јед нич ког име ни те ља 
мо дер ног дру штве ног иден ти те та.“5

Шта би ре кли фе ми ни стич ки по кре ти (о на вод ној угро же но сти) ако 
би им се дао са мо је дан при мер из на род не тра ди ци је, и то онај нај ста ри ји 
слој пе ва ња ко ји при па да ми то ло шким пе сма ма, у ко ји ма зве зда Да ни ца 
(као не ка ква древ на бо ги ња, а не му шко бо жан ство) уре ђу је ко смос ти ме 
што же ни сјај но га ме се ца му њом из обла ка. Пе сма по чи ње сти хо ви ма: „Фа-
ли ла се зви је зда Да ни ца / оже ни ћу сјај но га мје се ца“.6 Же ни је до де ље на уло-
га ства ра о ца, а тек у ка сни јем сло ју пе ва ња по ја ви ће се Бог ко ме зве зда 
Да ни ца да је „не бе ске ви си не“. Или, да под се ти мо да у усме ној тра ди ци ји „ни 
на не бу ни на зе мљи“ ви ла, да кле си но ним жен ског прин ци па, „на гра ни од 
обла ка“ зи да град. У ми то ло шком и ко смо го ниј ском по и ма њу све та же ни је 
још у древ ним вре ме ни ма да та уло га гра ди тељ ке ко ја зи да, уче ству је у чи ну 
ства ра ња и ус по ста вља од нос зе маљ ског и не бе ског, о че му је по дроб но пи-
сао Ми о драг Па вло вић.7

У на род ном ства ра ла штву ја сно је по зи ци о ни ран од нос му шко/жен ско 
са ува жа ва њем же не као не ве сте, се стре или мај ке, па и он да ка да је дру штво 
би ло из ра зи то му шко, има ју ћи у ви ду па три јар хал ну кул ту ру. Же на је би ла 
сто жер не са мо ку ће већ и за јед ни це у ко јој је сво ју уло гу оба вља ла у ви до-
кру гу му шкар ца. Уко ли ко је оста ја ла без му шке гла ве, она је узи ма ла уло гу 
сво га му жа уз кон ста та ци ју: „Умро јој муж она оста ла са де цом и би ла дома-
ћин ку ће“.8 Не до ма ћи ца, ка ко би зах те ва ла та ко зва на род на рав но прав ност 

4 Вид. А. Ве се лов ски. Исто риј ска по е ти ка. С ру ског пре ве ла Рад ми ла Ме ча нин. Бео-
град: Zep ter-bo ok world, 2004.

5 Бо шко Су вај џић. Тра ди ци ја и пе вач. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2010, 176. 
6 Вук Сте фа но вић Ка ра џић. Срп ске на род не пје сме. Бе о град: Про све та –Но лит, 1987, 

153 (у да љем тек сту: Вук, I).
7 „Сло вен ског ма три јар ха та је, мо жда, и би ло (кад и ко ли ко?) али ми слим да сим бо-

ли зам ме се ца о то ме ни шта не до ка зу је. Пр во, сим бо ли зам ме се ца има ју и дру ги европ ски 
и ариј ски на ро ди. Дру го, ме сец је баш код Сло ве на му шког ро да (као и код Гер ма на), па је 
те шко прет по ста ви ти да је име ни ца му шког ро да (гра ма тич ког) сим бо ли зо ва ла жен ски 
прин цип. Ма да у сред њо ве ков ним за пи си ма на шим по сто ји и жен ски на зив за ме сец лу на, 
као што и код ро ман ских на ро да по сто ји на зив за ме сец му шког ро да, ко ји озна ча ва ви ше 
вре мен ски пе ри од не го не бе ско те ло“ (Ми о драг Па вло вић. Огле ди о на род ној и ста рој срп ској 
по е зи ји. Бе о град: Про све та, 2000, 11).

8 Ову је зич ку фор му ла ци ју че сто сам слу ша ла као де те у пот ко па о нич ком кра ју.
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(јер би та да ње на уло га до би ла дру го зна че ње). Она би за и ста би ла са мо 
до ма ћи ца, не и гла ва ку ће, и ово је при мер да не по треб но на ла же ње ре ше ња 
род не рав но прав но сти ме ња основ но зна че ње пој мо ва ко ји су већ де фи ни-
са ни у из бру ше ном си сте му на род не тра ди ци је. 

Ако се по за ба ви мо по де лом по сло ва ко ји су на зна че ни у лир ским на-
род ним пе сма ма (по себ но по сле нич ким и об ред ним), по гле дај мо ка ко би 
из гле да ла род на рав но прав ност. У по сле нич ким пе сма ма у ко ји ма „ко сач 
ко си по ље“ ми сли се на му шкар ца чи ји је по сао ина че био ве зан за зе мљу. 
Ме ђу тим, уко ли ко би по сао пре у зе ла же на. ве ро ват но би но ва је зич ка, на-
мет ну та род на рав но прав ност, име но ва ла и же ну ко ја ко си. Не ма дру гог 
ре ше ња не го: „ко са чи ца ко си по ље“. Зна че ње би би ло са свим дру го. Ниг де 
жи вог чо ве ка. У ви до кру гу ви ше не ма ни же не ни му шкар ца. Са мо ма ши на 
ко ја са ма ко си по ље. У до дол ским пе сма ма при ли ком при зи ва ња ки ше до доле 
мо ле ки шу „да по ки сну сви ора чи / Ој До до, ој до до, ле / сви ора чи и ко па чи 
/ Ој до до, ој до до ле“ (Вук, I: 118). Же на ко ја би, евен ту ал но, ко си ла нај ве ро-
ват ни је би би ла ко са чи ца, што би би ло у нај ма њу ру ку ко мич но и не схва тљи-
во. Ови при ме ри из на род не тра ди ци је по ка зу ју ко ли ко је ин си сти ра ње на 
род ној рав но прав но сти бе сми сле но и пу ко на си ље над је зи ком.

Шта би смо ре кли на при ме ру јед не за го нет ке где је онај ко ји вр ши рад-
њу име но ван у жен ском ро ду, а од го нет ка је у му шком: „Ве зак ве зла ве зи ља 
злат ном жи цом по го ри“ (од го нет ка је па ук). Да кле, на род ни ства ра лац је за 
ве зи љу, ко ја је у жен ском ро ду, дао од го нет ку у му шком (па ук). Са свим ло-
гич но. Мо гу за ми сли ти ка ко би гла сио жен ски род од име ни це па ук, ко ју 
ни смо има ли при ли ку да чу је мо у бо га тој је зич кој ра зно вр сно сти усме ног 
ко лек тив ног ка зи ва ња. 

У из бру ше ном је зи ку на род не књи жев но сти ко ји се ве ко ви ма гра дио 
же на је че сто пре у зи ма ла уло гу му шкар ца. У јед ној Ву ко вој пе сми9 Ан ђа је 
ка пи џи ја. Она је на вра ти ма гра да, што је нај че шће био по сао му шкар ца. 
Ово из ме шта ње же не из пре де ла ку ће и окућ ни це отва ра про стор за сли ка-
ње ње не ле по те и до во ђе ње у од нос са сун че вом ле по том, чи ме она по ста је 
не ствар на и та јан стве на. Ње ни жен ски атри бу ти ко ји се од но се на ле по ту 
ни су учи ни ли то да она не бу де баш оно што и му шка рац − ка пи џи ја, баш 
онај об лик ко ји се од но сио на му шкар ца. И ни је из гу би ла ни шта од сво је 
жен стве но сти и по што ва ња у све ту му шкар ца. Фе ми ни стич ки по крет ко ји 
ин си сти ра на род ној рав но прав но сти мо гао би са мо на осно ву ових сти хо-
ва да раз у ме не по треб но ин си сти ра ње на име но ва њу за ни ма ња у жен ском 
ро ду. 

9 Ви со ко се со ко ви је
Још су ви ша гра ду вра та
Ан ђа им је ка пи џи ја
Сун цем гла ву по ве за ла
Ме се цом се опа са ла
А зве зда ма на ки ти ла (Вук, I, 294).
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У об ред но-оби чај ној прак си Ср ба све је ја сно де фи ни са но и из те ма-
три це је ства ран по се бан си стем тра ди ци о нал ног зна че ња ко ји је вр ло ста-
би лан и ни је под ло жан ни ка квом ве штач ком на ме та њу спо ља, а по себ но 
на мет ну тим за кон ским ак ти ма. У срп ској тра ди ци ји по зна то је да на Бо жић 
сва ка ку ћа има по ла зни ка или по ло жа о ни ка (ка ко у ком кра ју) и он је увек 
му шко. Ме ђу тим, све до ци смо из ве сних про ме на, та ко да у не ким кра је ви-
ма, по ла зник бу де и жен ског по ла и увек се ка же да ра ним ју тром у ку ћу 
до ла зи по ла зник (или по ло жа о ник). До са да ни смо чу ли да је ико од ове 
име ни це му шког ро да по ку шао да на пра ви име ни цу жен ског ро да. 

Ка да слу ша мо по ли тич ке гла сно го вор ни це ко је се за ла жу за род ну рав-
но прав ност, мо жда би тре ба ло под се ти ти на ва жно ме сто ко је је же на у 
има ла у срп ској тра ди ци о нал ној кул ту ри, што се по себ но ви ди у об ре ди ма 
пре ла за (ро ђе ње, свад ба и смрт). У умет но сти усме не ре чи она је сли ка на 
нај леп шим бо ја ма, не сум ња ју ћи да је о њој нај леп ше пе вао му шка рац. Нај-
леп ши сти хо ви ис пе ва ни су о мај ци, се стри и не ве сти. Под се ти мо ка ко су 
опе ва ни не ве ста, мла до же ња, го спод ски дво ри, су пру жни ци, де вој ка, мај ка, 
брат и се стра: 

Не ве ста: 
За ра на јој снау до ве ди те
Да до не се сун ца у не дри ма,
У ру кав ’ма сјај не ме се чи не (Вук, I: 38).

*
Отвор ’те се вра та на ва ја ту,
Да ви ди мо ле по ту де вој ку (Вук, I: 44).

Не ве ста и мла до же ња:
Па ун ше та, вој но ле! на вен ча ње,
А за њи ме, вој но ле! Па у ни ца (Вук, I: 47).

*
Не стој, ку ме, не стој ста ри сва те,
Не гњев ’те нам ги зда ве де вој ке (Вук, I: 51).

*
Млад мла до же ња, ру жо ру ме на!
Пре да до смо ти струк ру зма ри на (Вук, I: 53).

Сли ка го спод ских дво ра:
У сто ли ма па у но ви
И по дво ру па у ни це (Вук, I: 77).

Љу бав су пру жни ка:
За спа ла го спо ђа
под жу том не ран џом
Го спо дар је бу ди
у очи је љу би (Вук, I: 111).

Опис де вој ке: „Сна хо мо ја од зла та ја бу ко“ (Вук, I: 59), „во де ли нам 
сна ши цу“ (Вук, I: 61), „Ој де вој ко пла ва / чу ла ти се ва ла / Чак до Ца ри гра да“ 
(Вук, I: 107), „Сви лу пре ло зла то ма те ри но“ (Вук, I: 151), „Ај ђе вој ко ду шо 



209

мо ја! / што си та ко јед но ли ка / И у па су тан ко ви та?“ (Вук, I: 157), „Ше ћер ли 
де вој ка“ (Вук, I: 161), „ђул де вој ка“ (Вук, I: 253), „Ој, де вој ко, пи то ма ру жи це“ 
(Вук, I: 272), „Ој, де вој ко, пла ва пе ру ни ко“ (Вук, I: 280), „де вој чи це, зла то 
ма те ри но“ (Вук, I: 322), „ђе вој чи це, љу би чи це / ру жо ру ме на“ (Вук, I: 359), 
„Ђе вој чи це, на ран џи це“ (Вук, I: 360) 

Мај ка: 
Ми ла мај чи це, бе ла цр кви це (Вук, I: 39).

Од нос бра та пре ма се стри: 
Из ве ди, бра те, се стру на углед (Вук, I: 45). 

У срп ском усме ном пе сни штву пред Бо гом су из јед на че ни му шка рац 
и же на. У јед ној сле пач кој пе сми из Ву ко ве збир ке пе ва се: 

Ој ри шћа ни, ми ла бра ћо
и ри шћан ке ми ле мај ке! (Вук, I: 143).

Де ли ја де вој ка. У на род ној еп ској по е зи ји по сто ји мо тив де ли је де вој ке, 
ка да се же на, нај че шће вер на љу ба, обла чи у му шко ру хо и осло ба ђа му жа 
из там ни це. Де ли ја де вој ка је хра бра и од ва жна и она има све атри бу те му-
шкар ца. На род ни пе вач ни је имао про блем, и ни на ко ји на чин ни је уни зио 
же ну ако је ње ну осо би ну од ва жно сти и ср ча но сти озна чио му шким об ли-
ком – дил бер. Ни је би ло по тре бе да се де ли ја де вој ка име ну је име ни цом 
жен ског ро да. Је зик је све сам ре гу ли сао. У јед ној пе сми (из Ду бров ни ка) 
пе ва се: 

Раз бо ље се дил бер Со фи ја на
Под пр сте ном у ма те ре сво је
до ла зе јој два ђе ве ра мла да
Те об ла зе дил бер Со фи ја ну 
И до но се го спод ске по ну де (Вук, I: 251).

Де вој ка до би ја атри бут од мет ни ца ка да по сво јој во љи од ла зи у хај ду ке. 
Она је у на род ној усме ној тра ди ци ји од мет ни ца, али и дил бер и арам ба ша, 
у јед ној пе сми и зу лум ћар (без по тре бе да се пре во ди у жен ски род, ка ко би 
се да нас ве ро ват но под ле гло не по треб ном ин си сти ра њу на род ној рав но прав-
но сти). У пе сми се пе ва: 

Од мет ну се од мет ни ца Ма ра
пре ко Бај не лу ке у ај ду ке
де вет го дин’ арам ба ша би ла (Вук, I: 401).

У ис тој пе сми она је и дил бер: 
Уфа ти ше од мет ни цу Ма ру
По кло ни ше па ши Бај но луч ком
Дил бер Ма ру на чен гел хи та ше (Вук, I: 402).

Пе сма Љу ба Јо ва Мор ња ко ви ћа по чи ње сти хом „Фа ли ла се дил бер Ико-
ни ја“ (Вук, I: 463). У пе сми Зу лум ћар де вој ка на род ни пе вач оста вља име ни цу 
у му шком ро ду, јер она и до би ја атри бут ју на ка: 

За ре че се зу лум ћар ђе вој ка
да на чи ни на џак од че ли ка
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да раз би је ка мен-вра та гра ду
да по кра де ко ње Ју го ви ћа
да их про да пре ко мо ра си њег (Вук, I: 402).

Она, да кле у еп ској тра ди ци ји, при ма њем атри бу та рат ни ка по ста је 
ју нак. Та ко би тре ба ло и да оста не, да се не би из гу би ло ње но зна че ње уз ви-
ше ног ар хе тип ског обе леж ја ју на ка. Не сум ња мо у то да би мо дер ни по ку-
ша ји пра вље ња но вог је зи ка ста ли у ред оних ко ји би ју на ка, де ли ју де вој ку, 
име но ва ли као ју на ки њу. Она би ти ме до би ла зна че ње ју на ки ње ро ма на или 
при по вет ке ко јој би се име но ва њем име ни це жен ског ро да од у зе ло зна че ње 
оне ко ја је хра бра и ко ја пре у зи ма му шке атри бу те да би по ка за ла сво ју од-
ва жност и хра брост. Мо жда би упра во овај мо дел био бли жи по тре ба ма 
фе ми ни стич ког по кре та да се при бли жи и из јед на чи са му шким све том. 
На род ни пе вач је то чи нио спо ра дич но, раз ви ја ју ћи мо тив де ли је де вој ке, 
ха рам ба ше, или дил бер де вој ке и ти ме јој дао му шки оре ол ко ји ни је дан 
по ку шај род не рав но прав но сти не мо же да јој до де ли. Би ло би до бро да се 
твор ци но вог је зи ка се те Ву ко вог је зи ка и бри ге о ње му и од го во ра Љу бо-
ми ра Зу ко ви ћа шта би ре као Вук Ка ра џић да се да нас на ђе ме ђу на ма, а 
ко ји гла си: „За у зео би се, ван сва ке сум ње, да се љу ди не ки ње и не про го не 
због оно га што пи шу и ка ко ми сле, по што се до исти не нај бо ље и нај бр же 
мо же до ћи уз по моћ зу ба тих и ср ди тих ре цен зи ја“.10 

На род ни пе вач ни је бе жао од име но ва ња жен ског ро да, али је то би ло 
у ду ху је зи ка и укла пао се у по ет ску је зич ку нор му стро гог фор му ла тив ног 
усме ног ка зи ва ња.11 Та ко ће мо има ти Ха сан-аги ни цу, Џа вер-бе го ви цу Омер-
-бе го ви цу, тек да под се ти мо да је све већ одав но ре че но, ја сно де фи ни са но, 
по те кло са уста на ро да и сва ки по ку шај ве штач ког на ру ша ва ња по ет ско-је-
зич ког бла га пред ста вља пут ка не ста ја њу би ћа на ро да. Бо гат ство срп ског 
је зи ка по хра ње но је у усме ној књи жев но сти. Сав ње гов жу бор, ма ти це у 
ње му, ус ко ре ња, ток шум, тем по, убе дљи вост, та ла са ње, ка ко је пи сао Ста ни-
слав Ви на вер.12 Да ли ће мо се од ре ћи жу бо ра сво га је зи ка, ње го ве ме ло ди је 
и есен ци је? Мо жда се од го вор на по ку ша је ра за ра ња на шег на ци о нал ног 
би ћа, пре ко де мон ти ра ња је зи ка, кри је у ста ву Ста ни сла ва Ви на ве ра у од-
но су на Ву ков је зик ко ји је за ње га „са вр шен из раз јед но га ста ња, он је зрео. 

10 Љу бо мир Зу ко вић. Пу то ва ње и пу то ка зи. Срп ско Са ра је во: За вод за из да ва ње уџ-
бе ни ка Ре пу бли ке Срп ске, 1994, 16.

11 „Kad go vo ri mo ne ki je zik, naš ma ter nji je zik, mi ne po na vlja mo re či i fra ze ko je smo sve-
sno na u či li na pa met, već nam re či i re če ni ce na vi ru iz uo bi ča je ne upo tre be. To va ži i za pe va ča 
pri ča ko ji de lu je u okvi ru svo je spe ci ja li zo va ne gra ma ti ke. On niš ta vi še ne ‘uči na pa met’ for mu-
le ne go što mi kao de ca ‘uči mo na pa met’ je zik. On ih uči slu ša ju ći ih u pe sma ma dru gih pe va ča i 
re dov nom upo tre bom one po sta ju i deo nje go vog pe va nja. Uče nje na pa met je sve stan čin usva ja-
nja i po na vlja nja ne če ga što sma tra mo već utvr đe nim i tu đim. Uče nje usme nog pe snič kog je zi ka 
sle di ista na če la kao i uče nje sa mog je zi ka, ono ne ide pu tem sve sne she ma ti za ci je osnov nih gra-
ma ti ka, već ko ri sti pri rod ni usme ni me tod“ (Lord 1990: 78).

12 Ста ни слав Ви на вер. Чар дак ни на не бу ни на зе мљи. Бе о град: Фран цу ско-срп ска књи-
жа ра А. М. По по вић, 1938, 5 (у да љем тек сту: Ви на вер 1938).
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Са мо је та зре ли на за ста ре ла за Евро пу... Све што је имао да из ра зи – из ра-
жа вао је са вр ше но“ (Винавер 1938: 11).

Ви на вер је још у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та био за бри нут за суд-
би ну срп ског је зи ка, као што смо за бри ну ти и ми, на по чет ку 21. ве ка. Нада-
мо се да сам је зик не ће до зво ли ти да у ње го во би ће за лу та на мет ну ти тренд 
род не рав но прав но сти. И мо жда ни је до вољ но све пре пу сти ти жи вој тва ри 
је зи ка, већ је по треб но да пред по ку ша јем уру ша ва ња ве ков но из бру ше не 
је зич ке гра ђе скре не мо па жњу на опа сност ко ја се ак тив но шћу спо ља (ко зна 
где сми шље ном) де лу је на оно што пред ста вља су шти ну јед ног на ро да.

И да за вр ши мо са одав но по ста вље ним пи та њем Ста ни сла ва Ви на ве ра, 
ак ту ел ним и у на ше вре ме: „Да ли ће мо ус пе ти?“ Ње гов од го вор бу ди на ду: 
„Ми ће мо, ап со лут но је то си гур но, ус пе ти. Ја већ осе ћам рас пе ва но и ми ри-
са во шу шта ње сјај них кри ла бу дућ но сти. А ако не успе мо? То би би ла нај ве-
ћа на род на не сре ћа ко ја се уоп ште да за ми сли ти. На ша кул ту ра оста ла би без 
сво га је зи ка. Са ма мо гућ ност на ше ин те грал не кул тур но сти про па ла би“ 
(Ви навер 1938: 11).

Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним се ди штем  
у Ко сов ској Ми тро ви ци

Фи ло зоф ски фа кул тет

va len ti na.pi tu lic @pr.ac 





Проф. др Сло бо дан Ан то нић

ФЕ МИ НИ ЗАМ И ЈЕ ЗИЧ КИ ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ

По ли ти ка је од у век има ла му ке с је зи ком, а је зик с по ли ти ком. 
Се ти мо се са мо Мо ско вље ви ће вог Реч ни ка (1966).1 По ли ти ча ри су за ме-

ра ли што је реч смр де ти илу стро ва на при ме ром „Згла ве ри ба смр ди: не у спех 
до ла зи од ру ко вод ства“2, а и Реч ник ни је био до вољ но ин клу зи ван: на ве де на су 
„сва цр кве на име на и пра зни ци, с њи хо вим ве ли ким и ма лим сло ви ма, али је 
‘мај’ са мо пе ти ме сец у го ди ни“ (Ву че тић 2016: 79). Не мо же Бо жић, дан Хри сто-
вог ро ђе ња, а да не бу де и 25. мај, дан Ти то вог ро ђе ња. Због то га су сви пример-
ци Реч ни ка уни ште ни, Вас ку По пи, као глав ном уред ни ку Но ли та, из ре че на 
је ди сци плин ска ме ра, а Мо ско вље вић се раз бо лео и за две го ди не умро.

Та ко ђе, као што је то об ја снио Ми ло ван Да ној лић у књи зи Му ка с ре
чи ма (1977),3 по ли ти ка кроз јав ни је зик же ли да из гра ди ја сне ко до ве ло јал-
но сти, са мо пред ста вља ња и пре по зна ва ња. Ка да упо тре би те не ку реч – ре-
ци мо, ка да не ка же те са мо „гра ђа ни“ већ оба ве зно „гра ђан ке и гра ђа ни“ – ви 
већ ти ме од мах ле ги ти ми ше те сво ју иде о ло шку по зи ци ју („Ја сам ваш“), и 
вас ти ме од мах пре по зна ју као свог („Аха, ти си наш“). На рав но, у си сте му 
ма ни пу ла ци је и тла чи тељ ске мо ћи, тај „је зик је уде шен та ко да скри је исти-
ну, да пре ва ри, да на са ма ри“ (Да ној лић 1977: 34). Чим не ко та ко го во ри, 
зна чи да ла же, јер је по ли тич ки је зик и на пра вљен та ко да се њи ме не мо же 
из ре ћи исти на. Ка да се та кав је зик до кра ја из гра ди и на мет не као је ди ни у 
јав но сти, уче шће у јав ном жи во ту по ста је „мо гућ но је ди но по це ну при хва-
та ња чи та вог ни за об ма на“ (Да ној лић 1977: 49). Не мо же те би ти пу ште ни у 
јав ност ако та ко не го во ри те, а чим та ко го во ри те, ви ше и не ма из гле да да 
мо же те да ка же те исти ну (Да ној лић 1977: 39). 

1 Ми лош С. Мо ско вље вић. Реч ник са вре ме ног срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка с је зич
ким са вет ни ком. Бе о град: Тех нич ка књи га и Но лит, 1966.

2 Ра ди на Ву че тић. Реч ник с про бле ма тич ним ре чи ма: слу чај за бра не Мо ско вље ви ће вог 
Реч ни ка. Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју 1 (2016): 75. <http://udi.rs/wp-con tent/uplo ads/2020/ 
01/03.-r_vu ce tic_2016.pd f> (у да љем тек сту: Ву че тић 2016).

3 Ми ло ван Да ној лић. Му ка с ре чи ма. Бе о град: М. Да ној лић и С. Ма шић, 1977 (у да љем 
тек сту: Да ној лић 1977).
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1. МА ГИЈ СКА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ЈЕ ЗИ КА У ФЕ МИ НИ ЗМУ. Ми се да нас чу ди мо је зич-
ком ин же ње рин гу ко ји нам на ме ће За кон о род ној рав но прав но сти (2021), 
али он је ре зул тат де ло ва ња до ми нант не гло бал не иде о ло ги је, тач ни је јед ног 
од ње них кључ них де ло ва – џен дер иде о ло ги је, још тач ни је – фе ми ни зма. 
Ме ђу кључ ним нор ма ма фе ми ни зма спа да и на ме та ње „по ли тич ки ко рект-
ног“ је зи ка. Реч је о зах те ву за „ин клу зи јом“ гра ма тич ког жен ског ро да у 
го вор, ка ко би се, на вод но, обез бе ди ла рав но мер на „ви дљи вост“ же на и му-
шка ра ца. 

„Циљ је учи ни ти и му шку и жен ску осо бу јед на ко ви дљи вом у је зич ком 
ма те ри ја лу“, об ја сни ла је још пре два де сет го ди на ову иде о ло шку нор му 
Свен ка Са вић.4 За то, не ће се ре ћи „по сла ни ци у скуп шти ни“ већ „по сла ни ци 
и по сла ни це у скуп шти ни“, с тим да је до пу ште но да се вр ши скра ћи ва ње 
у ду бле ти ма (учи те љи/це, пен зи о нер/ка) (Исто).5 У Ср би ју је ова кав је зик 
по чео да се про па ги ра још 2005. го ди не, ка да је об ја вљен На црт ста ту та Де-
мо крат ске стран ке. Већ у пр вом чла ну по ја вио се из раз „члан/ица“ стран ке 
и као та кав је остао у свих 88 чла но ва На цр та. У пред ло гу Уста ва ко ји је 
2005. из не ла ова стран ка та ко ђе се по ја вио из раз „гра ђа ни и гра ђан ке“ и 
за тим се по на вљао кроз це ло шти во пред ло га. Већ та да се је дан део ме ди ја 
и НВО-сек то ра у Ср би ји, као и по је ди ни ау то ри у дру штве ним на у ка ма, 
са мо и ден ти фи ко вао као „про гре сив ни“ упра во по то ме што је у го во ру и 
пи са њу ко ри стио му шко-жен ске ду бле те; ре ци мо: „док то ри/ке, на став ни ци/
це  и спор ти сти/ски ње“.6

Слич но, и у Лек си ко ну YU ми то ло ги је (2004),7 Ран ко Вук че вић од ред-
ни цу „Прак сис“ пи сао је уз упо тре бу ре че ни ца по пут: „ње го ви уред ни ци/е 
и ау то ри/ке “, „ме ђу на род ни су сре ти фи ло зо фа/ки ња и со ци о ло га/шки ња“, 
„је дин стве но ме сто где су се су сре та ли/е нај ве ћи те о ре ти ча ри/ке “ итд. Ово 
му че ње је зи ка и пре те ри ва ње у „ин клу зи ји“ је дан чи та лац је ова ко иро нич но 
про ко мен та ри сао: 

„Баш ми је дра го што је ко лег-а/ини ца Ран ко/а Вук че вић/ева (?) 
имао/ла при ли ке да се бли же упо зна са до стиг ну ћи ма на ших фи ло зо фа/
ки ња, со ци о ло га/шки ња и иних. Про сто ме ис пу ња ва по но сом/ски њом 

4 Свен ка Са вић. Сек си зам у је зи ку – по ли ти ка ома ло ва жа ва ња. Ма пи ра ње ми зо ги ни
је у Ср би ји – дис кур си и прак се. I том. Ма ри на Бла го је вић (ур.). Бе о град: Ажин. 2000, 76. 

5 Иа ко у ен гле ском је зи ку не ма жен ског ро да име ни ца и при де ва, у САД су фе ми нист-
ки ње ис та кле нор му да се оба ве зно до да је жен ска за ме ни ца у оп штим из ра зи ма („The in di-
vi dual who dis plays pre ju di ce in his or her per so nal re la ti ons is...“), из ра зи као што су man и 
man kind за ме ње ни су са pe o ple и hu man kind, а чак су и се ми на ри (se mi nars), на не ким уни-
вер зи те ти ма, по ста ли ову ла ри (ovu lars) (Chri sti na Hoff Som mers. Who Sto le Fe mi nism?: How 
Wo men Ha ve Be trayed  Wo men. New York: Si mon and Schu ster, 1994, 50).

6 Зо ри ца Мр ше вић. Ка де мо крат ском дру штву – из бор ни си стем кво та. Бе о град: 
Ин сти тут дру штве них на у ка, 2007, 22.

7 Лек си кон YU ми то ло ги је. Ирис Адрић, Вла ди мир Ар се ни је вић, Ђор ђе Ма тић (ур.). 
Бе о град: Рен де, 2004.
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што Кор чу лан ска шко ла/о ни је оста ла бес плод на/ан по ку шај/иц а да се 
да за мах/иц а на шој фи ло зоф ској ми сли/у. По себ но гри је ср це/а што има мо 
та ко ли бе рал ну и свје сну мла деж/шки ње ко ја не во ди ра чу на/ке  о је зи-
ку/иц и и ро ду, се ман ти ци и се ми о ти ци, ло ги ци и ра зу му/иц и, тим ауто-
ри тар ним и шо ви ни стич ким фа ло цен трич ним кон струк ти ма/ки ња ма“.8

Ва жно је да раз у ме мо да фе ми ни стич ки при ти сак на је зик ни је слу ча-
јан и да по ти че из са мог те о риј ског је згра фе ми ни зма. Он при да је из у зе тан 
зна чај „је зич ким прак са ма“. То се нај бо ље мо же ви де ти из фе ми ни стич ког 
бест се ле ра Не во ља с ро дом, Џу дит Ба тлер.9 У овој књи зи Ба тле ро ва раз ви ја 
тзв. пер фор ма тив ну те о ри ју ро да. Она по чи ва на иде ји да се род „дис кур-
зив но про из во ди“ (Ба тлер 2010: 59, 76), при че му „дис курс“ ни је са мо је зик 
већ и сва ки чин ко ји има зна че ње.

„Пер фор ма ти ви“ су, по из вор ном схва та њу Џо на Ости на,10 ис ка зи ко-
ји ма се не што (ус)по ста вља. Тач ни је, пер фор ма ти ви су рад ње ре чи ма, то јест 
рад ње од оне вр сте ко је се не мо гу оба ви ти друк чи је до ре чи ма. Ости но ви 
је зич ки ак ти, да кле, ни ка ко ни су сви го вор ни ак ти – као код Ба тле ро ве – него 
са мо ван је зич ки ак ти ре чи ма оба вље ни („do ing things with words“). Ре ци мо, 
ис каз „Узи мам те за же ну/му жа“ ус по ста вља од нос му жа и же не, што зна чи 
да овим ис ка зом му шка рац про мо ви ше же ну у су пру гу, а она ње га у му жа. 
Ме ђу тим, Ба тле ро ва иде ју о (ус)по ста вља ју ћим ис ка зи ма тран спо ну је на сва-
ки чин ко ји има зна че ње. Она ми сли да се род „пер фор ма тив но ус по ста вља“ 
(2010: 89) кроз на ше „дис кур зив не прак се“ (2010: 104).

Ре ци мо, ка да нас не ко пи та ког је по ла на ша бе ба, а ми од го во ри мо „То 
је де чак“, тим чи ном се, на вод но, ус по ста вља и њен род (Ба тлер 2010: 235). 
На и ме, наш од го вор је по об ли ку опи су ју ћи (де скрип тив ни, „је сте“) ис каз. 
Али, у ње го вој по за ди ни по сто ји и је дан про пи су ју ћи (пре скрип тив ни, „тре ба“), 
еле мент, са др жан у на шем од но су пре ма чи ње ни ци да има мо си на. Тај еле-
мент је, ре ци мо, до шао до из ра жа ја у то ну ко јим смо из го во ри ли овај фор-
мал но де скрип тив ни ис каз. За то је чи тав овај „пер фор манс“ – пи та ње ко је 
под ра зу ме ва да је пол не што су штин ски ва жно, и од го вор ко ји ту ва жност 
по твр ђу је, уз емо ци ју ко ја га пра ти (ре ци мо, по нос) – та ко ђе (ус)по ста вља ју ћи 
(пер фор ма тив ни) чин. 

Та ко ђе, ка да де ца чи та ју и пре пи су ју из бу ква ра ре че ни це: „Ма ма ку ва“, 
„Та та по пра вља ау то“, „Ба ка пле те“, „Де да чи та но ви не“... на из глед, то су пу ки 
опи су ју ћи ис ка зи. Они све до че о сва ки да шњи ци обич не по ро ди це. Али, 
по фе ми ни стич кој те о ри ји, то ни је са мо опис оно га што се де ша ва, то је и 

8 Ди си дент ска ети ка и дух ка пи та ли зма. АСИ 9. ја ну ар 2006. <http://www.ini ci ja ti va.
org /ti ki/ti ki-read_ar tic le.ph p?ar tic leId=436>.

9 Ju dith Bu tler. Gen der Tro u ble: Fe mi nism and the Sub ver sion of Iden tity, 1990. Ов де је ко-
ри шћен срп ски пре вод: Џу дит Ба тлер. Не во ља с ро дом: фе ми ни зам и суб вер зи ја иден ти те та. 
Бе о град: Кар пос, 2010 (у да љем тек сту: Ба тлер 2010).

10 John Lan gshaw Au stin. Per for ma ti ve-Con sta ti ve. The Phi lo sophy of Lan gu a ge. Ed. John 
R. Se ar le. Ox ford: Ox ford UP, 1971.
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дис кур зив на по твр да мо де ла по на ша ња пре ко ко јих се уоб ли ча ва ју ти пич не 
род не уло ге. Ти ис ка зи, да кле, у по за ди ни има ју и јед ну скри ве ну, про пи-
су ју ћу функ ци ју. Упра во по на вља ње та квих ис ка за, из на ра шта ја у на ра штај 
ђа ка, на вод но, (ус)по ста вља род. Њи ме се по је ди не род не уло ге утвр ђу ју као 
„при род не“, па је реч о про це су тзв. на ту ра ли за ци је. А на ту ра ли за ци ја је 
је дан од кључ них на чи на де ло ва ња „ре жи ма мо ћи ма ску ли ног и хе те ро сек-
си стич ког тла че ња“, од но сно „хе ге мо ни је ма ску ли не и хе те ро сек си стич ке 
мо ћи“ (Ба тлер 2010: 59, 76).

Ово је сва ка ко за ни мљи ва те о ри ја, уз са мо јед ну ма ну – што је не на уч на. 
Пр во, она је на уч но не про вер љи ва јер јој не до ста је ре фе рент ни или раз ли ков-
ни део. Ка ко про ве ри ти те о ри ју да су сви на ши зна чењ ски чи но ви пер фор-
ма тив ни, ако не ма бар јед ног дис кур зив ног по ступ ка ко ји то ни је? Та тврд ња 
је јед на ког на уч ног ста ту са као и те о ри ја да се цео ко смос у се кун ди ра ши-
ри и ску пи. Не ма раз ли ков не, ре фе рент не тач ке, да кле, не ма про вер љи во сти, 
а он да ни на уч но сти. 

Дру го, шта зна чи тврд ња да се род „пер фор ма тив но ус по ста вља“ кроз све 
на ше „дис кур зив не прак се“? Она је слич на „те о ри ји леп ти ра“ ко ја ка же да је 
све на све ту по ве за но, па за мах кри ли ма леп ти ра у Ки ни има не ког ути ца ја 
на по ја ву ура га на на Фло ри ди. Мо же се ре ћи да је све по ве за но. Али, за да так 
на уч ни ка ни је да из ри че тврд ње то ли ко оп ште да им је ин фор ма тив ни са др-
жај прак тич но ни ка кав, не го да утвр ђу је пре ци зне узроч но-по сле дич не ве зе. 
Још ма ње је за да так на уч ни ка да, на осно ву ова квих тврд њи, пла ши Фло ри-
ђа не ки не ским леп ти ром.11 У том сми слу тре ба ре ћи да од го вор ро ди те ља 
на пи та ње о по лу бе бе има ути цај на уоб ли ча ва ње род ног иден ти те та де те-
та та ман ко ли ко и ле пр ша ње леп ти ра у Ки ни на по ја ву ура га на на Фло ри ди. 

За пра во, „пер фор ма тив на те о ри ја ро да“ Ба тле ро ве, ко ја не пра ви раз-
ли ке у сте пе ну ути ца ја по је ди них „пер фор ма ти ва“ на уоб ли че ње ро да/по ла, 
во ди ра ђа њу и ши ре њу ти пич не ма гиј ске прак се. Као што ша ма ни ве ру ју да 
ће кроз од го ва ра ју ћу, чвр сто фор ма ли зо ва ну је зич ку прак су про из ве сти 
же ље ну ствар ност, та ко и фе ми нист ки ње ве ру ју да ће кроз од го ва ра ју ћу, 
чвр сто фор ма ли зо ва ну је зич ку прак су про из ве сти же ље ни об лик дру штве-
не јед на ко сти по ло ва. Та ко ђе, као што ша ма ни ми сле да онај члан пле ме на 
ко ји не по шту је њи хо ве стро ге је зич ко-ри ту ал не фор ме про из во ди зло за 
це ло пле ме, та ко и фе ми нист ки ње ве ру ју да сва ко ко се не др жи њи хо вог 
фор ма ли зо ва ног је зи ка ти ме оја ча ва си стем тла че ња же на и на но си свим 
же на ма ди рект ну ште ту.

Ба тле ро ва у сво јој књи зи као до бар при мер по бу не про тив „хе ге мо ног 
је зи ка“ (2010: 77) – јер, „ни гра ма ти ка ни стил ни су по ли тич ки не у трал ни“ 
(2010: 24) – на во ди уче ње ка над ске фе ми нист ки ње Мо ник Ви тиг (Mo ni que 
Wit tig). Ви ти го ва сма тра да је зик има „моћ да ства ра ‘дру штве ну ствар ност’ 

11 Ње гов је за да так да утвр ди ствар ни сте пен леп ти ро вог ути ца ја, од но сно ствар ни 
узроч но-по сле дич ни од нос из ме ђу ле пр ша ња не ког леп ти ра и по кре та ња ура га на на дру гом 
кра ју све та.
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по сред ством ло ку ци о них чи но ва го во ре ћих су бје ка та” (Ба тлер 2010: 241). 
Ре ци мо, у фран цу ском – као и у срп ском, уо ста лом – гра ма тич ки му шки 
род је уни вер за лан. Ка да се у ре че ни ци на ђу за јед но же на и му шка рац, мно-
жи на се гра ди од му шког ро да. Да кле, „Ма ра и Мо ма су до шли” (а не „до шле” 
или „до шла”). Кроз је зик се, по Ви ти го вој, про из во ди уве ре ње да је му шка-
рац уни вер за лан пред став ник људ ског ро да, а же на са мо је дан пол.12. 

По што по Са пир –Вор фо вој хи по те зи (Sa pir –Whorf hypot he sis) на ша пер-
цеп ци ја умно го ме за ви си од струк ту ре на шег је зи ка, онај ко кон тро ли ше је зик, 
за кљу чу је се, кон тро ли ше и опа жа ње. По ин тер пре та ци ји Ви ти го ве ко ју нам 
да је Џу дит Ба тлер (2010: 240−241), не са мо род већ чак и пол „озна ча ва исто-
риј ски кон ти ген тан ре жим, је зик ко ји фор ми ра опа жа ње на сил ним об ли ко-
ва њем ме ђу од но са кроз ко је се опа жа ју фи зич ка те ла“. Јед но став но, ми же не 
и му шкар це ви ди мо као два по ла – је дан до ми нан тан, а дру ги под ре ђен – за то 
што су они та кви у је зи ку. „‘Му шкар ци’ и ‘же не’ су по ли тич ке ка те го ри је, не 
при род не чи ње ни це”, твр ди Ви ти го ва (в. Ба тлер 2010: 242).

За то се Мо ник Ви тиг (уз све сим па ти је Ба тле ро ве) бу ни про тив стан-
дард не гра ма ти ке као „тла чи тељ ског дис кур са“ ко ји „зах те ва да го во ре ћи 
су бјект, ка ко би го во рио, мо ра уче ство ва ти у са мом про це су тла че ња“ (Ба тлер 
2010: 243). На спрам уо би ча је ног „тла чи тељ ског дис кур са“, Ви ти го ва зах те ва 
„нов реч ник ко ји уста но вљу је и умно жа ва раз ли чи те пар ти ци пе пре зен та, 
пре о зна чи ве и екс пан зив не ка те го ри је ко је се од у пи ру и би нар ним и суп-
стан ци ја ли зу ју ћим гра ма тич ким огра ни че њи ма ро ду“ (Ба тлер 2010: 237). У 
том ци љу, „у тек сту Les Gu e ril le res (1971), Ви ти го ва на сто ји да укло ни сва ку 
он–о ни (il–ils) кон јунк ци ју, па и сва ко он (il), и да el les (oнe – С. А.) по ста ви 
као оп ште, уни вер зал но“ (Исто). 

Ма ко ли ко ово за ди ра ње у гра ма ти ку де ло ва ло као на си ље над је зи ком, 
за Ви ти го ву је то са мо од го вор на „се ман тич ке и син так тич ке на па де“ ко ји 
се на же не сва ко днев но вр ше у хе ге мо ном је зи ку (Ба тлер 2010: 251). Шта ви-
ше, књи жев но де ло на пи са но ле пим фран цу ским мо же чак би ти „са вр ше на 
рат на ма ши на“13 у том нео бја вље ном „лин гви стич ком ра ту“ ко ји се во ди у 
скло пу му шке „епи сте мич ке хе ге мо ни је“ (Ба тлер 2010: 251). За то се не тре ба 
оба зи ра ти на је зич ка пра ви ла „тла чи тељ ског дис кур са“ већ кроз но ву, дис-
кур зив ну прак су ме ња ти на шу пер цеп ци ју ствар но сти, а ти ме и ствар ност 
ро да и по ла као дру штве них кон струк ци ја.

Ви де ли смо да је пр ви зах тев у овој по ли ти за ци ји је зи ка „по ве ћа ње 
род не ви дљи во сти“, то јест од би ја ње је зи ко слов ног об ја шње ња да је гра ма-
тич ки му шки род ствар но сно уни вер за лан, од но сно да де но ти ра осо бе оба 
по ла. Да кле, ви ше се не мо же го во ри ти „про фе со ри и уче ни ци“ већ „про-
фе со ри, про фе сор ке, уче ни ци и уче ни це“. Дру ги ко рак, на кон ус по ста вља-
ња пој мов не ре пре зен та тив но сти оба ро да, је сте ства ра ње њи хо ве син так-
сич ке ре пре зен та тив но сти. Да кле, то је оно што нам је де мон стри рао Ран ко 

12 Mo ni que Wit tig. The Po int of Vi ew: Uni ver sal or Par ti cu lar. Fe mi nist Is su es 3/2 (1983): 63−70.
13 Mo ni que Wit tig. The Tro jan Hor se. Fe mi nist Is su es 4/2 (1984): 47; пре ма Ба тлер 2010: 249.
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Вук че вић: „Ма ра и Мо ма су до шли/е“. У тре ћем ко ра ку би се ве ро ват но 
зах те ва ла ви дљи вост и ре пре зен та тив ност свих ро до ва. Јер, у ре че ни ци „Сви 
тре ба да су срећ ни“, по сто ји са мо му шки род. Ако би се ре че ни ца пре фор-
му ли са ла у „Сви/е тре ба да су срећ ни/е“, не до ста је чи та ва јед на ва жна ка те-
го ри ја ста нов ни штва – де ца. А ко то же ли на шој де ци да ус кра ти пра во на 
сре ћу? То зна чи да би, ра ди пот пу не род не ви дљи во сти, та ре че ни ца мо ра ла 
да гла си „Сви/е/а тре ба да су срећ ни/е/а“.

Али, за што би смо се за у ста ви ли код пред ста вља ња са мо тих три ју ро-
до ва? Мо ник Ви тиг твр ди да „ле збеј ка ни је же на“ јер по јам же не „ста би ли зује 
и утвр ђу је би на ран и су про тан од нос пре ма му шкар цу; тај од нос је хе те ро-
сек су ал ност. Бу ду ћи да од ба цу је хе те ро сек су ал ност, твр ди Ви тиг, ле збеј ка 
се ви ше не од ре ђу је у све тлу тог опо зит ног од но са. (...) Ле збеј ка уи сти ну 
де лу је као тре ћи род“ (Исто: 237−238). Ако гра ма ти ка про из во ди на шу пер-
цеп ци ју и ако је ну жно син так сич ки про ме ни ти је зик да би се обез бе ди ла 
јед на ка род на ре пре зен та тив ност, ло гич но је кон стру и са ти но ве гра ма тич ке 
ро до ве ка ко би смо „по ли тич ки ко рект но“ по кри ли раз ли чи те дру штве но 
при зна те ро до ве.

Из ово га што је из ло же но ја сно се ви ди ма три ца фе ми ни стич ког ми-
шље ња и де ло ва ња. На осно ву на уч но сум њи ве те о ри је зах те ва се (и вр ши) 
ду бо ка ре ви зи ја дру штве не прак се. При то ме, уко ли ко се на че ло, за ко је се 
зах те ва да бу де ре гу ла тив но, при ме ни до след но, ре зул тат мо же да бу де у 
нај ма њу ру ку про бле ма ти чан по сам основ дру штве не прак се о ко јој је реч. 

Основ на функ ци ја је зи ка, на и ме, ни је ре пре зен та тив на већ ко му ни ка
тив на. Зах тев да сва ка ре че ни ца, па чак и име ни ца или гла гол, мо ра да 
из ра жа ва сав род ни плу ра ли зам јед но став но оме та бр зи ну и ефи ка сност 
ко му ни ка ци је. Мо же мо се, на рав но, жа ли ти на исто риј ске усло ве на стан ка 
је зи ка, ко ји су до ве ли до то га да гра ма тич ки му шки род по ста не уни вер за-
лан. Али, та се ствар са да мо же „по пра ви ти“ је ди но уз озбиљ но је зич ко 
на си ље. Тро шко ви тог на си ља не сум њи во су ве ћи од до бит ка. Пи та ње је и 
ко ли ко би то на си ље би ло пло до но сно, са ста но ви шта са мог ци ља у чи је 
име се вр ши. Као што је скре нуо па жњу лин гви ста Џејмс Ме ко у ли (Ja mes 
D. McCawlеy), уба ци ва ње на сва ком ме сту ду бле та „он или она до при но се 
бор би про тив сек си зма исто то ли ко ко ли ко ре че ни ца ‘Отво ре но црн ци ма’ 
до при но си бор би про тив ра си зма – то зна чи да су же не не ка по себ на ка те-
го ри ја би ћа ко ја су из о ста вље на из оп ште сли ке, ако се не би до да ла не ка 
по себ на реч ко ја би их екс пли цит но укљу чи ла“.14 

2. ФЕ МИ НИ СТИЧ КИ ЈЕ ЗИЧ КИ ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ У СР БИ ЈИ. Упра во опи са на фе-
ми ни стич ка иде ја да се пре ко про ме на у је зи ку – кроз тзв. род ну ин клу зив-
ност („по ве ћа ње ви дљи во сти“) – мо же из вр ши ти про ме на у дру штве ној 
ствар но сти, са да је на ве ли ка вра та сти гла и у Ср би ју. Ова ма гиј ска, у осно ви 

14 New York Ti mes Ma ga zi ne, 10. но вем бар 1974; на ве де но у Кеј зи Ми лер, Кејт Свифт. Ко 
је чо век [Ca sey Mil ler and Ka te Swift, Who is Man?, 1976]. Марк си зам у све ту 8/8−9 (1982): 423.
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при ми тив на пред ста ва о је зи ку, да кле, свој из раз је до би ла у За ко ну о род ној 
рав но прав но сти (2021)15. Њи ме је уве де де на оба ве за ко ри шће ња „род но осе-
тљи вог је зи ка“, као „сред ства ко јим се ути че на свест оних ко ји се тим је зи ком 
слу же (...), укљу чу ју ћи про ме не ми шље ња, ста во ва и по на ша ња“ (чл. 6, ст. 17). 

За кон је про пи сао упо тре бу „род но осе тљи вог је зи ка“ у уџ бе ни ци ма и 
на став ном ма те ри ја лу (чл. 37), као и у ме ди ји ма (чл. 44). Ма ти ца срп ска, 
нај ста ри ја уста но ва за бри гу о срп ском је зи ку (осн. 1826), ука за ла је да ће 
ре че ни ца из уџ бе ни ка ге о гра фи је „Ста ро се де о ци Аме ри ке су Ин ди јан ци и 
Ески ми (Ину и ти)“, са да мо ра ти да гла си: „Ста ро се де о ци/ста ро се де ли це Аме-
ри ке су Ин ди јан ци/Ин ди јан ке и Ески ми/Еским ке (Ину и ти/Ину и ћан ке)“16 
– баш ка ко је одав но на ја вље но код Свен ке Са вић17. 

Про те сто вао је и Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, све а ка дем-
ско те ло ко је чи не 14 нај ви ших на уч них уста но ва у обла сти срп ског је зи ка,18 
ука зу ју ћи да су од ред бе овог за ко на „у су прот но сти са це лом исто ри јом 
нор ме срп ско га књи жев ног је зи ка, а са мим тим и са ње го вим си стем ским 
и струк тур ним пра ви ли ма“19. Од бор је по себ но ука зао да „и са ма ЕУ у сво-
јим де кла ра ци ја ма из бе га ва тер мин ‘род на рав но прав ност’20, или су пак 
ње не нај у глед ни је чла ни це, по пут Фран цу ске, из ри чи то про тив ‘род но сен-
зи тив ног је зи ка’“.21

Ни шта, ме ђу тим, то не вре ди. Чак су не дав но ини ци ра не и ду бље, гра-
ма тич ке про ме не у срп ском је зи ку, ка ко би, уз му шкар це, и же не по ста ле 

15 Шти во за ко на: <http://www.par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/ci r/pd f/za ko ni/2021/ 
741-21.pd f.>

16 Са оп ште ње Ма ти це срп ске по во дом пи та ња о род ној рав но прав но сти, 27. мај 2021. 
(<https://www.ma ti ca srp ska.or g.rs /sa opshtee-ma tit se-srp ske-po vo dom-pi taa-o-rod no-rav no prav-
no sti/>) за пра во, мо жда ни ова ре че ни ца не ће би ти до вољ но ин клу зив на, бу ду ћи да у по-
пу ла ци ји Ин ди ја на ца и Ески ма не ис ти че и по сто ја ње оста лих ро до ва, по пут ан дро ги на, 
род но флу ид них, род но у пит них, тран сму шка ра ца, тран сже на...?

17 Уп. Хри сти на Цве ти ча нин Кне же вић, Је ле на Ла ла то вић. При руч ник за упо тре бу 
род но осе тљи вог је зи ка. 2019. <https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/si tes/de fa ult/fi les/2019- 
07/Pri ruc%CC%8Cnik%20za%20upo tre bu%20rod no%20ose tlji vog%20je zi ka_la ti ni ca_0.pd f>

18 Чи не га: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет-
но сти, Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, Ма ти ца срп ска, Ин сти тут за срп ски 
је зик СА НУ, Срп ска књи жев на за дру га и осам фи ло ло шких, од но сно фи ло зоф ских фа кул-
те та на ко ји ма се из у ча ва срп ски је зик, у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ник ши ћу, При шти ни, 
Ни шу, Срп ском Са ра је ву, Ба њој Лу ци и Кра гу јев цу.

19 Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. „За кон о род ној рав но прав но сти је за кон 
про тив срп ског је зи ка“, 1. јун 2021. <http://www.ossj.rs/od lu ke-i-sa op ste nja/za kon-o-rod noj-
rav no prav no sti-je-za kon-pro tiv-srp skog-je zi ka/>; исто и: Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка, „Од лу ка по во дом усва ја ња За ко на о род ној рав но прав но сти“, 2. јун 2021. <http://
www.ossj.rs/od lu ke-i-sa op ste nja/od lu ka-po vo dom-usva ja nja-za ko na-o-rod noj-rav no prav no sti/>.

20 In dex.hr . Ка ко је из бри са на „род на рав но прав ност“: Ма ђар ска и Пољ ска уме ша ле 
пр сте. Б92, 7. мај 2021.

21 Su san ne Bo bek. Fran kre ich ver bi e tet das Gen dern. Ku ri er, 13. 5. 2021. <https://ku ri er.at /
po li tik/au sland/fran kre ich-ver bi e tet-das -gen dern/401380931>; нав. у „Од лу ци...“, 2. јун 2021, исто.
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је зич ки ви дљи ви је и „род но не би нар не“ лич но сти – што је све ло гич на кон-
се квен ца фе ми ни стич ке те о ри је о по ни шта ва њу стан дард ног је зи ка као 
тла чи тељ ског. Пред лог је об ја вљен на сај ту НВО „Да се зна“,22 не вла ди не 
ор га ни за ци је спе ци ја ли зо ва не за бор бу про тив „род не дис кри ми на ци је“, 
ина че по зна те по ду го трај ном суд ском про це су ко ји је, због на вод не дис-
кри ми на ци је, во ди ла про тив Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа.23

У тек сту се по ла зи од кре та ња у ен гле ском је зи ку, где се за ме ни це за му-
шки род (he, him, his) или за жен ски (she, her, hers), са да до пу њу ју или суп сти-
ту и шу ско ва ним род но не у трал ним за ме ни ца ма (e, em, eir; или: ze, hir, hirs). За 
срп ски је зик се пред ла же спа ја ње му шког и жен ског на став ка гла гол ске кон-
ју га ци је или при дев ске де кли на ци је, уз (ар ха ич не и ди ја ле кат ске) за ме ни це 
„њ“ и „њин“. Та ко би ре че ни ца ко ја де но ти ра не би нар не осо бе, на род но сен зи-
тив ном је зи ку гла си ла: „Иша о ла је ју че до ре сто ра на јер је би о ла гла да на“; или: 
„Иша о ла је да се на ђе с Ва њом на њи ном по слу, па је ви де о ла њ ка ко цр та“. 

Ако не ко ми сли да је ту крај ва ра се. Већ је на де лу пу за ју ће уво ђе ње 
„род но сен зи тив ног обра зо ва ња“. При вла ди је 2019. штам пан при руч ник 
„за уво ђе ње род не пер спек ти ве у на ста ву срп ског је зи ка за пр ви ци клус 
обра зо ва ња“.24 На и ме, вла ди на Род на ана ли за уџ бе ни ка (2019)25 по ка за ла је 
да „кон цепт род не рав но прав но сти не про жи ма са др жај уџ бе ни ка“, као и 
„да је па три јар хал на ма три ца и да ље мо де лу ју ћи агенс раз ма тра ња уло га и 
по ло жа ја же на и му шка ра ца у по ро ди ци и дру штву“ (стр. 2). И При руч ник 
кон ста ту је да су „ау тор ке у на став ном про гра му од 1. до 4. раз ре да основ не 
шко ле за сту пље не са са мо 13%“, те „да је реч о дис кри ми на ци ји“ (стр. 2), као 
и да се „у лек ти ри за дру ги ци клус обра зо ва ња (5–8. раз ред – С. А) на ла зи 
14 ро ма на од ко јих 9 го во ри о од ра ста њу де ча ка, а ни је дан не го во ри о одра-
ста њу не ке де вој чи це“ (4). 

„Да би се про грам сма трао род но осе тљи вим“, ка же се да ље у При руч-
ни ку, „тре ба ло би да у де лу ко ји се од но си на књи жев ност ау тор ке и ау то ри 
бу ду под јед на ко за сту пље ни, као и ју на ци и ју на ки ње у иза бра ним тек сто ви-
ма, да има ви ше тек сто ва у ко ји ма су де вој чи це глав ни ли ко ви и оних ко ји 
те ма ти зу ју жен ско ис ку ство, али, та ко ђе, да и жен ски и му шки ли ко ви бу ду 

22 Ла у ра (ано ним). Је зик и род на не би нар ност. Да се зна, 19. ја ну ар 2021. <http://blog.
da se zna.lgbt/2021/01/19/je zik-i-rod na-ne bi nar nost/>. 

23 До си је о овом слу ча ју об ја вљен је у ча со пи су He re ti cus XVI/3−4 (2019): 205−265. 
<https://sta nje stva ri.com /wp-con tent/uplo ads/2020/10/He re ti cus-3-4-2019-ZA -STAM PU.pdf>.

24 Тим за со ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро ма штва Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 26. 
јун 2019. <http://skr.rs/zsq0>; ау то ри су Је ле на Сте фа но вић и Са ша Гла мо чак, а при руч ник 
је до сту пан: <http://so ci jal no u klju ci va nje.go v.rs /wp -con tent/uplo ads/2019/09/Pri ruc nik_za_uvo-
dje nje_rod ne_per spek ti ve_u_na sta vu_srp skog_je zi ka_za _pr vi_ci klus_obra zo va nja.pdf>. 

25 Је ле на Ће ри ман, Је ле на Сте фа но вић, Са ша Гла мо чак, Ма ја Ко ро ли ја. Род на ана ли
за на став них про гра ма и уџ бе ни ка за срп ски је зик од пр вог до че твр тог раз ре да основ не 
шко ле. Тим за со ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро ма штва Вла де Ре пу бли ке Ср би је. 
<http://so ci jal no u klju ci va nje.go v.rs /wp -con tent/uplo ads/2019/03/Rod na_ana li za_na stav nih_pro-
gra ma_i_ud zbe ni ka_SI PRU.pd f>. 
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пред ста вље ни ван окви ра сте ре о тип них род них уло га – на при мер, да има 
ви ше ак тив них, хра брих, не за ви сних ли ко ва де вој чи ца, ко ји те же лич ној сло-
бо ди и про фе си о нал ној оства ре но сти и не жних, бри жних, па жљи вих ли ко ва 
де ча ка чи је су вред но сти љу бав, по ро ди ца и де ца, ко ји не те же да до ми ни ра-
ју над дру ги ма и су ко бе ре ша ва ју на кон струк ти ван на чин“ (5; мо је ис ти ца ње).

Јед на од са ста вља чи ца При руч ни ка пре то га је об ја ви ла књи гу – део 
док то ра та „на сту диј ском про гра му Род не сту ди је Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду“ – Сви ле на ко жа и пи ле ће ср це: род ни сте ре о ти пи у ро ма ни ма из лек ти ре 
за основ ну шко лу, у из да њу По кра јин ског за во да за рав но прав ност по ло ва.26 О 
ка рак те ру сту ди је нај бо ље го во ре на зи ви по гла вља ко ја су по све ће на од ре-
ђе ним књи жев ним де ли ма:

Ро бин сон Кру со – Бе ли го спо дар; 
Том Со јер – Нор ма тив на му шкост; 
Хај ду ци – Гнев оче ва; 
Хај дук Стан ко – Па три јар хал но-рат нич ки мо дел род них уло га; 
Поп Ћи ра и поп Спи ра – Тра ди ци о нал ни на спрам еман ци па тор ског 

мо де ла жен ско сти итд. 
У док тор ској ди сер та ци ји још су ана ли зи ра ни: 
Зов ди вљи не – Ал фа муж јак; 
Кроз пу сти њу и пра шу му – Ма ску ли ни мо дел за штит ни ка; 
Де ча ци Па вло ве ули це – До ка зи ва ње му шко сти; 
Ор ло ви ра но ле те – Иде ал но жен ско у хај дуч кој дру жи ни; 
Ло вац у жи ту – Осе тљи ви сек си ста: 
Ста рац и мо ре – Не по ра же на му шкост; 
Атлан ти да – Кли ше му шко сти...27 
Ау тор ка је, ина че, ра ди ла и у Ми ни стар ству просветe као са вет ни ца за 

школ ско раз вој но пла ни ра ње,28 а по зна та је и по то ме што је, као на став ни ца 
књи жев но сти, „уче ни ци ма сед мог раз ре да бу квал но го во ри ла да би ‘би ла 
пре срећ на да има си на ко ји би јој са оп штио да је геј’, за тим да је ‘Би бли ју 
пи сао му шка рац ка ко би вре ђао же ну’ и да ‘де ца не тре ба да се ра ђа ју ка ко 
би не ста ло чо ве чан ство, јер чо век уни шта ва при ро ду’“.29

Ово про пи си ва ње са др жа ја књи жев них де ла и ка рак те ра њи хо вих ли-
ко ва под се ћа на при по вет ку Иљ фа и Пе тро ва „Ка ко се ства рао Ро бин сон“ 

26 Је ле на Сте фа но вић. Сви ле на ко жа и пи ле ће ср це: род ни сте ре о ти пи у ро ма ни ма из 
лек ти ре за основ ну шко лу. Но ви Сад. По кра јин ски за вод за рав но прав ност по ло ва, 2017. 
<https://rav no prav nost.org .rs/wp-con tent/uplo ads/2017/12/Svi le na-ko za-i-pi le ce-sr ce-we b.pd f>.

27 Је ле на Сте фа но вић. Род ни сте ре о ти пи у ро ма ни ма лек ти ре дру гог ци клу са основ не 
шко ле. Док тор ска ди сер та ци ја. Мен тор Ива на Жи ван че вић Се ке руш. Но ви Сад: Уни вер-
зи тет у Но вом Са ду, Цен тар за род не сту ди је, 2016. 

<https://nar dus.mpn .gov .rs/bit stre am/han dle/123456789/7620/Di ser ta ci ja7783.pd f.>
28 Би о гра фи ја: Срп ска шко ла, Љу бља на. 
<http://srp ski pa riz.we ebly.co m/105710831086107410771085108011121072.html.> 
29 Скан да ло зни ста во ви на став ни це: за у ста ви те ра ђа ње де це, чо ве чан ство тре ба да 

не ста не! Ку рир, 20. ок то бар 2015. <https://www.ku rir.rs /ve sti/dru stvo/1983649/skan da lo zni- 
-sta vo vi-na stav ni ce-za u sta vi te-ra da nje-de ce-co ve can stvo-tre ba-da-ne sta ne>.
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(1933).30 Уред ник омла дин ског ли ста, у со вјет ско вре ме, на ру чио је од пи сца 
пу сто лов ни ро ман. „Да бу де за ни мљи во, но во, пу но ин те ре сант них зби ва ња 
– со вјет ски Ро бин сон Кру со!“, об ја шња ва књи жев ни ку. Та ко до би ја ру ко пис 
ро ма на чи ји је си же: со вјет ски мла дић до жи вља ва бро до лом, до спе ва на 
пу сто остр во, али на кра ју успе ва да са вла да ди вљу и моћ ну при ро ду. Међу-
тим, уред ник је не за до во љан: 

– Не осе ћа се дух со вјет ског ко лек ти ва, где је, на при мер, мест ком 
(ме сни ко ми тет – С. А.), где је ру ко во де ћа уло га син ди ка та? 

– Ка кав мест ком, па остр во је не на се ље но?!, чу ди се пи сац. 
– Не, не, мест ком мо ра да по сто ји! 
– До бро, уне ћу да се при ли ком бро до ло ма спа сао и пред сед ник 

мест ко ма.
– И два чла на осло бо ђе на ду жно сти, али и јед на ак ти вист ки ња, са-

ку пља чи ца чла на ри не! 
– Ако баш мо ра... Уда ће мо је за пред сед ни ка мест ко ма или за Ро бин-

со на.
– Ни по што, не тре ба нам бур жо а ска сен ти мен тал ност, не ка она 

са мо ску пља чла на ри ну и чу ва је у се фу. 
– Ка кав сеф на пу стом остр ву? 
– За јед но с Ро бин со ном та ла си су из ба ци ли и сеф! 
– А да та ла си ни су слу чај но из ба ци ли и сто за кон фе рен ци је?, под-

смех ну се пи сац. 
– На рав но да је су, и бо кал за во ду, зво но и стол њак. Али, што је нај-

ва жни је, не до ста је – ма са. 
– От куд ма са на пу стом остр ву?
– А за што пу сто? Има со вјет ских љу ди, али су не ка ко нео р га ни зо-

ва ни, син ди кат ло ше ра ди, а ак ти вист ки ња от кри ва про не ве ру чла на рине. 
– Али, ка кве то ве зе има с Ро бин со ном?
– А шта ће он уоп ште? Из ба ци те га. Из ба ци те и бро до лом. Остр во 

не ка бу де по лу о стр во. Али, стол њак мо же да бу де у бо ји ко ју ви хо ће те 
– ми се не ме ша мо у ства ра лач ке сло бо де.

Та ко се За ко ном о род ној рав но прав но сти, су прот но ми шље њу стру ке, 
а под прет њом ка жња ва ња, уво ди оба ве зни „род но сен зи тив ни је зик“, а стру-
ци се ве ли ко ду шно пре пу шта да сми сли од го ва ра ју ће жен ске на зи ве за сва 
за ни ма ња, из ми сли ро ма не у ко ји ма се де ча ци игра ју лут ка ма, а де вој чи це 
ма че ви ма, те ис ку је гра ма тич ке об ли ке за свих сто ро до ва – а бо ју стол ња ка 
не ће мо да вам од ре ди мо, ми се у стру ку не ме ша мо.

3. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА. Овим ин клу зив ним лу до сти ма ни су угро же ни 
са мо је зик и фи ло ло ги ја већ и ши ре дру штве не на у ке. У де лу јав но сти већ 
по сто ји страх да се с оба ве зом ин клу зив ног дис кур са у ху ма ни стич ким и 

30 Иља Иљф, Јев ге ниј Пе тров. Ка ко се ства рао Ро бин сон (Илья Ильф и Ев ге ний Пе тров. 
Как со зда вался ‘Ро бин зон’ 1933). Ти то град − Но ви Сад: Гра фич ки за вод − Про грес, 1964.



223

дру штве ним на у ка ма ви ше не ће мо ћи из ри ца ти оп шти ис ка зи на јед но ста-
ван на чин, бу ду ћи да се го то во сва ка ре че ни ца мо же зло на мер но ту ма чи ти 
као ис кљу чу ју ћа и увре дљи ва. На при мер, онај ко ка же: „Чо век има две ру ке“ 
мо жда мо же би ти оп ту жен да ин ва ли де без ру ку или пак си јам ске бли зан-
це с ви ше ру ку не ра чу на у љу де. Та ко би ин клу зи ван и не ди скри ми на ти ван 
ис каз мо жда мо рао да гла си: „Чо век има 0–4 ру ке“.31

Да нас се сме је мо лу до ва њу ко је је во ди ло до уни шта ва ња Мо ско вље ви-
ће вог Реч ни ка јер ни је био до вољ но „сен зи ти ван“ и „ин клу зи ван“ да уз Хри-
стов на ве де и Ти тов ро ђен дан. А ево ка ко нам се на ме ћу још го ре лу до сти. 
За и ста, до кле? Кад ће већ јед ном да нас оста ве на ми ру...

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

san to nic@f.bg.ac.rs

31 При мер је из ко му ни ка ци је с ко ле гом ко ји ра ди у шко ли. Уп. Бе та. Гор да на Сте ва-
но вић („за ме ни ца“ За штит ни ка гра ђа на за ду же на за пра ва де те та и род ну рав но прав ност 
– С. А.): У основ но школ ско обра зо ва ње уве сти за бра ну дис кри ми на тор ног го во ра пре ма 
ЛГБТ осо ба ма и на став не пла но ве по све ће не њи хо вим пра ви ма. НСПМ, 20. фе бру ар 2017. 
<http://www.nspm.rs/hro ni ka/gor da na-ste va no vic-u-osnov no-skol sko-obra zo va nje-uve sti-za bra nu-
dis kri mi na tor nog-go vo ra-pre ma-lgbt-oso ba ma-i-i-na stav ne-pla no ve-po sve ce ne-nji ho vim-pra vi ma.
html>.





Проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић

ФИ ЛО ЛОГ И СВЕ ТИ ЊА ЈЕ ЗИ КА

1. Уко ли ко се од у пи ре мо ра за ра њу сми сла, уко ли ко смо чу ва ри сми сла 
и сло ве сно сти, да кле ло го са, уто ли ко смо фи ло ло зи. Ри јеч φιλόλογος упо-
тре био је Пла тон (а је дан пут и ри јеч φιλολογία у The a et. 146a) да озна чи, 
на су прот ри је чи μισόλογος (Lac hes 188c–e), за до вољ ство у фи ло соф ском 
раз го во ру и ис тра жи ва њу, као и стра стве ну жуд њу за сјај ним го во ром (па 
та ко Со крат се бе са мо и ро нич но на зи ва ἀνὴρ φιλόλογος – Pha e dr. 236e). Без 
зна чењ ске раз ли ке Пла тон је φιλόλογος упо тре бља вао па ра лел но са ри јеч ју 
φιλόσοφος (Resp. 582e), и ду го по том зна че ња ових ри је чи оста ју у бли ској 
ве зи, па и кад је φιλολογία озна ча ва ла уче ност, обра зо ва ност и струч ну ком-
пе тен ци ју. Ма да је овај φιλο-еле мент ве о ма ва жан (јер упу ћу је на ан тро по-
ло шку и со ци јал ну ди мен зи ју), зна чењ ско те жи ште је на ри је чи λόγος, ко ја 
из ра жа ва ком плек сну ра ци о нал ност (сми сле ност) са др жа ну у је зи ку, ми-
шље њу и ствар но сти, као и у њи хо вим мно го стру ким ве за ма. За Хе ра кли та 
ло гос озна ча ва ка ко на че ло за ко но мјер ног устрој ства ко смо са та ко и спо соб-
ност ду ше ко јом се са зна је ло го сно устрој ство ства ри. Ари сто тел (Po li ti ca I 
2. 1253а) од ре ђу је чо вје ка као би ће ко је има ло гос (ζῷον λόγον ἔχων), на и ме 
спо соб ност раз ли ко ва ња до бра и зла, и упра во за то је чо вјек у ста њу да на 
те ме љу мо ра ла и пра ва гра ди по ли тич ку за јед ни цу (πολιτικὸν ζῷον). Пре ма 
то ме, ло гос као етич ки тј. нор ма тив но од ре ђен ум и го вор (да кле је зик) те мељ 
је за јед ни це: је зик је пи та ње иден ти те та и ин те гри те та за јед ни це. Хе лен ску 
иде ју те о риј ског ло го са (у епи сте мо ло ги ји и он то ло ги ји) и прак тич ког ло-
го са (у ети ци и по ли ти ци) хри шћан ство је при хва ти ло и до да ло је дан но ви 
и опле ме њу ју ћи сми сао Ло го са као љу ба ви и жр тве за дру го га. Пре ма Јо ва-
но вом је ван ђе љу (с ослон цем не са мо на хе ле ни стич ке не го и на је вреј ске 
уз о ре: ста ро за вјет но да бар, тар гум ско ме мра, му дро сна ли те ра ту ра) Ло гос 
је Бо жи ја об ја вље на, тво рач ка и ова пло ће на Ри јеч (ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, Јн 
1:14) као Син Бо жи ји Исус Хри стос ко ји је по стао чо вјек и до шао ме ђу љу де. 
Отуд је Кли мент Алек сан дриј ски ри јеч φιλολογία мо гао да схва ти као ‘љу бав 
пре ма бо жан ској Ри је чи’, пре ма Бо жи јем Ло го су, Хри сту (Pro trept. 10, 93, 3). 
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За хри шћа не и оне ко ји ми сле и дје ла ју под прет по став ком хри шћан ске 
кул ту ре и ети ке, Ло гос је те мељ иден ти те та и ин те гри те та у за јед ни ци.

2. Фи ло ло ги ја се да кле ти че на шег лич ног, дру штве ног и на ци о нал ног 
иден ти те та. Уо ста лом, ри јеч је зик има и зна че ње ‘на род’. Сва ко људ ско би ће 
при па да не кој кон крет ној за јед ни ци (по ро ди ци, дру штву, на ро ду) ко ја по-
сто ји при је ње го ве од лу ке да јој при па да и чи ји за хтјев за очу ва њем иден-
ти те та (на и ме ин те гри те та, као спо соб но сти са мо о др жа ња) прет хо ди сва ком 
обра зла га њу. За сва ку за јед ни цу је зик има ег зи стен ци јал но зна че ње: на ша 
сли ка сви је та за ви си од струк ту ре на шег је зи ка (В. фон Хум болт), а гра ни це 
мог је зи ка су гра ни це мог сви је та, ка ко је сма трао Вит ген штајн (Trac ta tus 
Lo gi coPhi lo sop hi cus, 5.62). На си ље над је зи ком као на си ље над ло го сом, на-
и ме умом, го во ром, сми слом, вје ром, на си ље је над на ро дом, за ко ји је је зик 
пи та ње ег зи стен ци је. Дис кур сом као на си љем, иза ког сто ји ре ал на моћ са 
вр ло ствар ним ин те ре си ма, про пи су је се иден ти тет оних над ко ји ма се као 
над сво јим вла сни штвом ус по ста вља со ци јал на (а по мо гућ но сти и по ли-
тич ка и вој на) кон тро ла. То ме да нас слу жи ап со лу ти за ци ја „пра ва на дру гост 
и раз ли чи тост“, на и ме иде о ло ги ја ин ди ви ду а ли стич ки схва ће них пра ва 
ко ји ма се при ва ти зу је сфе ра ври јед но сти и по ни шта ва њи хо ва оп штост 
и уни вер зал ност, ка да по след ња ин стан ци ја етич ког вред но ва ња по ста је 
моћ и си ла. Би ти дру ги уви јек под ра зу ми је ва не ку ре ла ци ју, је дан од нос 
ко ји ка рак те ри шу исто вре ме но иден ти тет и ди фе рен ци ја. А ап со лу ти зо ва ње 
дру гог (то је пост мо де р ни стич ки ма нир), на и ме по сто ја ње са мо ди фе рен ци је, 
раз ли ке, од во ди у пре кид ко му ни ка ци је. На и ме, ако се дру ги ап со лу ти зу је 
у сво јој дру го сти, сам дис курс као по ље сми сла се рас па да. Ни је при хва-
тљи во да се за хтјев за при хва та ње не ког ин ди ви ду ал ног опре дје ље ња (оправ-
да ван фор мал ним на че лом то ле ран ци је и људ ским пра вом на сло бо дан из бор 
као ап со лут ном ври јед но шћу) ко ри сти да би се не ко дру ги ти ме при ну дио 
да од ба ци соп стве но опре дје ље ње и при хва ти оно што је са ста но ви шта тра-
ди ци о нал них ври јед но сти у ко ји ма има упо ри ште упра во не при хва тљи во, 
а да исто вре ме но то ње го во опре дје ље ње уна при јед из гу би пра во да бу де 
при хва ће но. Ври јед но сти и њи хо во при хва та ње ствар су кон крет ног кул-
тур ног кон тек ста. Сло бо да и до сто јан ство лич но сти су не при ко сно ве ни у 
кон тек сту хри шћан ске кул ту ре. На рав но, лич ност има пра во на сло бо дан 
из бор, али сва ки из бор ни је та кав да по твр ђу је сло бо ду. 

3. При па да ње јед ној кон крет ној кул ту ри и по сје до ва ње ста бил ног иден-
ти те та (ко ји са свим мо же да бу де и ди на ми чан) са мо по се би ин те гри ше и 
ин ди ви дуе и за јед ни цу. За јед ни цу ка рак те ри ше и ко лек тив но (на ци о нал но) 
пам ће ње уте ме ље но у је зи ку, а то је спо соб ност да се ува жа ва ју ври јед но сти 
ко је су нам тра ди ра не и ко је пред ста вља ју мо рал ну под ло гу из ко је цр пи мо 
сна гу ва же ња нор ма тив не сфе ре. За јед ни ца ни је са мо при род но ста ње већ 
и јед на нор ма тив на струк ту ра, у ко јој ин ди ви дуе мо гу да по сто је као лич-
но сти. Крај ње ис хо ди ште нор ма тив не струк ту ре је ка те го ри ја све тог (оно 
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што се у за јед ни ци до жи вља ва као све то). Та ко и на ци ја ни је (не би тре ба ло 
да бу де) тек не ко при род но ста ње, већ за јед ни ца ко ја је нор ма тив но (ври-
јед но сно) струк ту ри са на под ви дом ка те го ри је све тог. Срп ски на род је за
вјет на за јед ни ца, па пре ма то ме то је ду хов на ка те го ри ја. За вјет је ве за са 
нор ма тив но шћу, па да кле са све то шћу, и у том сми слу са вез са Бо гом. Без 
све то сти и нор ма тив но сти не ма отаџ би не. Он да је срп ски је зик наш истин-
ски за ви чај. Ад ми ни стра тив но на си ље над срп ским је зи ком мо ти ви ше нас 
на од бра ну срп ског је зи ка. Пра во, ду жност и оба ве за од бра не уте ме ље ни су 
у нор ма тив ној сфе ри и у сфе ри ври јед но сти: у тој сфе ри се на ла зи оно до 
че га нам је ста ло и што смо због то га у ста њу да бра ни мо. Ври јед но сти људ-
ском жи во ту да ју сми сао, и због то га их бра ни мо – да жи вот не би из гу био 
сми сао. Ако ни шта ни смо спрем ни да бра ни мо, он да наш жи вот по ста је тек 
би о ло шка чи ње ни ца. У то ме је сми сао ве ли ке цр кве но-на род не ло зин ке на шег 
вре ме на: НЕ ДА МО СВЕ ТИ ЊЕ! У од бра ни срп ског је зи ка сви тре ба да буде мо на 
јед ној, пра вед ној стра ни. Јер, као што је ре че но, не пра ве дан за кон ни је за кон 
(lex inju sta non est lex). У овој ства ри сви смо фи ло ло зи – љу би те љи и бра ни-
те љи све ти ње срп ског је зи ка.

Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

bsi ja kov@g mail.com 





Проф. др Ча слав Д. Ко при ви ца

ЧИ ЈИ ЈЕ СРП СКИ ЈЕ ЗИК?  
НА ЧЕЛ НА РАЗ МИ ШЉА ЊА НА СПРАМ ЈЕД НЕ СА СВИМ  

„НЕ НА ЧЕЛ НЕ“ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ

1. УВОД. На па да њем срп ског је зи ка, по сред ством тзв. За ко на о род ној 
рав но прав но сти, „род но осје тљи ви“ екс тре ми сти на па да ју кул ту ру и дух 
– и уоп ште но, али на ро чи то у ње го вој срп ској про ја ви и кон крет но сти. А 
они ко ји га, с дру ге стрaне, бра не од по ку ша ја узур па тор ског по се за ња, бра-
не ћи је зик, као са став ни дио, у хе ге лов ској но мен кла ту ри, објек тив ног ду ха, 
бра не и оста так ду хов но-кул тур них те ко ви на, бу ду ћи да су све оне на овај 
или онај на чин по сре до ва не је зи ком, и до од ре ђе ног сте пе на с њим сра сле. 
Узур па то ри по ку ша ва ју да ле га ли зо ва ном ре во лу ци јом, „без мет ка“, опо зо ву 
чи та ву тра ди ци ју, про из ве ду дру га чи ју сви јест – и по је ди нач ну и ко лек тив-
ну – упо до бље ну сво јим иде о ло шким про јек ци ја ма. На ме та њем „но вог је-
зи ка“, ко ји ни је са мо дру га чи ји од прет ход ног – и нор ми ра ног и го вор ног 
– не го пред ста вља об лик нај ра ди кал ни јег на си ља над њи ме, без ма ло по ку-
шај не по врат ног уна ка же ња ње го ве су шти не, ко ме са ри но во го во ра же ле да 
– у сти лу Фран цу ске и Ок то бар ске ре во лу ци је – про из ве ду „чо вје ка но вог 
ко ва“, од но сно да ство ре „но ви сви јет“. На и ме, у тек сту ово га за ко на из ри-
чи то је де кла ри сан циљ да се ре гу ла тив ном ин тер вен ци јом у го вор ну прак-
су же ли про ми је ни ти и „на чин ми шље ња“. На про сто се же ли да од по сто-
је ће тра ди ци је не оста не ни шта, да би дик та то ри но во га је зи ка, „од пра зног 
ли ста“, мо гли про из ве сти но ву тра ди ци ју, што је ти пич но за ра ди кал но про
гре си стич ке об ли ке исто риј ског ни хи ли зма.

По ста вља се пи та ње ко је узур па то ри ма је зи ка дао за пра во да се с њи ме 
оп хо де као, ре ци мо, са сво јом имо ви ном? Осим то га, бу ду ћи да је у За ко ну 
о род ној рав но прав но сти из ри чи то по ме нут циљ – „про ме на на чи на ми-
шље ња“, тре ба за пи та ти: ка ко се уоп ште мо же обра зла га ти не чу ве но по се-
за ње за ко лек тив ном и по је ди нач ном сви је шћу по сто је ћих и до ла зе ћих на-
ра шта ја? Ни је те шко за кљу чи ти да ни у јед ној нето та ли тар ној иде о ло шкој 
па ра диг ми ово не мо же би ти оправ да но, та ко да се ова ква прак са мир не 
ду ше мо же сма тра ти прак сом ра ди кал ног, нео то та ли тар ног на си ља. То, 

229



230

ипак, ни је све. Ако је и ја сно да је ова кав за хват устав но, за кон ски, етич ки 
и здра во ра зум ски по сма тра но нео др жив, бу ду ћи да срп ски је зик и сви јест 
гра ђа на Ср би је, те срп ски ко лек тив ни иден ти тет, ни је су у су ве ре ном вла-
сни штву не ко ли ци не ра ди кал них са мо зва на ца, ва ља нај о збиљ ни је по ста-
ви ти пи та ње: чи ји је „наш је зик“, од но сно чи ји је „наш дух“? Ако је то мо жда 
све до ско ра би ло ствар бла го твор не са мо ра зу мљи во сти, та да нај ка сни је с 
до но ше њем по ме ну тог за ко на ви ше ни је та ко, и за то је нео п ход но из ри чи-
то по ста ви ти етич ко пи та ње о пра ву рас по ла га ња за јед нич ком ду хов ном 
(„не ма те ри јал ном“) те ко ви ном.

2. ПИ ТА ЊЕ „ЈЕ ЗИ КО ПО СЈЕД НИ ШТВА“. При је не го се по бли же упу сти мо у 
ово раз ма тра ње, при ми је ти мо да се у овом, ка ко је да нас по мод но ре ћи, 
„ис тра жи вач ком пи та њу“ Чи ји је срп ски је зик? кри је не што што је на гра-
ни ци та у то ло ги је. Као да при дјев срп ски у из ра зу „срп ски је зик“ ни је до во-
љан да се на ни воу не у пит ног пред ра зу ми је ва ња дâ од го вор на ово, са мо 
на из глед ис кон стру и са но пи та ње? На и ме, ка да за мје ни ца наш „за сту па“ 
од ред ни цу „срп ски“, та да се тра жи по ви шен сте пен „буд но сти“ – да би се 
пред у при је ди ло оно што за из вје сну пу бли ку „при род но“ сли је ди по сли је 
овог при дје ва – ре ци мо, „на ци о на ли зам“, „хе ге мо ни зам“, а већ по о дав но и 
„зло чи ни“. За то сум њи тих ва зда буд них мо же под ле ћи и још по не што од 
оно га што у је зич ком са о бра ћа ју че сто „до ла зи“ по сли је ри је чи срп ски, на-
ро чи то ако је иден ти тет ски „осје тљи во“. То ва жи и за „срп ски је зик“. Оту да, 
ако у дру гим је зич ким си ту а ци ја ма за мје ни ца наш не у пит но „ми је ња“ не ке 
ине иден ти тет ске од ред ни це, у слу ча ју „срп ски“, она – због по ви ше не буд-
но сти „за бри ну тих ин те лек ту а ла ца“ – за слу жу је „кри тич ко“ над зи ра ње, 
пу тем ко је се ства ра је зич ко прак тич ка не са мо ра зу мљи вост ве зе ових дви-
ју ри је чи – и у сва ко днев ној и у на уч ној упо тре би.

Овај ар ти фи ци јел ни за хват, ко ји нај при је од јед но ми шље никā, а за тим 
и од свих оста лих, из и ску је спе ци фич ну пре до хран ску „сен зи тив ност“ пре ма 
од ред ни ци „срп ски“, на зва ће мо кон струк ци јом и ин ста ла ци јом иде о ло шки 
мо ти ви са ног па ра гра ма тич ког чу ђе ња над од ре ђе ним уче ста лим син таг ма-
ма у је зич ком оп ти ца ју. Ако је по за ди на тзв. фи ло соф ског чу ђе ња уди вље ност 
над при вид ном са мо ра зу мљи во шћу ухо да но-обич ногā, та да се ука зи ва њем 
на за хват оно га што ма кар за ову при ли ку, да кле ока зи о нал но-кон вен ци о-
нал но на зи ва мо „па ра гра ма тич ким чу ђе њем“, же ли раз от кри ти дру штве-
но кон тек сту ал но усло вље на про из вод ња не са мо ра зу мљи во сти пред ре ла-
ци ја ма ме ђу ри је чи ма чи ја је гра ма тич ка по ве за ност, ма кар за „обич ног“ 
го вор ни ка, са свим ја сна и про зир на. Ме ђу тим, док фи ло соф ско чу ђе ња 
тре ба да про ду би зна ње, до тле „па ра гра ма тич ко“, мо ти ви са но сна жним 
ан ти на ци о нал ним и ан ти тра ди циј ским ре сен ти мен том, на сто ји да раз-
ви је афек тив не ре жи ме, ство ри стра хо ве и по ста ви иде о ло шке сту пи це – 
ра ди нор ма ли зу ју ћег „по сва ко дне вље ња“ од ре ђе них, без сум ње зло на мјер них 
и ма лиг них „осје тљи во сти“. А тзв. осје тљи вост, ка да се јав но ди скур зив но 
ка но ни зу је – то је кључ на ри јеч и без ма ло mo dus ope ran di иде о ло шког „днев ног 
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ре да“,1 чи ме се вје штач ки же ле угра ди ти но ве „сли је пе мр ље“ у при ват но 
по и ма ње и оп ште ње ка да је ри јеч о апри ор но „осум њи че ним“ лек сич ко-
има га ни тив ним ре ги стри ма ве за ним за па ро ве на ци о нал но – „ко смо по лит
ско“, му шко – жен ско и не са мо њих. Пред мет агре си је, чи ји је по сљед њи и 
нај у пе ча тљи ви ји, али ни ка ко је ди ни из раз по то њи За кон, је сте и раз ли ка 
му шко га и жен ско га, ко ја се, по сред ством иде о ло ге ме род же ли уки ну ти, али 
и на ци о нал но, као при род ни оквир до ма ће кул ту ре, у ко јој, по ред оста ло га, 
ва жи и дво пол на ди стинк ци ја. Од мах тре ба ис та ћи да му шко и жен ско – и 
као ствар ност, и као два иде ал тип ска (под)са не ча ла људ ско га – ван сва ке 
сум ње по сто је, од но сно ва же. Му шкост и жен скост су два је ди на, пол но 
раз лу чу ју ћа, ва ри је те та људ ско га, и они функ ци о ни шу као два уза јам но кон-
сти ту и шу ћа под на чела спрам људ ско га уоп ште. За по си је да њем на ци о нал-
ног је зи ка од стра не иде о ло шки ин спи ри са них ак те ра (што је eo ip so по сље-
ди ца За ко на), ко ји су, по ред „род не сен зи би ли са но сти“, не слу чај но, и из ра-
зи то ан ти на ци о нал но, све до (ауто)шо ви ни зма, ори јен ти са ни, по сти же се 
не са мо дво стру ки циљ: ок тро и са ње кан це ро ге не па ра диг ме „ро да“ у срп ске 
ин сти ту ци је и срп ску кул ту ру, те овла да ва ње ин фра струк ту ром јед не, до сад 
на ци о нал не кул ту ре, не го се чи ни ве ли ки ко рак у ко нач ном ци љу – де кон-
струк ци ји ви ше ми ле ниј ске европ ске (хе ле но-рим ске и ју део-хри шћан ске) 
кул ту ре. На и ме, ин ста ли ра њем ових ме ха ни за ма њи хо вим ис кљу че њем из 
до се га ми шље ња, же ли се про из ве сти но ва јав ност, но ва јав на сви јест, чија 
је кон стан та не ми шље ње, већ „дре си ра ње“ за по ли тич ку ко рект ност про-
пи са но, „ис прав но“ по на ша ње и ре а го ва ње на евен ту ал не „не по ћуд но сти“, 
што у крај њем ис хо ду тре ба да ин тро ни зу је но ви кул тур ни обра зац, ко ји ће 
има ти што ма ње за јед нич ко га и са срп ским и са европ ским и са људ ским, у 
сми слу ве ли ке европ ске ху ма ни стич ке тра ди ци је.

У та квом кон тек сту, на жа лост, ни је бес пред мет но пи та ти: Чи ји је за
пра во срп ски је зик у др жа ви Ср би ји? Да ли је, на и ме, „до пу ште но“, да ли је 
„по ли тич ки ко рект но“, „мо рал но-по ли тич ки по доб но“, да за мје ни ца наш 
„тек та ко“ упу ћу је на срп ски („суп стан ци јал но-иден ти тет ско“ зна че ње), када 
је она фак тич ки-си ту а ци о но ве за на за од ре ни цу „срп ски“ („фор мал но“ зна-
че ње)? Ри јеч ју, с м и  ј е  л и  с р п  с к и  ј е  з и к  б и  т и  ј е  з и к  С р  б а , или 
су и по сли је раз би ја ња Ју го сла ви је, по инер ци ји, али и бла го да ре ћи про ду-
же ним на по ри ма „пост ју го слав ству ју шчих“ (има мо у ви ду „дру го ју го сло вен-
ско“, кроа то цен трич но, а не пр во ју го сло вен ско, ин те грал но ју го сло вен ство) 
– у је зич кој стру ци, али и у струк ту ра ма дру штве не мо ћи – за др жа ни ра зни 
ви до ви не срп ског и ан ти срп ског „ста ра тељ ства“ над срп ским је зи ком? Ако се 

1 О то ме ви дје ти ви ше у на шем тек сту: „‘Осје ћај ност’ без ра зу ма, или о нео то та ли тар-
ним при јет ња ма из за кон ског ка но ни зо ва ња ‘род не Исти не’ у Ср би ји“ (<https://po kret za od-
bra nu ko so va i me to hi je.rs /%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BB %D0%B0%D0%B2-%D0%BA %D0% 
BE %D0%BF %D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE %D1%81%D1%98% 
D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD %D0%BE %D1%81%D1%82-%D0%B1%D0%B5% 
D0%B7/>).
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има у ви ду по сто ја ње и при ље жност ко јом се ства ра овај склоп оп те ре ћу ју ћег 
иде о ло шког оне о би ча ва ња нор мал ног је зич ког оп ште ња, ра зу мје ће се от куд 
уоп ште ова кво пи та ње, ко је би вје ро ват но у ве ћи ни европ ских кул ту ра било 
или не ра зу мљи во, или би пак ука зи ва ло на са свим дру га чи ји со ци о лин гви-
стич ки, од но сно ин сти ту ци о нал но лин гви стич ки про блем ски об зор.

Би ло ка ко би ло, на на ше пи та ње мо гу ће је да ти ви ше од го во ра. Пр ви, 
ко ји здра во ра зум ски мо жда нај при је па да на па мет – не ки је зик је свих оних 
ко ји њи ме го во ре. Да ли се то од но си и на го вор ни ке срп ског као стра ног 
је зи ка? При мје ра ра ди, ако не ко са свим до бро го во ри не ке стра не је зи ке, 
ако их је, ка ко се то ин ди ка тив но ка же, усво јио – да ли, на ко ји на чин и у 
ко јем мо да ли те ту, они ти ме по ста ју ње го ви? У ве зи с тим, чи ни се у нај ма њу 
ру ку убје дљи вим да је не ки стра ни је зик, да та ко ка же мо, ви ше оних ко ји ма 
је ма тер њи не го оних ко ји су га са мо са свим до бро „усво ји ли“, при ча ју ћи 
њи ме „теч но“. Но чак и ако не ки је зик го во ри те, услов но ка за но, „са вр ше но“, 
као да вам је ма тер њи, или као да је дру ги ма тер њи, сâм интенционални од нос 
пре ма тој лин гви стич кој, од но сно је зич ко прак тич кој чи ње ни ци го во ре ног 
не ма тер њег је зи ка, те ши рем за ле ђу ње го ве исто риј ско-кул тур не ег зи стен-
ци је мо же ути ца ти на ка кво ћу „пра ва“ с ко јом се мо гу ис ти ца ти, услов но 
ка за но, „има лач ке“ пре тен зи је на до тич ни стра ни је зик.

При мје ра ра ди – а уви јек је згод но ма ло се „по мје ри ти“ из вла сти тог 
окру же ња, на ро чи то ако нас те ма ти ка лич но до ти че и по га ђа – на под руч-
ју бив шег СССР по сто је де се ти не ми ли о на го вор ни ка ру ског је зи ка не ру ске 
на ци о нал но сти за ко је је он, да та ко ка же мо, дру ги ма тер њи, а за не ке и пр ви, 
каткад чак је ди ни ма тер њи је зик. Ме ђу њи ма има не ма ло оних ко ји се пре-
ма ду хов но и ден ти тет ској ру ско сти, ко ја је ши ри склоп ег зи стен ци је ру ског 
је зи ка, од но се крај ње не бла го на клоно, би ло да је ту ри јеч о ру ско сти као 
по ли тич ко исто риј ском, или чак кул тур но исто риј ском фе но ме ну. До вољ но 
је са мо по ми сли ти на Укра ји ну и При бал тик. Мо гу ће је, да кле, мр зи ти ру ски 
на род, ње го ву исто ри ју, ње гов иден ти тет, а при том са вр ше но „вла да ти“ ру-
ским је зи ком – би ло због инер ци је прет ход них вре ме на, би ло сто га што је он 
умно го ме ко му ни ка тив но су пер и о ран у од но су на слу жбе но уста но вље не 
ма тер ње је зи ке у но во у спо ста вље ним ре пу бли ка ма. Ипак, та кви љу ди обич но 
не же ле да се од рек ну по год но сти ко је про ис ти чу из „слу же ња“ ру ским је зи-
ком – не са мо што је мо гу ће ко ри сти ти број не „ре сур се“ до ступ не го вор ници-
ма ру ског је зи ка не го је, пре ма на хо ђе њу, мо гу ће про ши ри ти по тен ци јал ну 
пу бли ку ко ја ће мо ћи би ти оба ви је ште на о ру со фо би ји и ње ним раз ло зи ма 
код не ких од бес при је кор них го вор ни ка ру ског је зи ка. Да оде мо сто га ко рак 
да ље с јед ним хи по те тич ким при мје ром – иа ко он у од ре ђе ним фа за ма про-
шло сти (а и са да шњо сти), на жа лост, ни је био ствар фик тив не хи по те ти ке. 
То ће нам по мо ћи да бо ље осви је тли мо пи та ње „вла сни штва“ над „је зич ком 
соп стве но шћу“.

На и ме, у крај њим, гра нич ним слу ча је ви ма ру со фо би је, ко ја не ма та ко 
ма ло по кло ни ка у бив шем СССР и Ис точ ној Евро пи, „рје ше ње“ њи хо вих 
не во ља и стра хо ва во ди ло би не че му на лик на на ци стич ко рје ше ње „је вреј-
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ског пи та ња“. Али, да ову за ум ну кон струк ци ју до дат но ис ко ри сти мо – без 
Ру са не би би ло ни ру ског је зи ка, ако от кло ни мо ме та хи по те тич ку мо гућ-
ност, да би по сли је не стан ка Ру са, ру со фо би, због не ка кве пер верз не но стал-
ги је, на ста ви ли да оп ште на ру ском и да га уто ли ко одр жа ва ју у оп стан ку. Из 
све га ово га, чи ни се, сли је ди да они ко ји су бес при је кор ни го вор ни ци јед ног 
је зи ка, али мр зе на ци о нал ни, од но сно кул тур ни иден ти тет ко ји је за тај је-
зик ве зан, не мо гу да се сма тра ју ње го вим ква ли фи ко ва ним „има о ци ма“.

И у ју жно сло вен ском окру же њу има мо слич не при мје ре. Иа ко се, ма-
кар тра ди ци о нал но ди ја лек то ло шки по сма тра но, од Бе ле Кра ји не до Скоп-
ске Цр не Го ре го во ри ло јед ним, срп ским је зи ком, он је на том про сто ру 
до жи вио че тво ро стру ко на ци о нал но, или па ра на ци о нал но (пре)име но ва ње. 
Пре и ме но ва ња срп ског је зи ка из раз су ин тен ци о нал не ср бо фо би је, ко ја 
мо же има ти си стем ско-ре зи ду ал ни, па ра и ден ти те то твор ни ка рак тер, што 
се ви ди код не ких из вор них го вор ни ка (пре и ме но ва ног) срп ског је зи ка. 
Пре ма прет ход но уста но вље ном, кри те ри ју, ни за из вор не го вор ни ке срп-
ског је зи ка, чак и ка да ни је су оп те ре ће ни ср бо фо би јом, не би смо мо гли 
ре ћи да спа да ју у „са и ма о це“ срп ског је зи ка, због њи хо ве де кла ра тив не је-
зич ке ал тер но ми је. Иа ко смо ово ис пи ти ва ње за по че ли с на мје ром да уста-
но ви мо ка ко објек тив но сто је ства ри, што нам, на рав но, не јам чи да се чи-
та ва ова ствар уоп ште дâ раз ри је ши ти стро го објек тив но, ис по ста ви ло се 
да је лич ни став пре ма је зи ку са кон сти ту ти ван за пи та ње уче шћа у ду хов ном 
„су вла сни штву“ над њим. На рав но, то са мо по се би је сте по ка за тељ услов-
но сти по став ке ова квог пи та ња, ко је се мо жда не мо же раз ри је ши ти уз по-
што ва ње ре ле вант них на уч них нор ми. Но, ка ко већ на зна чи смо, на ова кво 
раз ма тра ње, ко је ни је на уч но мо ти ви са но, ма да мо жда и ова спољ на при-
ну да мо же до ни је ти на уч не при но се, при мо ра ни смо усљед но во на ста ле 
ле ги сла тив но је зич ке си ту а ци је у Ср би ји, на шта и те о ри ја, по ред дис кур са 
дру штве ног ан га жо ва ња, тре ба би ти ка дра да ка же сво ју ри јеч.

За сад смо уста но ви ли да је афир ма ти ван став пре ма је зи ку, од но сно кул-
тур ном ор га ни зму ко јем он при па да, те чи ње нич но при мје ре но име но ва ње 
пред у слов за уче ство ва ње у кон цеп ту ал ном кон струк ту (ду хов ног) су вла сни-
штва над је зи ком. Да ли то зна чи да су он да сви они ко ји фор мал но де кла ри шу 
да им је срп ски је зик ма тер њи уче ству ју у овој фик тив ној „су вла снич кој“ је зич-
кој за јед ни ци? При је све га, тре ба ло би од мах од ба ци ти као ре ле ван тан кри-
те риј упо до бље ност ин ди ви ду ал не је зич ке прак се је зич кој нор ми, да се не би 
до шло у нео др жи ву си ту а ци ји да се код ди ја ле кат ских го вор ни ка, на ро чи то 
ди ја ле ка та сра змјер но уда ље них од је зич ког стан дар да, фак тум го во ре ња 
срп ским је зи ком бу де до ве ден у пи та ње. Као ин сти ту ци о на ли зо ван, је зич ки 
стан дард је ар ти фи ци је лан, а по што је го во ре ње је зи ком ин хе рент но људ ски 
фе но мен ку ди ка мо ста ри ји од прак се стан дар ди зо ва ња је зи ка, не сми је мо 
нор ме и за хтје ве не че га по ви је сно доц ни је га ста вља ти ис пред не че га што је 
ста ри је и „при род ни је“ – да чо вјек као чо вјек на про сто го во ри не ким је зи ком. 

При мјер ре ле ван тан за ово раз ма тра ње из уну тра шње пер спек ти ве 
јед не је зич ке за јед ни це је сте од нос пре ма (при мје ре но име но ва ном) ма тер њем 
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је зи ку. Ако се пре ма ње му оп хо ди мо ма хом (нео сви је шће но) или чак ин тен-
ци о нал но ин стру мен тал но, као да је је зик ту као не ка кво не ма те ри јал но ору ђе 
ко јим се пре ма на хо ђе њу рас по ла же за оства ри ва ње сво јих ко му ни ка тив них 
и ван ко му ни ка тив них свр ха, та да је пре ма ње му ла тент но за у зет пот пу но 
не ма ран или чак ин тен ци о нал но без об зи ран став, као да је у пи та њу пу ко 
сред ство. Они ко ји има ју ова кав је зич ки став – зна ли то или не – по ка зива-
ће на дје лу не у ва жа ва ње пред чи ње ни цом ње го ве исто риј ске ег зи стен ци је, 
ње го ве би ло сти и при је њи хо вог вре ме на, као и пред ти ме да је он не што 
чи ме го во ре и дру ги са вре ме ни ци, што, да кле, пред ста вља за јед нич ку „имо-
ви ну“, а не не чи је пар ти ку лар но вла сни штво. Са мим та квим др жа њем изоб-
зи ру је се ди ја хро нич ност би ва ња је зи ка, ње гов прет ход ни жи вот, док се, 
син хро ниј ски по сма тра но, из ре ле вант ног ви ди ка ис кљу чу ју не са мо ин-
сти ту ци о нал ни ау то ри те ти за ду же ни за ста ра ње о ње му не го и дру ги љу ди 
уну тар вла сти те је зич ке за јед ни це ко ји не уче ству ју у со ци о лин гви стич кој 
„па ро хи ји“ је зич ки не мар них, од но сно без об зир них лин гво праг ма ти ци ста.

За оне ко ји сма тра ју да је је зик ту са мо као не што што ме ни/на ма слу-
жи, мо же се ре ћи да су у сми слу кри те ри ја ква ли фи ко ва них „са и ма ла ца“ 
ис кљу че ни из ду хов ног су вла сни штва над њим. Они, а то је по себ но ка рак-
те ри стич но за од ре ђе не со ци о лин гви стич ке ску пи не, че сто свој/наш је зик 
ко ри сте као да је не ка ква пла стич на ма са у ко ју мо же и тре ба да пра во ли ниј-
ски, без ика квог за зо ра ни ти от по ра, ула зи све из стра ног је зи ка / стра них 
је зи ка ко ји су ре фе рент ни за њи ма зна чај не аспек те сва ко днев ног жи во та.

При мјер та квог ста ва пре ма нај при је струч ном, а он да и „остат ку“ је-
зи ка не ри јет ко да ју ин же ње ри и еко но ми сти, од но сно „ме на џе ри“, ко ји су 
че сто уна при јед ку ди ка мо при јем чљи ви ји за ту ђи це, док пре ма по ку ша ји-
ма пре во ђе ња струч не тер ми но ло ги је на срп ски је зик по ка зу ју не са мо от пор 
већ не ри јет ко и пре зир. Дру га со ци о лин гви стич ка ску пи на не скло них бри ги 
за ма тер њи је зик је су они чи ји је свје то на зор ин ду ко ван ма сов ном кул ту ром 
и иде о ло ги јом „жи вот ног сти ла“, због че га су скло ни да без ика кве се лекци је, 
а не ри јет ко и основ них је зич ких ком пе тен ци ја, механички „усва ја ју“ ту ђи це. 
Ни за њих ма тер њи је зик ефек тив но ни је ни шта, на и ме, ни шта зна чај но што 
има свој иден ти тет, сво је по тре бе и ври јед ност. Ри јеч је, на про тив, о не чем 
слу чај но за те че но ме – за то што се, ра ди сти ца ња мо гућ но сти оп ште ња, на-
про сто мо ра „има ти“ не ки ма тер њи је зик (ако то већ, un fo r tu na tely, ни је 
ен гле ски). Но за љу де ова квог је зич ког ста ва, тај, си лом при ли ка „на мет ну ти“ 
ма тер њи је зик има се бес по го вор но упо до бља ва ти њи хо вим ко му ни ка тив-
ним на ви ка ма, по тре ба ма и за хтје ви ма.

Оту да по ти че не што што је са мо на пр ви, по вр шан по глед па ра док сал но. 
По што је за ова кав је зич ки став, ко ји се про ја вљу је у со ци јал ној и при ват ној 
сва ко дне ви ци, је зик не што „не са мо ври јед но“, не суп стан ци јал но, не ду хов но, 
на про сто ни штав но – што ће мо на зва ти па сив ним лин гво праг ма ти ци змом, 
та да је, при по ја ви би ло ка квог лич ног и по себ но ску пин ског на хо ђе ња, ту по 
се би „без-ври јед ну ни-штав ност“ мо гу ће и, да ка ко, до пу ште но, ин стру мен-
та ли зо ва ти за од ре ђе не со ци о и де о ло шке ци ље ве. При мјер та кве пот пу не, 
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шта ви ше др ске без об зир но сти је сте За кон о род ној рав но прав но сти. Њи ме 
се је зик, као то бо же ни шта ври јед но, али за то по тен ци јал но вр ло ко ри сно, 
нај при је оку пи ра, а он да на ме ће као сли је по ору ђе то тал не иде о ло шке за-
сли је пље но сти, ко ја пре ма схва та њи ма, ар гу мен ти ма, нај по сли је и осје тљи-
во сти ма свих ино ми сле ћих – би ли они огром на ве ћи на „на ро да“ или пак 
струч но по зва ни, по ка зу је под јед на ку без об зир ност као и пре ма „по о ру ђе-
ном“ је зи ку. Спо чет ка уве де ни исто риј ски ни хи ли зам опе ра ци о на ли зу је се, 
да кле, као је зич ки ни хи ли зам. У крај њем, то је осо бе на про ја ва ан ти ху ма-
ни стич ког ста ва и дје ло ва ња, до ко јег се до шло из из вор но ху ма ни стич ких 
по бу да, ра ди то бо жње (са мо)за шти те же на. Је зич ки ни хи ли зам је, на и ме, 
ис по ља ва ње без об зир но сти пре ма чи ње ни ци да је је зик на сли је ђен од про-
шлих на ра шта ја, као њи хо ва жи вот но-ду хов на за о став шти на. Ње го вом 
без о стат ном ин стру мен та ли за ци јом то се на про сто и нај гру бље по ти ре. С 
дру ге стра не, др ским иг но ри са њем пре о вла ђу ју ћег је зич ког осје ћа ја, на ви-
ка и скло но сти за јед ни це у ко јој жи ве, као и ри је чи је зич ких струч ња ка – и 
то од оних чи је су је зич ке ком пе тен ци је, ка ко смо се мо гли увје ри ти, по не-
кад на прет фа кул тет ском ста ди ју – „род но осје тљи ви“ екс тре ми сти ни на 
шта сво де не са мо је зи ке не го и сво је са вре ме ни ке, љу де, по ред оста лих и 
оне ко ји се ку ди ка мо бо ље од њих ра за би ра ју у је зич ку „ма те ри ју“. За њих, 
су гра ђа ни су (род но) не свје сна аморф на ма са ко ја има би ти пре о бли ко ва на 
пре ма њи хо вим „урод ња ва ју ћим“ обра сци ма.

3. БИ ЋЕ ЈЕ ЗИ КА У ДУ ХОВ НО-КУЛ ТУР НОМ КОН ТЕК СТУ. У че му је срж огр је ше ња 
лин гви стич ког праг ма ти ци зма о су шти ну је зи ка? Иа ко се њи ме мо же мо и 
слу жи ти, тј. слу же ње њи ме је је дан од мо да ли те та је зич ке прак се, он ни је 
са мо „по(д)служни“ предмет, шта ви ше, он ни из да ле ка не би се смио сво дити 
са мо на то. С јед не стра не, је зик на ста је из оп ште ња – пред вер бал ног ко је се 
по сте пе но вер ба ли зу је – као што, с дру ге стра не, он пам ти ко му ни ка тив не 
учин ке на ви ке и пре фе рен ци је оних ко ји пу тем ње га већ оп шћа ху. Уто ли ко 
је зик је сво је вр сно „пàм ти ло“ ду хов не имо ви не, али и сва ко днев ног оп ште-
ња оних ко ји пу тем ње га оства ру ју раз мје ну. Он сто га ни је, не сми је би ти, 
пу ка на пра ва ко ја је ту на рас по ла га њу за рад ово га или оно га. На про тив, он 
она ка кав ка квим га за ти че мо, по ред оста ло га „су ге ри ше“ на ко ји на чин убу-
ду ће њи ме тре ба да се „слу жи мо“, што је мо гу ће сто га што је он но си лац зна-
чењā, сми сла и нај по сли је оли че ње ду ха, а не, на про тив, по дат на на пра ва у 
ко ју је са мо ути сну та про це ду ру сво јег ко ри шће ња, као што је слу чај с пра-
вим ору ђи ма. Украт ко, је зи ком се мо же мо слу жи ти са мо сто га што се он 
– мо жда још и ви ше – слу жи на ма. Го вор ни ци јед ног је зи ка и је зик ко ји би ва 
пу тем сво је го во ре но сти јед ни дру ге омо гу ћу ју, усмје ра ва ју, по сре ду ју. Упра во 
то би ва ње-у-оп ште њу, не ста ци о нар ност, али уза јам но, по сре ду ју ће усло вља-
ва ње, ука зу је на то да је зик од го ва ра кон цеп ту ал ним кри те ри ји ма па ра диг ме 
јед ног ду хов ног су шта ства, а не рас по ло жи вог по ма га ла.

Иа ко је зи ка у јед ном ва жном сми слу оче вид но не ма без ње го вих го вор-
ни ка, у овом обо стра ном уза јам ном „има њу“ го вор ни ка и је зи ка, по сје до-
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ва ност из вор них го вор ни ка сво јим ма тер њим је зи ком пре те же над „по сје-
до ва њем“ у су прот ном смје ру, и то из два раз ло га: за то што мо јег ма тер њег 
је зи ка би ја ше и при је не го га про-го во рих и за то што би га и да ље би ло ако 
ја лич но, или би ло ко ји дру ги по је ди нац, сво јим го во ре њем на ње му (с дру-
ги ма), не бих (и да ље) са по твр ђи вао ње го ву ег зи стен ци ју, да ју ћи уто ли ко 
је мац ње го ве пер спек тив не ег зи стен ци је. Да кле, и ди ја хро ниј ски и син хро-
ниј ски по сма тра но, спрам би ло ка ко „фор ма ти ра не“ те ку ће ин тер пер со нал-
не го вор не прак се – ко ја је, уз гред, је дан од уга о них ка ме но ва по ви је сне 
ег зи стен ци је је зи ка – цје ли на „го во ре но сти“, те по хра ње но сти је зи ка, нај по-
сли је и за про мје не уви јек отво ре не ова пло ће но сти јед ног је зич ког ор га ни-
зма, по ма ља се као сво је вр сни тран сцен ден тум, као оно што их на ди ла зи, 
иа ко у јед ном кон сти ту тив ном сми слу та цје ли на упра во про из ла зи из свих 
тих по себ них по твр ђи ва ња иден ти те та и ег зи стен ци је до тич ног је зич ког 
ор га ни зма.

Ов дје ства ри сто је слич но као и у од но су из ме ђу, услов но име но ва но, 
по је ди нач них „кул тур ни на“, да кле про ја ва по сто ја ња не че га што спа да у 
под руч је кул ту ре, и Кул ту ре, као ва зда шње, вир ту ал но-про ви зор не, флу-
ид не (ква зи)цје ли не ко ју ва зда гра ди укуп ност по ме ну тих „кул тур ни на“. 
Иа ко Кул ту ре не ма без „кул тур ни на“, у мје ри у ко јој се сва ка од по то њих 
угра ђу је у ва зда шњу (при вре ме ну) цје ли ну пр ве – иа ко зна мо да не оста вља 
сва ка под јед на ко ду бок, тра јан траг – сам фак тум са у гра ђи ва ња, од но сно 
са у гра ђе но сти, сва ку по је ди нач ну ма ни фе ста ци ју кул тур ног фе но ме на чини 
ма ње или ви ше дру го сте пе ном, а не ри јет ко и ак ци ден тал ном, па и мар ги нал-
ном – спрам укуп но сти оно га што се за ми шља као ре ла тив но кри ста ли зо-
ва на цје ли на са у гра ђе но сти. Је зик је, хе ге лов ски го во ре ћи, из да нак објек тив-
ног ду ха, да кле не што што је на ста ја ло у ме ђу људ ском (вер бал ном) оп ште њу, 
као што га је, с дру ге стра не, и омо гу ћа ва ло. Све оно што је уви јек из но ва 
оста ја ло од тог сваг да шњег оп ште ња на јед ном је зи ку, што се „сли је га ло“ 
као ње го ви „обри си“, ње гов „ка рак тер“, ње го ве „гра ни це“ – вре ме ном се 
кон со ли до ва ло, као што се и уви јек из но ва „ре-кон со ли ду је“, као ва зда шња, 
тем по рал но про мјен љи ва објек тив но ду хов на тво ре ви на.

Про из во ђе њем Кул ту ре, шта ви ше „свје до че њем“ за њу, „кул тур ни не“ 
се бе не из бје жно „ума њу ју“, при че му се, на кон цу, као њи хо ва нај ве ћа ври-
јед ност, као не че га по је ди нач но-пар ти ку лар но га, ис по ста вља упра во то што 
се угра ђу ју у ту цје ли ну. Без те угра ди во сти, без мо жно сти са мо(са )уград ње 
по је ди нач но-кул тур но га у цје ло ви то кул тур но не би би ло ни че га трај но га у 
кул ту ри, од но сно не би било Кул ту ре. Укло пи вост с не чим дру гим, од се бе 
раз ли чи тим, од но сно са у гра ди вост у ва зда при вре ме ну, „отво ре ну“ цје ли ну, 
ни је са мо прет по став ка тра ја ња кул ту ре, те ства ра ња пам ће ња до стој но га, 
као и чу ва ња пам ће ња, не го је та са у гра ди вост и за ло га ври јед но сти и трај-
но сти до тич не „кул тур ни не“. Ја сно је, на рав но, да ни из бли за ни је све од 
кул тур ни на ка дро за угра ди вост-трај ност, већ до бар, ако не и нај ве ћи дио 
њих от па да од те ку ће, при том, на рав но, про ла зне из вед бе Кул ту ре, не за-
др жа ва се „у“ њој, као што и не ма ли дио је зич ког оп ште ња не мо ра оба ве зно 
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на ћи пут да уђе у Је зик. Го вор се мо же схва ти ти као не пре кид ни про цес 
по ви је сне ау то се лек ци је, ко јим се ва зда од лу чу је шта од го во ре но га, до даљ-
ње га, оста је у Је зи ку.

Кул ту ра, као и је зик – што ни је слу чај но, јер је зик ни је са мо „дио“ кул-
ту ре не го је зич ка па ра диг ма мо же уне ко ли ко би ти упо тре бљи ва за мје ро-
дав но ра зу ми је ва ње оп ште, кул тур не па ра диг ме – пред ста вља ва зда шњи 
жи вот, тј. тем по рал но-исто риј ско тран сцен до ва ње без Тран сцен ден ци је, у 
сми слу вјеч но ва же ћег, син гу лар ног То по са. Као и кул ту ра, је зик он то ге-
нет ски прет хо ди би ло ка квом по себ ном је зич ком оп ште њу, као што и фи-
ло ге нет ски об у хва та укуп ност те ку ћег, јед но на ра штај ног је зич ког оп ште ња. 
У од но су на чи ње ни цу ва зда шњег људ ског са-го во ре ња, Је зик фи гу ри ше и 
као тем по рал ни Pri us, и као об у хват на струк ту ра. Иза сва ког пар ти ку лар ног 
је зич ког ко му ни ка ти ва по ма ља се кри ста ли зо ва ни фак тум већко му ни ци
ра ло сти на том је зи ку, што, у нај ма њу ру ку, чи ни ре зи ду ал ну под ло гу и 
до тич ног и свих иних за себ них ко му ни ка ти ва. Овај од нос дво гу бе пре ђа-
шњо сти-об у хват но сти из ме ђу јед но га Је зи ка и мно штва је зич ко га чи ни 
је дин стве ну фор му лу пу тем ко је се мо же ра зу мје ти пре вас хо ђе ње Је зи ка, 
као не ка кве флу ид но-вир ту ал не ква зи цје ли не, над свим по себ ним уну тар-
Је зич ким фе но ме ни ма. 

Ако је Дил тај [Wil helm Dilt hey], про из но се ћи ти ме по то њи ка нон ски 
став фи ло соф ског исто ри зма, ка зао: Шта је чо вјек, то нам ка зу је ње го ва 
по ви јест [Geschic hte], та да то, ди рект но ана лог но, ва жи и за је зик и за кул-
ту ру. Људ ско, као и је зич ко, од но сно кул тур но, је сте оно што је пре тра ја ло 
по ви јест (у сми слу про то ка вре ме на), од но сно што је пре о ста ло као По ви јест 
(у сми слу пам ће ња до стој но га и као та квог упам ће но га). Ипак, овај нор ма-
тив ни дик тум пре о ста ја ња тре ба би ти до пу њен, да се, у су прот ном, не би 
де си ло да све што је у се би по ви је сно (чо вјек, кул ту ра, је зик...) бу де пре пу-
ште но на ми лост и не ми лост јед но смјер ног по ви је сног про це са, та ко да оно 
што је јед ном из о ста ло из „те ку ћег пре о ста ја ња“, са мим ти ме бу де не по врат-
но за бо ра вље но. Чо вјек је ство ре ње ко је пам ти са мо за то што мо же да за бо-
ра ви. За бо рав при том не мо ра би ти са мо про пуст, не мар, ствар људ ске не-
са вр ше но сти, већ за со бом мо же по ву ћи и пре у смје ра ва ња иден ти тет ски 
ре ле вант не ин тен ци о нал но сти. Пам ће ње, с дру ге стра не, мо же би ти ко рек тив 
за бо ра ва, од но сно со ци је тал но мје ро дав ног, на ро чи то ин сти ту ци о на ли зо-
ва ног сје ћа ња. Чо вјек сто га мо же не са мо да пам ти и оно што ефек тив но 
ни је пре о ста ло – као тзв. жи ва тра ди ци ја – не го, под од ре ђе ним усло ви ма, 
ко ји не за ви се са мо од ње го ве во ље за до сту пом про шло ме, и не што јед ном 
од-жи вје ло ипак мо же би ти и из но ва ожи вље но. Но у сва ком слу ча ју, жи вост 
у те ку ћем по ви је сном тре нут ку кри те риј је ак ту ал не по ви је сне ег зи стен ције 
би ло че га што је при јем чи во-осје тљи во на со ци је тал но тра ја ње.

4. ЗА КЉУ ЧАК. Ако је је зик као та кав не што „ду хо вр сно“, та да ње го во, ма-
кар и пре ћут но, сво ђе ње на не ка кав праг ма та ри јум, над ко јим је у сва ком 
по гле ду вла стан ње гов пер со нал ни „су бјект“, ди рект но по ри че ње го ву ду хов ну 
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су шти ну. А та мо гдје има ду ха, ту по сто ји по тре ба да се ду хов но су шта ство 
при зна, ува жи, да би, на да ље, из за јед нич ке сви је сти о ње го вом са при зна ва-
њу оних ко ји у ње му са у че ству ју нај по сли је про ис те кла и чи ње ни ца до сто
јан ства при зна но га. Они ко ји го во ре срп ским је зи ком, зна ју ћи и при зна ју-
ћи при том да он је сте срп ски (а не, ре ци мо, „хр ват ски“, „бо сан ски“ или „цр-
но гор ски“), пре по зна ју ћи по врх то га ври јед ност и у са го вор ни штву срп ског 
је зи ка и у са мој чи ње ни ци ње го вог по сто ја ња, ко ја их до во ди у ду хов ну 
ве зу с пре ци ма и пре да њем, ко ја им омо гу ћу је људ ско оп ште ње са са вре ме-
ни ци ма, оста вља ју ћи и пер спек ти ву по ве зи ва ња с до ла зе ћим на ра шта ји ма 
– они су свје до ци, а по по тре би и бра ни о ци, до сто јан ства срп ског је зи ка.

За то ва ља по ћи од то га да и срп ски је зик има до сто јан ство, те да је усва-
ја њем За ко на о род ној рав но прав но сти оно по га же но, а ти ме по сред но и до-
сто јан ство оних ко ји се мо гу схва ти ти као ква ли фи ко ва ни са у че сни ци у тој 
ду хов ној тво ре ви ни. Ду хов ност би ћа је зи ка ле жи у то ме што он зна чи по ве-
зи вост оних ко ји њи ме го во ре, из чи јег оп ште ња на ста је ду хов ни ре зи ду ум, 
ко ји је дво ја ке на ра ви – оно што пре би ва као ду хов ни пре о ста так у сви ма 
они ма ко ји јед ним је зи ком оп ште, али и оно што оби та ва „око“ по је ди нач них 
го вор ни ка јед ног је зи ка као за јед нич ки ду хов ни око лиш ко ји чини прет по став-
ку сва ког мо гу ћег по ве зи ва ња. Дух, то је про шла по ве за ност из ко је про ис
ти че са да шње по ве зи ва ње и бу ду ћа по ве зи вост; он је на про сто би ва њеупо
ве за но сти. Ка ко тај дух чи ни ме диј и под ло гу за јед ни штва оних ко ји у ње му 
са у че ству ју, он фи гу ри ше као не што суп стан ци јал но, ври јед но, не за о би ла зно. 
Уко ли ко се та ври јед ност као та ква пре по зна, та да се до тич ном ду хов ном 
су шта ству мо ра при пи са ти до сто јан ство – као не што што он со бом из и ску је, 
иа ко као та кав (у овом слу ча ју – је зик) не мо же на се би да пре по зна и при-
пи ше. За то му је и по треб на по моћ ње го вих ква ли фи ко ва них са го вор ни ка. 

До сто јан ство ко лек тив ног ду хов ног су шта ства пре но си се на до сто јан-
ство ње го вих са у че сни ка, иа ко се до сто јан ство по је ди на ца ни как ко не из во ди 
са мо из то га. У слу ча ју угро же но сти до сто јан ства ко лек тив ног су шта ства, 
оно сâмо, као не пер со нал но, осим у ме та фо рич ко-ме та фи зич ком сми слу, 
не мо же бра ни ти вла сти то до сто јан ство, већ то мо ра ју чи ни ти они чи ји је 
пер со нал но ду хов но би ће, лич ни иден ти тет, по сре до ва но до тич ним су шта-
ством. Да кле, бра ни о ци до сто јан ства срп ског је зи ка тре ба да бу ду ње го ви 
ква ли фи ко ва ни „са и ма о ци“, бу ду ћи да кр ше ње до сто јан ства њи хо вог је зи-
ка кр ши и њи хо во лич но до сто јан ство. Је зик за њих ни је тек рас по ло жи во 
ору ђе, већ дио њих са мих, не што што је по је ди нач но и скуп но он то ло шки 
суп стан ци јал но.2

Усва ја њем ова квог За ко на њи хо во лич но до сто јан ство је чак и ди рект-
но угро же но, бу ду ћи да их је, фор мал но: за ко но да вац, а, су штин ски: за го-
вор ни ци ан ти ду хов ног џен де ро ид ног екс тре ми зма, до вео у си ту а ци ју да се 

2 Уто ли ко се на ме ће по тре ба пра вље ња раз ли ке из ме ђу фак тич ких при пад ни ка јед не 
је зич ке за јед ни це, и оних ко ји се с њи ме – осви је сти ли то или не – на ла зе у обо стра ној ду-
хов ној раз мје ни.
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њи хо вом по је ди нач ном сви је шћу и сви је шћу њи хо вих (ма ло љет них) по то-
ма ка рас по ла же као „ре сур сом“ ко ји је са мо зва нач ки, али За ко ном овла-
шће ни ау то ри тет до вео у по ло жај пу ког објек та за тр пље ње про јек то ва них 
ути ца ја. И док „пра ва имо ви на“ не мо же би ти агенс ути ца ја на сво јег има-
о ца, ду хов на имо ви на дје лу је на оне ко ји је има ју, тач ни је ко ји у њој са у че-
ству ју. Исти ни за во љу, по сје до ва ње и те ка ко мо же ути ца ти на по сјед ни ка, 
али са мо та ко што са зна ње о чи ње ни ци сво јег по сјед ни штва пре и на чу је 
ње го ву са мо сви јест. Да кле, имо ви на га до ти че са мо за хва љу ју ћи ње го вој 
са мо сви је сти, јер она, као пред мет па сив ног по сје до ва ња, не мо же би ти ак тер 
дје ло ва ња на ње га. На су прот то ме „ду хов на имо ви на“ – ако се та ко мо же 
ре ћи, бу ду ћи да је пра ва имо ви на оно што је са мо па сив ни објект не чи јег 
по сје до ва ња – ка дра је за су штин ски иден ти тет ски уплив на сво је има о це. 
Шта ви ше, ду хов но су шта ство је сте то што је сте упра во у сво јем би ва њу 
по сред ством сво јих са у че сни ка (кон крет но: је зик пре ко сво јих го вор ни ка). 
Ме ди јал на при ро да ду хов ног су шта ства ви ди се по дво смјер но кру жном 
од но су: по је ди нач ни са у че сни ци „има ју“ не ко ду хов но су шта ство у мје ри у 
ко јој оно има њих.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фа кул тет по ли тич ких на у ка

ca slav.ko pri vi ca@fpn.bg .ac .rs 





Проф. др Дра го Пе ро вић

НА СИ ЉЕ НАД ЈЕ ЗИ КОМ

Чо вјек се од свог на ста ја ња ра зу ми је као бив ству ју ће ко је го во ри. Све 
што су сре ће око се бе је сте је зик, све око се бе име ну је и до зи ва, све му се 
кроз то име ода зи ва и обра ћа. Но, иа ко нам је је зик оно нај сва ко днев ни је и 
нај бли же, мој и наш је зик, је зик у ко јем је сам и је смо, је зик ко ји је сам и је смо, 
нај при је и нај че шће не осје ћа мо ни ка кву по тре бу да ус по ста ви мо од ре ђен, 
„свој од нос пре ма је зи ку“ (Хај де гер) и оном што он кроз нас, кроз оно што 
је сте и сам од се бе го во ри. Због то га га сво ди мо на нај при руч ни је ору ђе, на 
ус пут ни ин стру мент чић ко ји не пре кид но ко ри сти мо а да се ри јет ко кад 
упи та мо ка ко он уоп ште је сте у на ма, од но сно ми у ње му. 

Од ка да је из ве ден тзв. lin gu i stic turn сво јим ми шље њем, по ку ша ва мо 
да од ре ди мо су шти ну је зи ка. Ти ме са мо на ста вља мо ње го ву ин стру мен та-
ли за ци ју, јер ми шље њу да је мо моћ да по сво јој мје ри „скрај чи“ је зик као што 
и све дру го де фи ни ше у је зи ку. Та ко је зик оста је не што стра но и по моћ но, 
ско ро спо ред но, ка ко на шем ми шље њу, та ко и на ма са ми ма. На су прот том 
уо би ча је ном при сту пу чу ју се и из дво је ни гла со ви (нпр. Хај де гер, Бе ња мин, 
Адор но) и на гла ша ва ју да је је зик услов ми шље ња и ње го вог исти но ва ња. 
Ако је та ко, а је сте, је зик је услов без ко га чо вјек не мо же да бу де ми сле ће, 
сло бод но бив ству ју ће. 

Је зик је основ, нор ма, за кон чо вје ко вог ми шље ња и дје ла ња. И он се не 
раз ви ја та ко што то не ко са мо вољ но хо ће, већ сам од се бе, се бе ства ра и 
уз ви су је, кру же ћи у се би од свог цен тра до сво је пе ри фе ри је. На тај на чин 
је зик жи ви сво јим жи во том и „ко ри сти“ нас про ла зни ке у ње го вом жи во ту 
за ис пу ње ње свог сми сла и те ло са. Бо гом да ни је зик ко јим до ла зи мо до се бе 
и ко ји нам сво јим при род ним, чо вје ку по треб ним раз во јем, да је сву сло бо-
ду, од у ви јек се из ла же роп ству мо ћи, тј. по ли тич ко-еко ном ској ти ра ни ји. 
Иа ко је у са мом је зи ку бо го тво ре на мо гућ ност де мо кра ти је, мо дер не, гло-
ба ли зо ва не де мо кра ти је, ве о ма че сто, по ку ша ва ју да за ро бе и сам је зик и 
чо вје ка као би ће ко је по сво јој су шти ни мо ра да го во ри од го ва ра ју ћи дру гом 
и са оп шта ва ју ћи се бе. (Ми ко ји ма је по ли ти кант ским про јек ти ма оти ман 
и под дру гим име ни ма на ме тан наш срп ски је зик, то нај бо ље зна мо.) 
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У осно ви, ка ко је то по ка за ла Мар га рит Пи терс, и овај За кон о род ној 
рав но прав но сти је са мо је дан сег мент гло бал не, ма ни пу ла тив не ре во лу ци-
је ко јом се у по сљед ње три де це ни је у свим сфе ра ма на ше ег зи стен ци је де-
кон стру и ше ју део-хри шћан ско ра зу ми је ва ње чо вје ка. У том про јек ту, кроз 
све ње го ве ета пе, од ви ја се са мо јед но: на сил но ства ра ње сви је та без Бо га, 
без уни вер зал них мо рал них нор ми, без љу ба ви и исти не, као но си ла ца за-
пад но е вроп ске кул ту ре и ци ви ли за ци је. Наш вр ли но ви сви јет стра те шки 
све пре пу шта обо го тво ре ном ин ди ви ду ал ном из бо ру, без иче га но р ми ра ног, 
де фи ни са ног, по твр ђе ног. Де стру и са не су све мо рал не и ре ли гиј ске нор ме 
и дог ме, све кул тур не тра ди ци је, цје ло ку пан ето сни сви јет. И на рав но, су-
ве ре на др жа ва, тра ди ци о нал на по ро ди ца, је дин стве на лич ност. 

Сво то на си ље над чо вје ком спро ве де но је пр во на је зич ком пла ну. 
Гло бал ним дје ло ва њем не фор мал них гру па у исто риј ско је згро је зи ка убри-
зган је ви рус ње го ве нај ра ди кал ни је ин стру мен та ли за ци је и иде о ло ги за ци-
је. Тач но је да је и сам је зик че сто слу жио као сред ство на си ља, али са да је 
у пр вом пла ну на си ље над је зи ком ко јим се уру ша ва не са мо струк ту ра је-
зи ка, већ и пр вен стве но ан тро по ло шка струк ту ра чо вје ка. И то све у име 
гло бал не иде о ло ги је ко ја сво јом ра ди кал но шћу не у по ре ди во на ди ла зи све 
до са да по зна те иде о ло шке и про па ганд не прак се. Умје сто је зич ки осје тљи-
вог за ко на, до би ли смо род но сен зи ти ван је зик. Тим на си љем де стру и ше се 
при род на струк ту ра срп ског је зи ка, а он да лан ча но и мо гућ ност ми шље ња 
на срп ском је зи ку. То та ли тар ни еле мен ти за ко на су спен ду ју устав ну сло бо-
ду ми шље ња и го во ра. За кон ски за хтјев за про мје ном ми шље ња нео до љи во 
под сје ћа на ге бел сов ски со ци јал ни ин же ње ринг и уки да ње сва ког пра ва на 
друк чи је ми шље ње. На тај на чин иде о ло шки из бор јед не гру пе уки да пра-
во сло бод ног из бо ра и сло бод ног ми шље ња свим дру гим дје ло ви ма дру штва.

Ср би јан ско, тзв. за кон ско на си ље над је зи ком је ди но је сми сле но у свом 
бе сми слу да овла да цје ло куп ном, не са мо је зич ком, исто ри јом ко јом је сам 
ја и ко јом је смо ми, уко ли ко по сли је овог за ко на, још уви јек уми је мо да го-
во ри мо срп ским је зи ком. Си гу ран сам да ни пред ла га чи За ко на то не уми-
ју, упр кос свој тор ту ри њи хо ве сло бо де из бо ра ко јој смо из ло же ни. Ка ко, 
чу ва ни исто ри јом срп ског је зи ка, по сли је овог „За ко на“, уоп ште мо же мо 
твр ди ти да је смо Ср би и Срп ки ње, кад ни ко наш до са да ни је си лио је зик 
да из ра зи оно што он је сте а што срп ски је зик ни је? Ко на ма да на шњим 
уоп ште мо же да до зво ли да се на пре чац од рек не мо цр кве но сло вен ског и 
срп ско сло вен ског на сле ђа срп ског је зи ка? Да ли смо тим на си љем ми ко ји 
го во ри мо и ми сли мо на срп ском је зи ку при си ље ни да тај исти је зик кри во-
тво ри мо и фал си фи ку је мо, да би смо, по гло бал ном обе ћа њу, ко нач но, при-
зна ли да ни је смо Ср би? Ка кву би смо има ли род но сен зи тив ну исто ри ју 
на ших стра да ња и су ди ли шта? Зна чи ли овај за кон да из но ва, као да ни шта 
при је ни је би ло, мо ра мо иш чи та ти све исто риј ске је зич ке спо ме ни ке и пре-
ве сти их на тзв. род но сен зи тив ни срп ски је зик? Има мо ли ми да на шњи, ско-
ра шњи и за ко ју де це ни ју по чив ши, го вор ни ци срп ског је зи ка ика кво људ-
ско пра во да у би ло че му ми је ња мо је зик на ших ми ле ни јум ских пре да ка? 
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Мо же мо ли Све том Са ви, би ло ко јим за ко ном, од у зе ти ње го ву све тост? 
Ка ко да род но усен зи ти ви мо све на ше је зич ке спо мен-те ме ље? Ко ће од нас 
да на шњих ста ти ли цем-у-ли це са Го спо дом и род но сен зи тив но пре ве сти 
Би бли ју?

Сав гло бал ни по ре дак, иде о ло шки оправ да но, те жи да ис кљу чи оно 
што нам је „па ло на па мет“ (Га да мер), онај но ви хо ри зонт ко ји нам је об ја-
вљен тран сцен дент ном ми ло шћу, ону гра ни цу људ ско-бо жан ског до ко је не 
мо же мо до спје ти без бо жан ског си ла ска на ма у су срет. Уко ли ко, во ђе ни 
гло ба ли зу ју ћим ин стру мен та ли зо ва њем чо вје ка и је зи ка, оста не мо бор ни-
ра ни у свом је зи ку и ми шље њу, он да је вла да ње над на ма ап со лут но, без обзи-
ра ко то вла да. Је зик је ту, као ин стру мент вла сти, сам по се би нај јад ни је, а 
по мо ћи нај моћ ни је сред ство ко јим се про це су и ра на ше ми шље ње да би се 
од ре кло пра ва да ми сли са мо со бом, без род но сен зи тив ног или би ло ког 
пен дре ка.

У са вре ме ној ан ти ди ја лек тич кој ди ја лек ти ци (ко зна ка ко се то уоп ште 
мо же на зва ти), је зик по ста је ку сур мо ћи, оно што свак ча шћа ва и од би ја да 
узме. Над њим, и ујед но над на ма, овим за ко ном из вр ше на је ане сте зи ја. 
Моћ ко ја те жи да нам од ре ђу је све, па и за ко ни то сти је зи ка, је ди но во ди 
скр на вље њу сло бо де ми шље ња и жи вље ња. Циљ је да се ле га ли зу ју сви они 
ко ји не ма ју ле ги ти ми тет ми шље ња о је зи ку. И на рав но, ми шље ња. Ка ко 
уоп ште не ко ко свој је зик и је зик уоп ште ра зу ми је као ра ди ја тор, се ма фор, 
утич ни цу, ка пу ља чу, на о ча ре, пра шак за веш, миш или екран, мо же да ми-
сли и да има пра во да пре ко је зи ка уво ди гра ни це сло бо ди ми шље ња?

На су прот том ин же њер ски кон стру и са ном пост сви је ту, истин ско ми-
шље ње (ко је мо же мо на зва ти и де мо кра ти ја) мо гу ће је са мо у је зи ку ко ји се 
раз ви ја из сво је су шти не кре ћу ћи се спо ро али си гур но, не да ју ћи да би ло 
чи ја ис хи тре ност и на ме тљи вост оме те ње гов уну тра шњи раз вој. Због то га 
нас је зик сво јом људ ско шћу, сво јом за ко но дав но шћу и за ко но мјер но шћу 
оба ве зу је при је сва ког по ли тич ког ква зи за ко на, и отва ра нам не са гле ди ви 
ар се нал мо гућ но сти на шег бив ство ва ња. 

Су прот но од то га, мо јем и на шем срп ском је зи ку на ме ће се за кон ко ји 
се би да је за пра во да до но си „про ме не ми шље ња, ста во ва и по на ша ња“, као 
да ми ни је смо одој чад срп ског је зи ка, и као да срп ски је зик ни је ни шта ви-
ше од на ших сва ки час про мјен љи вих пе ле на. Све док ми ми сли мо да је 
је зик на ше сред ство, ми са њим, као и са сва ким ин стру мен том, вр ши мо 
на си ље не са мо над је зи ком не го исто вре ме но и над со бом и дру гим љу ди-
ма. Је зик ко јим го во рим и је сам, срп ски је зик, ни је дје ло Дра га Пе ро ви ћа ни 
мо је ге не а ло ги је, при мар но по сма тра не по му шкој на след ној ли ни ји, не го 
је срп ски је зик мо ја ко ли јев ка, мој за ви чај у ко ји ма се на ла зим са сво јим 
бли жњи ма и слу ша ју ћи их по ку ша вам да од го во рим ка ко се чо вјек срп ским 
је зи ком про ја вљу је у ме ни. Срп ски је зик, као ни би ло ко ји дру ги је зик, није 
сред ство мог и на шег осло ба ђа ња, он је са ма мо гућ ност мо је и на ше сло бо де 
ко ја прет хо ди сва кој по дје ли и сва ком мо јем и на шем мо гу ћем из бо ру. Чак 
и у оном нај ин тим ни јем и нај лич ни јем. При род ни, а исто риј ски плу ра ли зам 
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у срп ском је зи ку не до зво ља ва да се отац из јед на ча ва са мај ком јер сам со-
бом хо ће да са чу ва бо го ли ку ве ле леп ност ма те рин ства као но ше ње не ког 
са свим Дру гог у се би. У ње му је дје ло твор на све моћ Бо жи јег ства ра ња. Вјеч-
ност и ми ле ни јум ска ле ги тим ност срп ског је зи ка је услов на шег вер ти кал-
ног исто риј ског по сто ја ња. Она ни ка ко не сми је да се по тре „сва ко днев но“ 
про мје њи вим за ко ни ма, до но ше ним по прин ци пу „ка ко вје тар ду ва“ јер је 
је зик је ди ни бе зу пит ни услов чо вје ко ве ус пра вље но сти пре ма Бо гу и оне 
пр вот не Ри је чи: „У по чет ку бје ше Ло гос“, а са мим тим и чо вје ков, мој и наш 
од го вор на оно ви хор но пи та ње Јо ву: „Гдје си ти био кад ја осни вах зе мљу? 
ка жи, ако си ра зу ман.“

Уни вер зи тет Цр не Го ре
Фи ло зоф ски фа кул тет

Никшић

dra go_pe ro vic@yahoo.com



Проф. др Дра го љуб Пе тро вић

ТЕ ЗЕ О РА ЗА РА ЊУ СР БА И ЊИ ХО ВОГ ЈЕ ЗИ КА

Дав но сам, пр ви пут, за пи сао да је Ср ба би ло (и да су би ли моћ ни и не уни-
шти ви) док су има ли Ца ра и Па три ја ра и док су их пред во ди ли нај бо љи ко ји 
су се ме ђу њи ма мо гли на ћи. А њи хов слом по чео кад су им се за пред вод ни ке 
на мет ну ли они ко ји ни су има ли кад да по ста ну љу ди. (Има ли пре чих по слова.)

И о то ме сам, пре ско ро 40 го ди на, је дан свој текст о ра за ра њу срп ског 
школ ства свео на 11 та ча ка, а дру га ри ми се по друг ну ли да ни сам био „ори-
ги на лан“: онај је на пи сао 11 „те за о Фо јер ба ху“. Знао сам ја та да да је он 
на пи сао и Ко му ни стич ки ма ни фест, али сам ка сни је са знао и ка ко је та 
књи жи ца наста[ја]ла и по чи јем на ло гу. И са знао сам, уз гред, и да му је дво је 
де це умр ло – од гла ди. А две кће ри – за вр ши ле са мо у би ством (да ли слу чај но 
– са сво јим му же ви ма; је дан од њих био је Пол Ла фарг). И да је она ње го ва 
књи жи ца би ла „на уч но упут ство“ – за уни ште ње Сло ве на. А по себ но је за-
ду жио на у ку „от кри ћем“ да би „Евро па би ла чи сти ја“ кад би се Ср би ја мо гла 
из ве сти на Атлан тик и – по то пи ти. 

Ње го ви на ло го дав ци по шли су 1917. по ли ни ји на зна че ној у ње го вом де лу: 
Ву дроу Вил сон по слао је у Ру си ју (из не ке ка над ске лу ке) Леј бу Брон штај на 
(по зна ти ји је као Лав Троц ки) са 275 при ста ли ца и из Швај цар ске Ле њи на са 
још три де се так та квих, с на ло гом да та мо „из ве ду ре во лу ци ју“ и да са се ку 
ру ски еко ном ски, кул тур ни, де мо граф ски и сва ки дру ги успон (пред ви ђа ло 
се да ће до 1930. Ру си ја пре у зе ти еко ном ски при мат и над за пад ном Евро пом 
и над Аме ри ком, а да ће 1950. има ти ви ше ста нов ни ка не го сва Евро па).

С исте адре се ко му ни зам је, две го ди не ка сни је, сти гао и Ср би ма, али 
се по ка за ло да им „те рен ни је био при пре мљен“ и они су сле де ћих два де се-
так го ди на би ли по ти сну ти у иле га лу и тек се пред по че так Дру гог свет ског 
ра та по ја ви ли као кан ди да ти за „бор бу про тив срп ског хе ге мо ни зма“, ма ло 
се игра ли „ужич ке ре пу бли ке“, ис про во ци ра ли „не мач ку фор му лу »1=100«“ 
у Кра гу јев цу, Кра ље ву и дру где и пре се ли ли се у НДХ, да та мо, за јед но са 
сво јим уста шким са ве зни ци ма, про ре ђу ју за пад не Ср бе (осу ђе не, ина че, да 
отуд бу ду „прог на ти као оку па то ри“). И да, уз гред, бу ду да ле ко од не мач ких 
тру па – за ко је су има ли на ред бу да их не на па да ју.
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Ко му ни стич ки сој био је део про јек та за уни ште ње пра во сла вља и то 
по ка зу ју сва де ша ва ња на бал кан ским бо ји шти ма где је тре ба ло са ти ра ти 
Ср бе (грч ко, бу гар ско и ру мун ско пра во сла вље „бра ни ле су“ не мач ке ди на-
сти је – Шле звиг-Хол штајн-Сон дер бург-Глик сбур зи, Ко бур зи, Хо ен цо лер ни), 
при че му су оба свет ска ра та при пре мље на да се по то пи пра во сла вље. И на 
то ука зу ју нео бич на „са ве зни штва“ ко ја су пра ти ла „пар ти зан ско осло бо-
ди лач ко ра то ва ње“. Пр во је оно да је Броз тра жио од Па ве ли ћа (исто ри ча ри 
ће раз ја сни ти ко ји је у то ме био удео и Ко мин тер не) да по сре ду је код Хи-
тле ра да из сво јих за тво ра осло бо ди ве ли ку гру пу „про ве ре них шпан ских 
бо ра ца“, од ко јих ће по сле „из ра сти про сла вље ни пар ти зан ски ко ман дан ти“ 
(Пе ко Дап че вић, Иво Ру ка ви на, Иван Го шњак, Вла ди мир По по вић, Ко ста 
Нађ, Вељ ко Ко ва че вић, Вла до Ћет ко вић, Срећ ко Ма но ла и др.). Или оно да 
су се у би ци на Не ре тви Ми ло ван Ђи лас, Ко ча По по вић и Вла ди мир Ве ле бит 
до го во ри ли с Нем ци ма да их пу сте „на дру гу оба лу и да их не уз не ми ра ва ју“ 
док та мо не по ло ме 20.000 чет ни ка (и они зна ју ко ли ко још хи ља да де це, жена 
и ста ра ца – ко ји су се с њи ма та мо за те кли). Или оно да је Броз 2. ју ла 1943. 
под сво ју за ста ву по звао уста ше и да му их се до 6. апри ла 1944. при кљу чи-
ло 80.000, али је он од зи вом био не за до во љан па је, по сле не ко ли ко ме се ци, 
по звао и оне оста ле. Не зна се ко ли ко му их се та да при кљу чи ло, али би би ло 
за ни мљи во ви де ти ко ли ко је у вр хов ној ко ман ди ње го ве Ј[Н]А би ло про ве-
ре них уста ша. Или оно да је, по сле „осло бо ђе ња Бе о гра да“, иста она пре го-
ва рач ка трој ка ко ја је „упа за ри ла Не ре тву“ скло пи ла с Вер мах том уго вор да 
сна ге „НОБ-а не ће из во ди ти ни ка кве офан зив не опе ра ци је на за пад ном 
де лу фрон та на ре ла ци ји Бе о град –За греб“ док се не мач ке тру пе с Бли ског 
Ис то ка и из Грч ке не из ву ку до Ау стри је и та мо по ло же оруж је пред за пад-
ним са ве зни ци ма. И с тим ци љем отво рен је Срем ски фронт и на ње му Броз 
по стре љао, пре ма ра чу ни ци Ан ту на Ми ле ти ћа, 80.000 срп ских де ча ка. Све-
му то ме мо гла би се до да ти и чи ње ни ца да је Броз све вре ме ра та „над гле дао“ 
и Ја се но вац (за то му је „за ду жен“ био Ба ка рић), чи ме је омо гу ће но да је тај 
Па ве ли ћев (и ње гов, тј. Бро зов) ло гор функ ци о ни сао и у вре ме кад су сви 
Хи тле ро ви би ли за тво ре ни и њи хо ви кре ма то ри ји по га ше ни.

Нео бич но је, да ље, и то да је рат у Евро пи био за вр шен 9. ма ја 1945, али 
је про тив Ср ба тра јао још мно го го ди на и мо гло би се по ка за ти да, у ства ри, 
ни кад ни је ни пре ста јао: у јед ном тре нут ку Ран ко вић се по хва лио да је од 
1945. до 1951. го ди не по би је но 586.000 „на род них не при ја те ља“, то ком мно-
го по сле рат них го ди на за тва ра но је, исле ђи ва но, те ро ри са но три ми ли о на 
Ср ба (не где их се по ми ње и по ла ми ли о на ви ше) и од њих се сва ком ше стом 
нај че шће не зна ни гроб. И ва ља прет по ста ви ти да у ту „Ран ко ви ће ву ма те-
ма ти ку“ не ула зи ни оних (1)80.000 де це са Срем ског фрон та, ни оних 55.000 
де це из ја ма око Фо че, ни де се ти не хи ља да оних „са ве знич ких по врат ни ка“ 
из Ау стри је по би је них по Сло ве ни ји од Ко чев ског ро га до тен ков ских тран-
ше ја око Дра во гра да. Све му то ме тре ба до да ти и та кве чи ње ни це ка кве су 
оне да је сре ди ште срп ске не ма њић ке др жа ве 2. ав гу ста 1944. „пре се ље но у 
Ма ке до ни ју“, да су од мах иза то га Цр но гор ци „уна пре ђе ни у по себ ну на ци ју“, 
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да су у на ше да не Ср би за тр ти у Хр ват ској и БХ-Фе де ра ци ји, да су Ко со во и 
Ме то хи ја „оти шли у Ар ба ни ју“ (и да ће им би ти при кљу че на и Пре шев ска до-
ли на), да ће Ра шка област при па сти Бо сни (и Тур ској), Вој во ди на Ау стро у гарској 
и Хаб сбур зи ма, ис точ на Ср би ја Ру му ни ма и Бу га ри ма, а Шу ма ди ја „Не шко ви-
ће вим Ки не зи ма“, Со ро ше вим Ара пи ма и ње го вим и европ ским Ци га ни ма.

И све је то за ми шље но у не ким мрач ним свет ским бор де ли ма и из ве-
де но под над зо ром „ве ли ких ком би на то ра“ (ка кви су би ли Ле њин, Троц ки, 
Ста љин, Броз – да дру ге та кве за слу жни ке ов де не по ми ње мо), а код нас се 
до вр ша ва де ло ва њем до ма ће ду хов не и мо рал не си ро ти ње оли че не у број-
ним сит ним НВО-гло да ри ма и нај бо љим пред став ни ци ма бај де нов ски де-
фи ни са них „ЛГБТНЗ-де мо кра та“ и њи хо вих за штит ни ка и про мо то ра. Ти 
оште ће ни пред став ни ци људ ске вр сте, за ко је је оста ла на род на реч да их је 
„Бог обе ле жио“ и ко јих, пре ма не ким про це на ма, има 1–3 про цен та људ ске 
по пу ла ци је, „не где та мо“ у све ту, про гла ше ни су „над ле жним“ за уре ђи ва ње 
суд би не оних сво јих 97–99 про це на та нор мал них по ред ни ка. И ту су „на у ку“, 
и код нас, нај бр же усво ји ле же не ко је се фе ми ни змом ба ве „у ви ду за на та“ 
(тј. оне ко је су за бо ра ви ле да би, по не кад ма кар, мо гле би ти и же не), упи са ле 
се у ми ни стар ке, при пре ми ле за кон за ру же ње и нор мал них Срп ки ња и 
срп ског Пар ла мен та. И срп ско га је зи ка. И пот пи са ле де крет о уста но вље њу 
„је зич ке ко вач ни це“ из ко је ће, кад им се год то прох те, ме ђу но га ма мо ћи 
из не ти оно што им је на при мар ној при род ној де о би би ло ус кра ће но (а но ва 
фе ми ни стич ка па мет уре ди ла да се без то га не мо же жи ве ти). И „про пи са ле“ 
да у Ака де ми ји на у ка мо ра би ти 40% „њи хо вих ака де ми ку ша“, а ја се пи там 
за што их се та мо не би на шло, ре ци мо, и 70% ако би ме ђу њи ма би ло бо љих 
од М. Ивић, И. Гриц кат, З. То по лињ ске, Ј. Гр ко вић-Меј џор и оне „њи хо ве 
вр сте“ ко ји ма би са свим при род но би ло да бу ду – ака де ми ци?

Аме ри кан ци ма се ко му ни зам на ја вио по сле Дру го га св. ра та, али га они 
ни су „пре по зна ли као сво је де ло“ и не ке ње го ве нај и стак ну ти је пред ставни ке 
„по се ли“ на елек трич не сто ли це. Та је епи зо да аме рич ке исто ри је по зна та као 
„ма кар ти зам“ и окон ча на је Ај зен ха у е ро вим пред сед нич ким де кре том 1954. 
го ди не, ко јим је ко му ни стич ка па мет озна че на као зло чи нач ка и ти ме при-
зна то да ни је „за до ма ћу упо тре бу“ и да је при ре ђе на „за уни шта ва ње дру гих“. 

Не ке на ше ми ни стар ке са тим се де кре том не мо гу по ми ри ти: оне и даље 
хо ће да ру же и те ро ри шу и Ср бе и срп ски је зик. И чи не то и истом па ме ћу 
и по истим обра сци ма по ко ји ма су то и ко му ни сти чи ни ли. Не схвата ју ћи 
да се по ја вљу ју као слу шки ње гло ба ли ста ко ји су на ме ри ли да Ср би ма от му 
и исто ри ју, и вин чан ску кул ту ру на ко јој је уте ме ље на европ ска ци ви ли за-
ци ја. И да им от му и пра во на жи вот.
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Проф. др Бра ни слав Ри сти во је вић
Проф. др Сло бо дан Ор ло вић

ЗА КОН О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ  
ПРО ТИВ УСТА ВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ:  

ДА ЛИ ЈЕ СР БИ ЈА ДО БИ ЛА ДРУ ГИ СЛУ ЖБЕ НИ ЈЕ ЗИК?

Што ви ше за ко на, то ис ква ре ни ја др жа ва
Та цит

1. УВОД. Ка да прав ник оце њу је текст не ког про пи са, он се у пр вом ре ду 
ба ви вред но ва њем ње го ве ле ги сла тив не тех ни ке, од но сно но мо тех ни ке. У 
пи та њу је оце на ње го ве струк ту ре, си сте ма ти ке, об ли ка, је зич ке и ло гич ке 
об ра де. Да би пи сац за ко на мо гао да на за до во ља ва ју ћи на чин ура ди свој 
по сао, он мо ра да до бро по зна је ка ко област дру штве них од но са ко ју же ли 
да уре ди та ко и по сто је ће ста ње у по рет ку ко јим се оно већ нор ми ра. Неоп-
 ход не су му ве ро до стој не про це не о мо гу ћим по сле ди ца ма ко је ле ги сла ти ва 
мо же да оста ви на це ли ну прав ног си сте ма и о прет по став ка ма за ње го во 
прак тич но ожи во тво ре ње. Из ово га сле ди да су пи сцу за ко на ну жни струч-
ност и ис ку ство у гра ни пра ва ко ју пи сац же ли да уре ди, али и нор ма тив ној 
де лат но сти уоп ште.

2. ЛЕ ГИ СЛА ТИВ НО-ТЕХ НИЧ КА ОЦЕ НА ЗА КО НА. У овом де лу ра да освр ну ће мо 
се на оне ка рак те ри сти ке За ко на о род ној рав но прав но сти1 (у да љем тек сту: 
Зо РР) ко је у нај ве ћој ме ри го во ре у при лог ње го ве не га тив не ле ги сла тив но-
-тех нич ке оце не. 

2.1. НА ЗИВ ЗА КО НА. Иа ко би се из на зи ва Зо РР мо гло за кљу чи ти да је он 
по све ћен рав но прав но сти при пад ни ка раз ли чи тих ро до ва, то ипак ни је та ко. 

Као пр во, из раз род у Зо РР ко ри сти се као не ка вр ста си но ни ма за из раз 
пол, и по ред то га што оба из ра за у чла ну 6 има ју раз ли чи те де фи ни ци је. Та кав 
за кљу чак се ла ко из вла чи нај о снов ни јим је зич ким ту ма че њем од ред бе чла на 
6, где је да та де фи ни ци ја род не рав но прав но сти као „рав но мер ног уче шћа и 

1 За кон о род ној рав но прав но сти. Слу жбе ни гла сник РС бр. 52 (2021).
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урав но те же не за сту пље но сти же на и му шка ра ца у свим обла сти ма дру штве-
ног жи во та“. По сред но се до истог за кључ ка до ла зи ана ли зом упо тре бе ова 
два пој ма. Они су у тек сту Зо РР нај че шће по ве за ни при ло гом од но сно (нпр. у 
чла ну 4 За ко на то се ра ди на 17 раз ли чи тих ме ста у тек сту!2) или се про сто 
ко ри сте у јед ној ис тој ре че ни ци без ика квог раз ли ко ва ња.3 То зна чи да би 
на зив За кон о рав но прав но сти по ло ва био ис прав ни ји. Нај бо љи до каз за ову 
тврд њу је сте члан 11 Зо РР по све ћен Ста ти стич ким по да ци ма. Он, на и ме, 
на ла же да се све „Ин фор ма ци је и ста ти стич ки по да ци ко ји се при ку пља ју и 
еви ден ти ра ју у ор га ни ма јав не вла сти и код по сло да ва ца у свим обла сти ма у 
ко јим се спро во де ме ре из овог За ко на“ мо ра ју раз вр ста ти „по по лу и ста ро-
сти“. Ако је ис прав на те за пи са ца Зо РР да је ка те го ри ја ро да раз ли чи та од 
ка те го ри је по ла, за што акт не на ла же да се ин фор ма ци је и по да ци раз вр ста-
ва ју, осим по по лу, и по ро до ви ма? Од го вор је не дво сми слен: не ма их. Као 
дру го, Зо РР се ба ви рав но прав но шћу по ло ва са мо по сред но. У су шти ни, у 
пи та њу је ле ги сла ти ва ко ја уре ђу је са мо јед ну уску област про бле ма ти ке дис-
кри ми на ци је, дис кри ми на ци ју на осно ву по ла. О то ме ја сно го во ри од ред ба 
о тзв. Оп штим ме ра ма за оства ри ва ње и уна пре ђе ње род не рав но прав но сти 
ко ја ка же да су оне ме ре за бра не дис кри ми на ци је.4 Из гле да да су пи сци Зо РР 
из јед на чи ли по вољ но ста ње у обла сти рав но прав но сти по ло ва са од су ством 
дис кри ми на ци је. Из овог угла гле да но ис пра ван на зив ак та би био За кон о 
дис кри ми на ци ји на осно ву по ла. Као тре ће, текст је пре пун ка зне них од ред би5 
за пре ће них нај те жим пре кр шај ним санк ци ја ма6, што ука зу је на то да су за 
пи сце Зо РР нај ва жни ји ме ха ни зми за оства ре ње по жељ ног дру штве ног ста ња 
у обла сти рав но прав но сти по ло ва пре кр шај не ка зне. Бу ду ћи да је ве ћи на 
ка зне них од ред би7 та ко уоб ли че на да има ју блан кет ни ка рак тер8, ствар ни 
број пре кр ша ја ко је пред ви ђа Зо РР не зна ју ни ње го ви пи сци.

2 При лог од но сно се у овим при ме ри ма из Зо РР не ко ри сти са уо би ча је ном свр хом 
(озна ча ва ње јед на ко вред них из бо ра) са ко јом се ко ри сти ње гов пан дан ра став ни ве зник 
или, већ да у ре че ни цу уве де до дат но об ја шње ње. То се ви ди из чи ње ни це да се у свим при-
ме ри ма у на ве де ном чла ну Зо РР пре ње га увек ста вља за рез: „на осно ву по ла, од но сно ро да 
“. Ов де је род до дат но, на кнад но об ја шње ње по ла.

3 Ти пи чан при мер је тач ка 5 ста ва 3 чла на 1 ко ји гла си: „урав но те же на за сту пље ност 
по ло ва у сва кој фа зи фор му ли са ња и спро во ђе ња по ли ти ке род не рав но прав но сти“.

4 Та ко члан 9 ка же да „Оп ште ме ре за оства ри ва ње и уна пре ђе ње род не рав но прав-
но сти је су за ко ном про пи са не ме ре ко јим се у од ре ђе ној обла сти за бра њу је дис кри ми на ци
ја на осно ву по ла од но сно ро да“.

5 У 4. чла ну IX де ла по све ће ног ка зне ним од ред ба ма на ла зи се нај ма ње 57 раз ли чи тих 
пре кр ша ја!

6 У пи та њу су мак си мал ни до зво ље ни ра спо ни нов ча не ка зне за пре кр ша је за прав на 
ли ца, од го вор на ли ца и пред у зет ни ке од ре ђе не чла ном 39 За ко на о пре кр ша ји ма. 

7 Нај бо љи при мер је тач ка 9 ста ва 1 чла на 68 у ко јој се на во ди да не по сту па ње по оба-
ве за ма из чак 10 раз ли чи тих чла но ва Зо РР, од ко јих не ки, као нпр. 37, има ју пред ви ђе не 
де се ти не раз ли чи тих оба ве за, во ди пре кр шај ној од го вор но сти. 

8 На низ им пе ра тив них или про хи би тив них од ред би у тек сту ак та на до ве зу је се по се бан 
члан у де лу о ка зне ним од ред ба ма са ре че ни цом „Ко не по сту пи по оба ве за ма про писа ним 
у чла но ви ма“ па их на бра ја.
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Уко ли ко се по ве жу пр ви, дру ги и тре ћи за кљу чак, он да би нај и справ-
ни ји на зив ак та био За кон о де лик ти ма дис кри ми на ци је на осно ву по ла. Ова 
оце на го во ри не са мо о ње го вом нео д го ва ра ју ћем на зи ву већ и о ло гич кој 
не ус кла ђе но сти ње го вог уну тра шњег са др жа ја и не до след ној струк ту ри. За-
кон је не ка вр ста не ло јал не кон ку рен ци је по сто је ћем За ко ну о за бра ни дис-
кри ми на ци је9 ко ји је та ко ђе пре оп те ре ћен ка зне ним од ред ба ма. То го во ри 
да је област ка зне не за шти те Зо РР хи пер тро фи ра на, што ва жи и за област 
ка зне не за шти те дис кри ми на ци је уоп ште у срп ском прав ном по рет ку.

2.2. ОБИМ ЗА ХВА ТА ЗО РР У ПРАВ НИ ПО РЕ ДАК РС. На чел но ре че но, у пи та њу 
је тзв. ом ни бус за кон, ко јим се по ку ша ва да се јед на те ма уре ди је дин стве но 
у ви ше обла сти од но сно гра на пра ва. При ли ком про пи си ва ња ни је се во-
ди ло ра чу на, као и код дру гих слу ча је ва ом ни бус за ко на, о то ме у ко јим је 
све обла сти ма пра ва ова про бле ма ти ка већ уре ђе на, на ко ји на чин, и шта би 
се но вим за ко ном све ме ња ло. Та ко се он по ја вљу је као не ка вр ста кров ног 
ак та ко ји све о бу хват но уре ђу ју ћи са мо јед ну дру штве ну по ја ву, а до дат но 
још не ко ли ко дру гих (дис кри ми на ци ја, на си ље у по ро ди ци...), ко је су по 
ми шље њу пи са ца Зо РР срод не ње го вој основ ној те ми, за не ма ру је пот пу но 
чи ње ни цу да су оне већ за до во ља ва ју ће уре ђе не у ве ћи ни гра на пра ва у које 
За кон за хва та.10 Та ко ђе, акт ко ри сти ка зу и сти ку као ле ги сла тив ну тех ни ку, 
на чел но стра ну европ ско-кон ти нен тал ној, а бли ску com mon law по ро ди ци11 
прав них си сте ма, код ко је се пот пу но не по треб но ко ри сти на бра ја ње као 
но мо тех нич ки ме тод. Зо РР та ко на бра ја обла сти дру штве них од но са где се 
мо ра ју оства ри ти јед на ке мо гућ но сти за му шкар це и же не.12 Услед то га, он је 
прак тич но lex spe ci a lis на де се ти не раз ли чи тих за ко на у прав ном по рет ку. 
Шта ви ше, ње го ви пи сци су, у же љи да ом ни бус за хва ти што ви ше гра на пра-
ва, и да се на мет не као не ка вр ста кров ног за ко на, че сто по на вља ли оба ве зе 
ко је су бјек ти већ не сум њи во и не спор но има ју.13 Осим ово га, у не скри ве ној 

9 За кон о за бра ни дис кри ми на ци је. Слу жбе ни гла сник РС бр. 22 (2009), бр. 52 (2021). 
10 Ово је већ че твр ти за кон ко ји све о бу хват но уре ђу је по ја ву на си ља у по ро ди ци по-

ред Кри вич ног за ко ни ка, По ро дич ног за ко на и За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци.
11 Ка зу и сти ка као ле ги сла тив на тех ни ка је од ли ка ан гло сак сон ске, од но сно com mon 

law, по ро ди це прав них си сте ма бу ду ћи да она по чи ва на пре це ден ти ма као из во ри ма пра-
ва – суд ским пре су да ма ко ји ма се ре ша ва ју по је ди нач ни слу ча је ви. Та ква „раз дро бље на“ 
при ро да из во ра пра ва ну жно во ди и на ра тив ној од но сно при по ве дач кој ле ги сла тив ној 
тех ни ци – по је ди нач ном на бра ја њу свих слу ча је ва об у хва ће них за ко ном. 

12 Та ко се ове јед на ке мо гућ но сти мо ра ју оства ри ти у ше сна ест раз ли чи тих обла сти 
дру штве них од но са: рад и за по шља ва ње, со ци јал на и здрав стве на за шти та, обра зо ва ње, 
вас пи та ње, на у ка и тех но ло шки раз вој, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, од-
бра на и без бед ност, са о бра ћај, енер ге ти ка, за шти та жи вот не сре ди не, кул ту ра, ин фор ми-
са ње, спорт итд. Уме сто ово га до вољ но је би ло ко ри сти ти јед ну ап стракт ну фор му ла ци ју 
ко ја би се од но си ла на све обла сти дру штве них од но са. Не ма раз ло га да се рав но прав ност 
по ло ва оства ру је са мо у 16 на бро ја них обла сти дру штве них од но са. За што се не би оства-
ри ва ла у свим обла сти ма? 

13 Та ко члан 25 став 1 ка же да се пла но ви и про гра ми ра да „ор га на јав не вла сти“ при-
пре ма ју, из ме ђу оста ло га, у скла ду са „за ко ни ма ко јим се уре ђу је бу џет ски си стем“. Ка да 
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на ме ри да ши ри по ље ре пре си је, јед ном истом су бјек ту су у јед ном истом 
чла ну, али у два раз ли чи та ста ва, пот пу но из ли шно по на вља ли је дан те исти 
основ пре кр шај не од го вор но сти.14 То во ди ка не ко ли ко за кљу ча ка. Пр во, 
ово је све до чан ство о ло гич кој не ус кла ђе но сти ње го вог уну тра шњег са др-
жа ја, али и не ус кла ђе но сти Зо РР са це ли ном прав ног по рет ка. На дру гом 
ме сту тре ба ре ћи да ова ква ле ги сла тив на тех ни ка до дат но по ја ча ва већ из-
ве ден за кљу чак да је област ка зне не за шти те ак та хи пер тро фи ра на, иа ко је 
на у ка одав но за кљу чи ла да по ве ћа ва ње стро го сти ка зни не по ве ћа ва не го 
сма њу је де ло твор ност ка зне ног пра ва.15 На кра ју, Зо РР је по све му су де ћи 
на пи сан на осно ву не ког узо ра ко ји во ди по ре кло из САД, уме сто да је ура-
ђен ана ли зом по тре ба срп ског дру штва, а за тим ста ња прав ног по рет ка, 
ка ко би се из ву као за кљу чак да ли је Ср би ји уоп ште нео п хо дан.

Из ових раз ло га, да ва ње за о кру же не оце не по ло жа ја ак та у прав ном 
си сте му РС ве о ма је те шко, ско ро не мо гу ће. Вр ло ве ро ват но ни са ми ње го ви 
пи сци ни су све сни ко ли ко је ду бок ње гов за хват у мно ге по ре прав ног по-
рет ка. Обим ад ми ни стри ра ња ко је ће он тек зах те ва ти да би био спро ве ден 
у де ло упла ши ће и ње го ве пи сце и са мо ће до при не ти ње го вом не у спе ху. 
Ова оце на го во ри о не по зна ва њу обла сти дру штве них од но са ко је за ко но-
пи сац же ли да уре ди и о ње го вом не ис ку ству у обла сти но мо тех ни ке.

2.3. О СТИ ЛУ И ЈЕ ЗИ КУ ЗА КО НА. Бу ду ћи да сва ка про фе си ја има свој на ро-
чи ти про фе си о нал ни је зик, та ко и пра во има свој је зик – је зик пра ва16 − као 
под си стем оп штег и сва ко днев ног је зи ка, ко јим се слу же прав ни ци као на-
ро чи ти со ци о је зич ки скуп.17 Да ли Зо РР за до во ља ва обра сце овог је зи ка? 
Тре ба под се ти ти да Рад брух ка же да се за ко ни мо ра ју пи са ти опо ро: они се 
од ри чу би ло ка квог обра зла га ња; оскуд ни су у ре чи ма и од ри че се сва ке 
на ме ре под у ча ва ња или убе ђи ва ња адре са та. Ле ги сла ти ва мо ра иси ја ва ти 
афек тив ном хлад но ћом, без о се ћај но шћу и би ти не на гла ше на по пут ма те-
ма тич ких фор му ла.18

би ко јим слу ча јем би ло мо гу ће дру га чи је, а то би зна чи ло да се про гра ми ра да не ког др жав-
ног ор га на до но се ми мо За ко на о бу џет ском си сте му, би ло би то ствар но из не на ђу ју ће.

14 Та ко став 2 чла на 68 ка же да за пре кр шај од го ва ра „и од го вор но ли це у ор га ну јав не 
вла сти“, иа ко 1. став истог чла на на во ди да од го ва ра од го вор но ли це у „ор га ну Ре пу бли ке 
Ср би је, ор га ну те ри то ри јал не ау то но ми је и ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве“. Од ред-
бом тач ке 18 ста ва 1 чла на 6 о зна че њу пој мо ва од ре ђе но је да је ор ган јав не вла сти „др жав ни 
ор ган, ор ган ау то ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве“. То зна чи да је од ред ба 
ста ва 1 не по треб на јер је већ об у хва ће на ста вом 2.

15 Зо ран Сто ја но вић. Кри вич но пра во – оп шти део. Бе о град, 2013, 71.
16 Прав на на у ка пра ви раз ли ку из ме ђу је зи ка пра ва (је зик ле ги сла ти ве) и прав ног 

је зи ка (је зик прав не прак се), ко ја ов де ни је ва жна, па се њо ме не ба ви мо.
17 Ми лош Мар ја но вић. О од но су је зи ка и пра ва као дру штве них по ја ва. М. Ми ћо вић 

(ур.). Пра во и је зик − збор ник ре фе ра та са на уч ног ску па. Кра гу је вац, 2006, 122.
18 Дра ги ша Дра кић. О сти лу је зи ка за ко на. Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но

вом Са ду 1 (2012): 376−377 (у да љем тек сту: Дра кић 2012).
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На жа лост, Зо РР је пи сан ду гач ким ре че ни ца ма пре пу ним на бра ја ња, 
сло же ним је зич ким об ли ци ма и те шким сти лом на гла ше них син так сич них 
укра са из ме ђу ко јих че сто вла да ју не склад не гра ма тич ке ве зе. Акт оби лу је 
бе сми сле ним из ра жа ва њем ти пич ним за про фе си о нал ну фра зе о ло ги ју тзв. 
не вла ди ног сек то ра. Она је у пра ви лу по сле ди ца ло ших пре во да са стра них 
је зи ка, нај че шће ен гле ског, ко ји су че сто стра ни срп ском је зи ку.19 Ови пре-
во ди ну жно во де је зич ким гре шка ма, нео д го ва ру ју ћом упо тре бом па де жа, 
не до ста ју ћим зна ко ви ма ин тер пунк ци је20 и пот пу но но вим, све же ско ва ним 
ре чи ма21 или из ра зи ма ко ји, из ме ђу оста ло га, слу же и да об ја сне јед ни дру ге.22 
Осим што је пре оп те ре ћен ду гач ким фор му ла ци ја ма23 Зо РР има и ве ли ки 
број зависнoсложених ре че ни ца ко је са др же ви ше за ви сних ре че ни ца, та ко 
да се при ли ком чи та ња вр ло ла ко гу би сми сао.24 Ова кав стил је зи ка ак та је 
не сум њи во јед на од ње го вих глав них ма на: ње го во је зич ко ту ма че ње би ће 
иза зов и за нај и ску сни је прав ни ке.

Ове ка рак те ри сти ке сти ла је зи ка Зо РР су, ина че, ти пич не за је зик прав-
них по ре да ка ко ји се на ла зе у пре ви ра њу и у опа да њу мо ћи, и тре ба ло би да 
срп ским вла сти ма бу ду ве ли ко упо зо ре ње о ста њу у ко ме се оне са ме на ла-
зе: за блу да је да је акт по сле ди ца кри зе у од но си ма из ме ђу по ло ва у Ср би ји, 
он је по сле ди ца кри зе вла сти. 

„Ка да се сла ба цен трал на власт и би ро кра ти зо ва на др жа ва су о ча-
ва ју са не пре кид ним ни зом те шко ћа и при вред ном кри зом, услед не спо-
соб но сти да на њих ре а гу ју бр зо, јед но став но и де ло твор но, она од го ва ра 
са све гро зни ча ви јом за ко но дав ном ак тив но шћу. Др жа ва, та ко, по чи ње 
да се пе тља у све и сва шта, [у овом слу ча ју у рав но прав ност по ло ва], а 
ка ко су ау то ри тет др жа ве и моћ ње ног апа ра та при ну де услед кри зе ма ли, 

19 Нај симп то ма тич ни ји при мер бе сми сле ног би ро крат ско-иде о ло шког из ра жа ва ња 
ко је од ли ку је Зо РР је упра во од ред ба род но осе тљи вог је зи ка у тач ки 17 ста ва 1 чла на 6. 
Иа ко би тре ба ло да дâ зна че ње пој ма, она то не ра ди већ го во ри ко ја је ње го ва свр ха и че му 
слу жи. Из ме ђу оста ло га, од ред ба ка же да је свр ха „про ме на ми шље ња, ста во ва и по на ша ња 
у окви ру је зи ка ко јим се [говорници] слу же у лич ном и про фе си о нал ном жи во ту“. Ми шље
ња и ста во ви по сто је у је зи ку, али по на ша ња не. Не мо же се је зи ком по на ша ти. Оно што 
је по све му су де ћи тре ба ло да ту пи ше је сте да је свр ха је зи ка да се про ме ном ми шље ња и 
ста во ва код го вор ни ка, на кра ју, про ме ни и ње го во по на ша ње.

20 Је дан од при ме ра је став 3 чла на 26. Ре че ни ца је та ква да пот пу но збу њу је чи та о це, 
због, по све му су де ћи, два за ре за ко ји не до ста ју. Без њих је зич ко ту ма че ње овог чла на во ди 
ка ап сурд ним и бе сми сле ним зна че њи ма. Исто вре ме но, по себ не ме ре ра ди оства ри ва ња 
ујед на че не за сту пље но сти по ло ва се, пре ма сло ву овог чла на, до но се уз „по себ но обра зло-
же ње ко је ува жа ва спе ци фич но сти“, а све то у „скла ду са овим спе ци фич но сти ма“.

21 Та ква је реч урод ња ва ње.
22 Та кви су из ра зи род на ана ли за или род на пер спек ти ва од ко јих овај дру ги слу жи 

за об ја шње ње пој ма урод ња ва ње. 
23 Та ко став 1 чла на 28 са др жи рав но сто пе де сет ре чи у јед ној ре че ни ци, а став 2 чла-

на 57 сто че тр де сет јед ну реч. 
24 Та ко став 2 чла на 33 и став 1 чла на 66 има ју по че ти ри за ви сне ре че ни це.
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анар хи ја у спро во ђе њу за ко на по ста је све че шћа по ја ва. Та ко се нај нор-
мал ни је до ла зи у си ту а ци ју да се јед не те исте од ред бе по на вља ју у ви ше 
за ко на [по ја ва на си ља у по ро ди ци је уре ђе на већ че твр ти пут у срп ском 
прав ном по рет ку] и да им се до да ју све ре пре сив ни је санк ци је, иа ко ни 
прет ход не ни су да ле же ље ни ис ход. У та квим окол но сти ма кри стал на 
ја сно ћа зре лог је зи ка пра ва се ква ри, али са мо де ли мич но као ре флек си-
ја оп штег про па да ња, а ви ше као од раз не мо ћи, ка ко зва нич но иза бра ног, 
та ко и не и за бра ног вла да ју ћег сло ја. Је зик пра ва се, из ме ђу оста ло га, би-
ро кра ти зу је и упо тре бља ва ју се из ве шта че ни и бом ба стич ни лин гви стич-
ки обра сци, пу ни кли шеа, ко ји се осла ња ју на пре те ри ва ња ра ди јеф ти ног 
ути ска. У за ко ни ма вла да по пла ва ре чи и ба рок ни стил у ко ме је над моћ-
ни об лик из ра жа ва ња по на вља ње и су ви шне фра зе, а као нај сна жни ји 
сим бол де ка ден ци је пра во се вра ћа не сврис ход ном фор ма ли зму, где про-
це ду ре слу же као бе сми сле ни ап стракт ни усло ви пу но ва жно сти прав них 
ака та, уме сто да бу ду про сти и јед но став ни ме ха ни зми до ка зи ва ња.“25

Ко ли ко год пре ци зно је зич ко ту ма че ње ак та би ло иза зов но, на чел на 
оце на су ко ба ко ји ње го ве од ред бе иза зи ва ју са Уста вом утвр ђе ним на че ли ма 
прав ног по рет ка РС је ипак мо гу ћа. Пи сци овог ле ги сла тив ног ак та, на и ме, 
ве ро ват но фру стри ра ни због не мо ћи по сто је ћег за ко но дав ства да ство ри 
са мо њи ма по жељ но дру штве но ста ње, без раз ми шља ња су за хва ти ли у про-
стор сло бо да и пра ва ко је су ве ре но уре ђу је Устав РС.

3. ПО ЈЕ ДИ НЕ СЛО БО ДЕ И ПРА ВА ГА РАН ТО ВА НИ УСТА ВОМ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 
КО ЈЕ НА РУ ША ВА ЗО РР. У овом де лу ра да би ће по бро ја ни са мо нај о чи ти ји про-
до ри за кон ских од ред би у вред но сти га ран то ва не УРС.26 Те мељ ни ја и све-
о бу хват ни ја ана ли за Зо РР би ве ро ват но до шла до но вих за кљу ча ка. Она је, 
ипак, те шко мо гу ћа у крат ком вре ме ну бу ду ћи да је акт, ка ко је већ из ве ден 
за кљу чак у пр вом де лу ра да, сво јим од ред ба ма за хва тио у нај ма ње два де-
се так раз ли тих обла сти дру штве них од но са уре ђе них у де се ти на ма дру гих 
за ко на. За пот пу ну ана ли зу свих ње го вих штет них по сле ди ца нео п хпод но 
је вре ме ко је сто ји у ве зи са оби мом про до ра у прав ни по ре дак. 

3.1. АУ ТО НО МИ ЈА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА. Јед на од нај ду жих од ред би Зо РР је сте 
она у чла ну 37 ко ја по ку ша ва да на мет не раз ли чи те оба ве зе „ор га ни ма јав-
не вла сти и по сло дав ци ма ко ји оба вља ју по сло ве у обла сти обра зо ва ња и 
вас пи та ња, на у ке и тех но ло шког раз во ја“. Од ред ба је сло же на и за хва та како 
уста но ве у пред школ ском, основ ном и сред њем, та ко и у ви со ком обра зо ва њу. 
Ова кве од ред бе по ка зу ју у нај ве ћој мо гу ћој ме ри сву мањ ка вост ом ни бус 
за ко на. Та ко су у овој од ред би спо је не оба ве зе ко је се на ме ћу свим ни во и ма 
обра зо ва ња, иа ко се сва ки о тих ни воа, са до брим раз ло гом, уре ђу је пот пу но 
одво је ним за ко ни ма. 

25 Об рад Ста но је вић. Рим ско пра во. Бе о град, 1992, 79−80. Овај ду жи ци тат је ис ко ри-
шћен за то што ско ро са вр ше но опи су је окру же ње у ко ме је до нет Зо РР и што пра вил но пред-
ви ђа ка ко ће и чи ме би ти огра ни че на ње го ва де ло т вор ност. 

26 Устав РС. Слу жбе ни гла сник РС бр. 98 (2006).
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Та ко тач ка 1 ста ва 1 чла на 37 зах те ва од ових ин сти ту ци ја да „укљу че 
са др жа је ве за не за род ну рав но прав но сти“ у „пла но ве и про гра ме на ста ве 
и уче ња, од но сно сту диј ске про гра ме“, иа ко је до но ше ње ова квих ака та на 
раз ли чи тим ни во и ма обра зо ва ња уре ђе но раз ли чи тим за ко ни ма. Ка да је у 
пи та њу ви со ко обра зо ва ње, оно је уре ђе но, пр во од ред бом чла на 72 УРС 
ко ја уни вер зи те ту да је ау то но ми ју, а за тим тач ком 1 ста ва 1 чла на 6 За ко на 
о ви со ком обра зо ва њу27 ко ја из ри чи то ка же да је „пра во на утвр ђи ва ње на-
став них про гра ма“ део те ау то но ми је уни вер зи те та ко ју УРС га ран ту је. Из 
ово га ја сно сле ди да је би ло ка кво ме ша ње у са др жа је на став ног про гра ма 
на ру ша ва ње ау то но ми је уни вер зи те та и ти ме про тив у став но. Зах тев ак та 
да се ин тер ве ни ше у са др жај на став ног про гра ма се (не по треб но) по на вља 
у тач ки 3 ста ва 1 чла на 37 и под тач ки 1 тач ке 4 истог ста ва, и пред ста вља 
јед на ко не вред но га же ње ау то но ми је уни вер зи те та. 

3.2. СЛО БО ДА НА УЧ НОГ СТВА РА ЊА. Сло бо да на уч ног ства ра ла штва га ран-
то ва на чла ном 73 УРС на ру ше на је од ред бом под тач ке 8 тач ке 1 ста ва 1 
чла на 37 ко јом се зах те ва да се у „из ра ду, вред но ва ње, из бор, спро во ђе ње и 
оце њи ва ње ре зул та та на уч но и стра жи вач ких про је ка та“ укљу чи „род на пер-
спек ти ва“. Сло бо да на уч ног ства ра ла штва ни је огра ни че на ап со лут но ни чим 
осим на уч ним ме то дом, ни ти по зна је из у зет ке у са мом УРС, та ко да је ова-
кав им пе ра тив већ на пр ви по глед про тив у ста ван. Ова од ред ба се, ина че, 
од но си са мо на на уч не про јек те фи нан си ра не из јав них сред ста ва, што 
отва ра пи та ње рав но прав но сти на уч них ин сти ту ци ја с об зи ром на из вор 
фи нан си ра ња и дис кри ми на ци је оних ко ји ма се на ме ће ова оба ве за.

Ова сло бо да га ран то ва на УРС на ру ша ва се и од ред ба ма тач ке 1, 3 и 4 
(под тач ке 1 и 2) чла на 37. Ово су, ина че, од ред бе ко је на ру ша ва ју и ау то но-
ми ју уни вер зи те та зах те вом да се од ре ђе ни са др жа ји уне су у на став не про-
гра ме. На став ни про гра ми су у над ле жно сти уни вер зи те та, а бу ду ћи да је 
њи хов са др жај на у ка, они се из гра ђу ју на је ди ни на чин ко ји је на у ци мо гућ: 
на уч ним ме то дом. Бу ду ћи да се на у ком мо же зва ти са мо оно што се из гра-
ђу је на уч ним ме то дом, а не де кре том, сва ки им пе ра тив ни зах тев у ве зи са 
са др жа јем на став них про гра ма, осим што на ру ша ва ау то но ми ју уни вер зи-
те та, на ру ша ва и сло бо ду на уч ног ства ра ла штва. 

2.3. СЛО БО ДА ИЗ РА ЖА ВА ЊА. Под тач ком 3 тач ке 1 ста ва 1 чла на 37 уво ди 
се оба ве за ко ри шће ња „род но осе тљи вог је зи ка, од но сно је зи ка ко ји је у 
скла ду са гра ма тич ким ро дом, у уџ бе ни ци ма и на став ном ма те ри ја лу, као 
и у све до чан стви ма, ди пло ма ма, ква ли фи ка ци ја ма, зва њи ма, за ни ма њи ма 
и ли цен ца ма, као и у дру гим об ли ци ма вас пит но-обра зов ног ра да“. Овом 
од ред бом на ру ша ва се сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња ко ја је га ран то ва на 
чла ном 46 УРС, пре ци зни је ре че но, онај део ко ји се од но си на сло бо ду из-
ра жа ва ња, бу ду ћи да ства ра обра зац оба ве зног на чи на на ко ји се пи сац 

27 За кон о ви со ком оба зо ва њу. Слу жбе ни гла сник РС бр. 88 (2017), бр. 73 (2018), бр. 27 
(2018) – др. за кон, бр. 67 (2019), бр. 6 (2020) – др. за кон, бр. 11 (2021) – ау тен тич но ту ма че ње, 
бр. 67 (2021) – др. за кон. 
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уџ бе ни ка од но сно на став ног ма те ри ја ла, или пре да вач ко ји из во ди „дру ге 
об ли ке на став но-обра зов ног ра да“ из ра жа ва. 

Ова сло бо да на ру ша ва се и но ви на ри ма ста вом 3 чла на 44 ко јим се на-
ме ће оба ве за сред стви ма јав ног ин фор ми са ња да „при ли ком из ве шта ва ња 
ко ри сте род но осе тљи ви је зик“ као и „да раз ви ја ју свест о зна ча ју род не 
рав но прав но сти“. Ка ко из ве шта је у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња не пра-
ве не и ме но ва ни су бјек ти, не го но ви на ри, или у крај њој ли ни ји уред ни ци, 
њи ма се овом од ред бом на ру ша ва сло бо да из ра жа ва ња.

Тре ба на по ме ну ти да ова сло бо да има 5 огра ни че ња у УРС (сло бо де и 
пра ва дру гих, чу ва ње ау то ри те та и не при стра сно сти су да, за шти та јав ног 
здра вља, за шти та мо ра ла де мо крат ског дру штва, за шти та на ци о нал не без-
бед но сти РС) од ко јих се ни ти јед но ов де не при ме њу је. Ово сто га што се 
про пу шта њем да се ко ри сти род но осе тљи ви је зик од но сно не про мо ви са њем 
рав но прав но сти му шка ра ца и же на (што је свр ха ко ри шће ња овог је зи ка 
пре ма Зо РР), не на ру ша ва ју на ци о нал на без бед ност РС, јав но здра вље, мо-
рал де мо крат ског дру шта, ау то ри тет и не при стра сност су да ни ти сло бо де 
и пра ва дру гих. 

3.4. СЛО БО ДА МЕ ДИ ЈА. По ме ну тим ста вом 3 чла на 44 ко јим се уво ди оба-
ве за сред стви ма јав ног ин фор ми са ња да ко ри сте тзв. род но осе тљи ви је зик 
при ли ком из ве шта ва ња, осим на ру ша ва ња сло бо де из ра жа ва ња но ви на ри-
ма уво ди се и цен зу ра. Ово је про тив но од ред би ста ва 3 чла на 50 УРС јер се 
сред стви ма јав ног ин фор ми са ња на ме ће оба ве зан са др жај ин фор ма ци ја и 
иде ја ко је се њи ме ши ре. Ни ти је дан од из у зе та ка од ове за бра не ко је по зна је 
УРС у ис тој од ред би, а ко је мо гу да ство ре основ за цен зу ру, ни је ов де при су-
тан (спре ча ва ње по зи ва ња на на сил но ру ше ње по рет ка, на ру ша ва ње те ри то-
ри јал ног ин те гри те та, спре ча ва ње про па ги ра ња ра та или под стре ка ва ња 
на на си ље, или ра ди спре ча ва ња за го ва ра ња ра сне, на ци о нал не или вер ске 
мр жње). Сто га сле ди да ова од ред ба про пи су је вид цен зу ре, бу ду ћи да се њоме 
ме ди ји ма на ме ће оба ве зан са др жај ин фор ма ци ја или иде ја ко је ши ре.

4. ЗА КЉУ ЧАК. Ана ли за Зо РР и ње го вог од но са са це ли ном прав ног по рет-
ка у ко јем би тре ба ло да на ђе сво је ме сто во ди за кључ ку да он не ис пу ња ва 
ни нај о снов ни је зах те ве јед не уред не ле ги сла тив не тех ни ке.

Акт има нео д го ва ра ју ћи на зив, а уну тра шњи са др жај му је ло гич ки 
не ус кла ђен, док је сам Зо РР не ус кла ђен са це ли ном прав ног по рет ка. По све-
му су де ћи, за ко но пи сци сла бо по зна ју област дру штве них од но са ко ју су 
же ле ли да уре де јер су ак том пре мре жи ли ба рем два де сет раз ли чи тих обла-
сти дру штве них од но са. Зо РР ода је ути сак обра зло же ња не ког за ко на, а не 
ње го вог ин те грал ног тек ста, јер се пре ви ше тру ди да об ја сни, убе ди и оправ-
да. Има ви ше прав но по ли тич ких у од но су на нор ма тив не са др жа је, та ко да 
ли чи на не ку стра те ги ју или про грам. С дру ге стра не, од ред бе ка зне ног 
ка рак те ра при сут не су у то ли ком бро ју и то ли ко су ре пре сив не да Зо РР ви-
ше од го ва ра ста ту ту не ке по ли тич ке ор га ни за ци је на ме ње не ре во лу ци о на-
ри ма не го про сеч ној ле ги сла ти ви. 
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Не до ста так ис ку ства у обла сти но мо тех ни ке се, ипак, нај пре огле да у 
нео д го ва ра ју ћем је зи ку и сти лу Зо РР и че стој ло гич кој не до след но сти и не-
ус кла ђе но сти уну тра шњег са др жа ја. Не ма ни тра га од ја сних, пре ци зних, 
је згро ви тих је зич ких ис ка за ко ји су не ка да кра си ли кла си ке на шег (Бо ги-
шић), али и рим ског пра ва (Се нат мр твих), и ко ји су се чи сто ћом, јед но став-
но шћу и са же то шћу у из ра жа ва њу уз ви си ли у ранг из ре ка или му дро сти. 
Та ко Бо ги шић, схва та ју ћи зна чај је зи ка за из ра жа ва ње пра ва, ка же да се 
тер ми ни у за ко ни ма „ујед но ти чу и на у ке је зи ка и на у ке пра ва“ (Дра кић 
2012: 379) на тај на чин да за кон ским фор му ла ци ја ма пра во да је са др жај, али 
је зик да је кри стал но ја сно пре по зна тљив об лик и обич ном чо ве ку ра зу мљив 
из раз. Да би за ко не раз у ме ли, у пр вом ре ду прав ни ци, јер тре ба да их при-
ме њу ју, али и оби чан на род као ње го ви адре са ти, јер тре ба да сво је по на ша-
ње ускла де са њи ма, ле ги сла ти ва ну жно мо ра би ти са ста вље на ува жа ва ју ћи 
зах те ве обе на у ке. Прав ник сто га ни је са мо у оба ве зи да „го во ри ис прав но 
пра во, ве ћи да пра во ис прав но го во ри“ (Дра кић 2012: 373). Зо РР сво јим 
мањ ка вим од ред ба ма нео до љи во под се ћа на упра во обр ну ту си ту а ци ју: ону 
у ко јој се по гре шно пра во по гре шно го во ри. 

Из све га ре че ног не тре ба да чу ди да је пи сац Зо РР та ко ла ко, у из ли ву 
над ме но сти и уми шље но сти свој стве не нај бо љим по ла зни ци ма ку мро вач-
ке ака де ми је, за хва тио у не спор не и до бро уте ме ље не устав не сло бо де и 
пра ва. На ње го вој ме ти на шли су се ау то но ми ја уни вер зи те та, сло бо да на-
уч ног ства ра ла штва, из ра жа ва ња и ми шље ња или сло бо да ме ди ја. Про сто 
је не ве ро ват но да је са мо јед ном оба ве зом ко ју на ме ће акт на пад ну та сва ка 
од ових устав них вред но сти: оба ве зом упо тре бе род но осе тљи вог је зи ка у 
зва нич ном оп ште њу. Ве ли ки је ап сурд да твор ци ак та, ко ји су ње го вим тек-
стом осве до чи ли при лич но огра ни че не мо гућ но сти вла да ња, ка ко срп ским 
је зи ком та ко и срп ским је зи ком пра ва, же ле да овим за ко ном уве ду је дан 
пот пу но но ви, ве штач ки је зик. Бу де ли он из гра ђен ни ским је зич ким и но-
мо тех нич ким стан дар ди ма ко је су по ка за ли пи сци Зо РР, би ће вр ло ве ро ват-
но за кр жљао. Да ле ко је ло гич ни је да су пр во при стој но овла да ли по сто је ћим 
слу жбе ним је зи ком у Ре пу бли ци Ср би ји, пре не го што су по ка за ли на ме ру 
да му ство ре пот пу но но ву не ло јал ну кон ку рен ци ју. 

Чи та ју ћи ње го ву де фи ни ци ју, не мо же мо да се отрг не мо од ми сли да 
нео до љи во под се ћа на др ве ни го вор из прак се со вјет ског, од но сно бе тон ски 
го вор (die Be ton sprac he) из прак се ис точ но не мач ког ре ал со ци ја ли зма. У пи-
та њу је био на чин из ра жа ва ња гло ма зног, спо рог и не де ло твор ног ад ми ни стра-
тив ног апа ра та ко му ни стич ких др жа ва у по след њој фа зи њи хо вог по сто ја ња 
70-их и 80-их го ди на про шлог ве ка. Ова кве вр сте је зи ка пра ва упо тре бља-
ва не су са ци љем да се зва нич но са оп шти јед но ми сле ћи став то та ли тар них 
ре жи ма око не ке ва жне дру штве не те ме, али да се исто вре ме но су штин ска 
де ба та, раз ме на ми шље ња и по ле ми ка око ње спре че, из бег ну или пред у-
пре де, од но сно за це мен ти ра ју, због че га је љу де под се ћао на бе тон. 

Да су ова кви на чи ни јав ног из ра жа ва ња ка рак те ри сти ка прав них си сте-
ма дру шта ва ко ја се на ла зе у ци ви ли за циј ском опа да њу или пред про па шћу, 



258

одав но је схва ће но, и та оце на ни је но ви на. Са свим је из ве сно да Зо РР ни је 
сли ка кри зе у од но си ма из ме ђу по ло ва у Ср би ји, већ кри зе устрој ства ко је 
је не спо соб но и не де ло твор но да се но си са еле мен тар ним про бле ми ма јед-
ног дру штва ко је се на ла зи у си ла зној пу та њи . Оно што је но во је сте пи та-
ње ко је оста је за чи та о це овог тек ста, али и за гра ђа не као ње го ве адре са те: 
ко је су то те ме ко је овом срп ском ва ри јан том бе тон ског го во ра тре ба да се 
осу је те или за бра не? То је сва ка ко зва нич но об на ро до ва на те ма род но осе-
тљи вог је зи ка: од но си по ло ва у Ср би ји. Из ког раз ло га у Ср би ји не ће сме ти 
да се де ба ту је или по ле ми ше о њој, оста је да се ви ди, али већ са да мо же да 
се за кљу чи да ће до ве сти до уда ља ва ња по ло ва и да ће од но си му шка ра ца 
и же на да се по гор ша ју на ште ту и јед них и дру гих.

Да ли је на ме ра за ко но пи са ца, бу ду ћи да су се опре де ли ли да кроз овај 
бе тон ско осе тљи ви је зик про ву ку ар ма ту ру ка зни, ства ра ње не ке Род но ја
ко бин ске дик та ту ре, оста је да се ви ди ка да до ђе до прак тич не при ме не овог 
ак та. Она ће од го во ри ти на пи та ње да ли је ово срп ска вер зи ја За ко на о 
сум њи ви ма и да ли је ми ни стар ство ко је га је на мет ну ло Ко ми тет јав не 
без бед но сти. 

Слич но дру гим ско јев ски ам би ци о зним, иде о ло шки ис кљу чи вим и 
ди вље ре во лу ци о нар ним ква зи ле ги сла тив ним по те зи ма ве ро ват но ће и овај 
им пло ди ра ти у су да ру са ра зум ном, нео стра шће ном и од ме ре ном ствар но-
шћу. Оно што је не из ве сно је сте ко ли ко ће тра ја ти ове екс трем но фе ми ни-
стич ке Олов не го ди не и ко ли ки ће би ти број њи хо вих жр та ва. 

За крај тре ба из ве сти два нај ва жни ја за кључ ка. Пр во, суд би на дру штва 
чи ји је прав ни по ре дак из не дрио ова ко не при ме њи ву на дри пи сар ску ди вљу 
град њу на о штре ну крај ње екс пло зив ним ка зне ним по тен ци ја лом не мо же 
би ти све тла. Дру го, Ре пу бли ка Ср би ја је не до зво ље ним пу тем, ак том ни же 
прав не сна ге од УРС, до би ла свој дру ги слу жбе ни је зик.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Прав ни фа кул тет

rbra ne@pf.uns.ac.rs
s.or lo vic@pf.un s.ac .rs 
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Ми лен ко П. Ра дић

ПО ВО ДОМ УСВА ЈА ЊА ЗА КО НА О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ  
И ЗА КО НА О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА  
ЗА КО НА О ЗА БРА НИ ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ

За ко ни су до не ти 20. 5. 2021. го ди не и сту пи ли су на сна гу 1. 6. 2021. 
го ди не (об ја вље ни су у Слу жбе ном гла сни ку РС, бр. 52/2021). При сил на при-
ме на ових за ко на обез бе ђе на је пред ви ђе ним ка зна ма – до 2.000.000 ди на ра 
и ка зна ма за тво ра до 5 го ди на, а пред ви ђе на је и мо гућ ност од го вор но сти 
за не хат (ка да пре кр ши лац уоп ште ни је же лео да из вр ши пре кр шај). 

Сма тра ју ћи да су усво је ни за ко ни су прот ни Уста ву и дру гим по сто је-
ћим за ко ни ма, да ру ше прав ни си стем, кр ше за бра ну са мо во ље, сло бо ду 
го во ра и ми шље ња и пра во на упо тре бу је зи ка и за бра ну аси ми ла ци је, адво-
ка ти Ми лен ко и Мо мир Ра дић под не ли су Устав ном су ду Ср би је три ини-
ци ја ти ве за оце ну устав но сти:

1. Пр ву ини ци ја ти ву I УM 72/21 под не ли смо 1. 5. 2021. г. за оце ну устав-
но сти Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на си ља 
над же на ма и на си ља у по ро ди ци, у де лу ко ји се од но си на уво ђе ње 
пој ма „род“, „род но осе тљи ве по ли ти ке“, „род но осе тљи вог ту ма че ња“, 
„род но осе тљи ве про це ду ре“ итд. Та кон вен ци ја по зна ти ја је као Ис тан-
бул ска кон вен ци ја јер је усво је на у Ис тан бу лу 11. 5. 2011. г.

2. Дру гу ини ци ја ти ву I Уz 85/21 за оце ну устав но сти – За ко на о род ној 
рав но прав но сти, у де лу ко ји се од но си на пој мо ве „род“ и „род но осе-
тљив је зик“, у Уста ву не по сто је ће, под не ли смо на дан сту па ња спор ног 
за ко на на сна гу, 1. 6. 2021. г.

3. Тре ћу ини ци ја ти ву I Уз 107/21 под не ли смо 1. 7. 2021. г. и она се од но си 
на оце ну устав но сти:
1) За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, у де лу ко ји се од но си на ка зне 

пред ви ђе не за „род но уз не ми ра ва ње“, по вре ду „ро да“, „род ног иден-
ти те та“, „род не рав но прав но сти“, као и про тив

2) Кри вич ног за ко ни ка, ко ји пред ви ђа ка зну за тво ра до 3 го ди не за сва-
ко ли це, а за слу жбе на ли ца до 5 го ди на, уко ли ко не ко ме ус кра те или 
огра ни че пра ва због „род ног иден ти те та“.
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Док ми да нас ука зу је мо на то ка ко се оспо ре ним про пи си ма, под прет-
њом нов ча ног и за твор ског ка жња ва ња, уво ди „вер бал ни де ликт“ (уз мо
гућ ност да се од го ва ра и за не хат због ко ри шће ња пој мо ва ко ји устав но и 
за кон ски ни су ни де фи ни са ни ни од ре ђе ни) – исто вре ме но се вр ши на сил но 
ме ња ње иден ти те та Ср би је, тра ди ци је, кул ту ре, оби ча ја, је зи ка, пи сма итд., 
а за то вре ме власт сла ви и хва ли по сле ди це учин ка тих за ко на:

– Та ко, Ана Бр на бић, пред сед ник вла де, ис ти че да су на ве де ни за ко ни 
у пот пу но сти у скла ду са Уста вом и на шим дру штвом, на шом отво ре но шћу;

– Зо ра на Ми хај ло вић, пред сед ник Ко ор ди на ци о ног те ла за род ну рав-
но прав ност и пот пред сед ник вла де, по на вља да смо пр ва зе мља ван Европ-
ске уни је ко ја је из ра ди ла Ин декс род не рав но прав но сти и да се у Из ве шта ју 
Свет ског еко ном ског фо ру ма Ср би ја на шла на де вет на е стом ме сту на све ту 
по род ној рав но прав но сти од 156 ран ги ра них др жа ва; 

– Гор да на Чо мић, ми ни стар за људ ска пра ва и дру штве ни ди ја лог, ис ти че:

„Род је дру штве на ка те го ри ја и дру штво де фи ни ше шта је по жељ-
но за му шки а шта за жен ски род и ако ја од лу чим да се по на шам дру-
га чи је, ни ко не ма пра во да ме дис кри ми ни ше“, „А при чом о по лу и ро ду 
у ства ри при кри ва мо ми зо ги ни ју и во љу да дис кри ми ни ше мо“, „Мо гу 
да бу дем ‘ар хи тек ти ца‘ и ‘ар хи тек ти ња’, м о  г у  д а  б у  д е м  ш т а  г о д 
х о  ћ у ,  ј е р  п р а  в и  л а  н е  м а“, „... за кон да би био по што ван, мо ра да 
има ка зне не од ред бе. О то ме ће во ди ти ра чу на ин спек ци ја, а ве ли ку уло-
гу има ће и пре кр шај ни су до ви“. 

ХРО НО ЛО ГИ ЈА

1. На дан 4. 4. 2012. г., због пред сто је ћих из бо ра за ка за них за 6. 5. 2012. г., 
Бо рис Та дић је под нео остав ку на функ ци ју пред сед ни ка Ср би је. Исто га дана, 
Ср би ја је пот пи са ла Ис тан бул ску кон вен ци ју, без оба ве шта ва ња јав но сти. 

2. На кон из бо ра, као но ви пот пред сед ник вла де, Алек сан дар Ву чић, 
по во дом Да на др жав но сти 13. 2. 2013. г., од ла зи на при јем ор га ни зо ван у 
ам ба са ди у Бер ли ну, где се су сре ће и са не мач ким др жав ним се кре та ром у 
Ми ни стар ству од бра не Кри сти ја ном Шми том, ко ји је упра во по ста вљен за 
„ви со ког пред став ни ка“ у Бо сни и Хер це го ви ни. При ли ком тог су сре та Ву чић 
на ја вљу је, што ће на кон то га ви ше пу та по на вља ти, да је у Ср би ји по треб на 
про ме на све сти ка ко у др жав ном апа ра ту исто та ко и у сва ком по је дин цу.

3. Не ко ли ко ме се ци ка сни је (31. 10. 2013) То ми слав Ни ко лић, као пред-
сед ник Ре пу бли ке Ср би је, пот пи су је Указ о про гла ше њу За ко на ко јим се 
ра ти фи ку је Ис тан бул ска кон вен ци ја.

4. Са пот пи сом Алек сан дра Ву чи ћа, вла да је 30. 10. 2014. г. до не ла одлу ку 
о осни ва њу Ко ор ди на ци о ног те ла за род ну рав но прав ност. За пред сед ни ка 
овог те ла име но ва на је Зо ра на Ми хај ло вић, пот пред сед ник вла де.

5. Од 2009. па до 1. 6. 2021. г. у Ср би ји се при ме њи вао За кон о рав но
прав но сти по ло ва, ко ји је, са гла сно Уста ву, га ран то вао ве ћу рав но прав ност 
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и за шти ту од на си ља и дис кри ми на ци је же на, де це и по ро ди це, не го што је 
то био слу чај у нај ве ћем бро ју европ ских зе ма ља. По ред то га, сре ди ном 
про шле, 2020. г., Ко ми си ја прав них екс пе ра та са проф. Ор ли ћем на че лу, 
пре да ла је вла ди за вр шен На црт Гра ђан ског за ко ни ка, на ко јем су ра ди ли 14 
го ди на, а ко ји ре гу ли ше и област ко ју на пре чац на ме ћу спор ни за ко ни. Јав-
но сти је та да са оп ште но да ће Гра ђан ски за ко ник ући у скуп штин ску про-
це ду ру од мах по окон ча њу из бо ра и фор ми ра њу вла де и На род не скуп шти-
не. Ме ђу тим, од та да па до да нас, Ана Бр на бић ни је по ме ну ла суд би ну тог 
ка пи тал ног Гра ђан ског за ко ни ка.

4. То ком про шло го ди шње пред из бор не кам па ње ни ко из СНС-а ни је 
по ми њао ни ис ти цао би ло ка кве про бле ме у ве зи са „род ним иден ти те том“ 
или „род но осе тљи вим је зи ком“, ни ти је ико по ми њао да ће се усва ја ти за кон 
о исто пол ним за јед ни ца ма, да ће Ана Бр на бић би ти пред сед ник вла де, Гор-
да на Чо мић ми ни стар за људ ска и ма њин ска пра ва и ди ја лог, и сл. 

Пред из бор ну кам па њу СНС је на ви ше ба зи рао на бри зи о мла ди ма и 
де мо гра фи ји. Из бор ни сло ган СНС-а био је „За на шу де цу“. Про шло го ди-
шњи из бо ри за вр ше ни су ап со лут ном по бе дом из бор них ли ста „Алек сан дар 
Ву чић – за на шу де цу“, та ко да је фор ми ра на На род на скуп шти не без опо-
зи ци је, са 188 од 250 на род них по сла ни ка из СНС-а.

5. Опо зи ци ја је оспо ра ва ла ле гал ност из бор них ре зул та та, а Бри сел је 
имао при мед бе због из о стан ка опо зи ци је из На род не скуп шти не. На ста ле 
тен зи је сма ње не су 28. 10. 2020. г.:

1) из не над ним име но ва њем Ане Бр на бић за пред сед ни ка вла де и Гор да не 
Чо мић за ми ни стра за људ ска и ма њин ска пра ва и ди ја лог, ко је ни су 
по ми ња не, ни ти су би ле на ли сти по ну ђе них 250 кан ди да та СНС-а,

2) од лу ком о по на вља њу из бо ра у про ле ће сле де ће го ди не и
3) при хва та њем да се, са опо зи ци јом, уз при су ство стра них ме ди ја то ра, 

утвр де но ви из бор ни усло ви.

6. Не по сред но на кон по ла га ња за кле тви Ана Бр на бић и Гор да на Чо мић 
до го во ри ле су се (16. 11. 2020) о при о ри те ти ма, ко ји су об у хва та ли хит но 
усва ја ње: За ко на о исто пол ним парт нер стви ма, За ко на о род ној рав но прав
но сти, из ме на За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је и из ме на По ро дич ног за ко на. 

7. Већ 3. 2. 2021. г., дан пре не го што ће вла да зва нич но усво ји ти План 
ра да вла де за 2021. г., Гор да на Чо мић је до не ла Ре ше ње Бр. 011-00-00001/2021-01 
о осни ва њу По себ не рад не гру пе за при пре му тек ста На цр та За ко на о род
ној рав но прав но сти.

Про гра мом ра да вла де у 2021. г., са пот пи сом Ане Бр на бић, пред ви ђе но је:
1) да се до но вем бра 2021. г. усво ји Пред лог З а  к о  н а  о  и с т о  п о л  н о м 

п а р т  н е р  с т в у, од но сно за ко на о жи вот ном парт нер ству ли ца истог 
по ла у ци љу ре гу ли са ња имо вин ско прав них, на след них и со ци јал них 
од но са два ли ца истог по ла, ко ја су у емо тив ној ве зи; 
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2) да се до де цем бра 2021. г. усво ји Пред лог З а  к о  н а  о  р о д  н о ј  р а в  н о 
п р а в  н о  с т и  − јер се из ра дом и до но ше њем овог за ко на, ка ко је наве-
де но, по сти же ве ћа уса гла ше ност до ма ћег за ко но дав ства са по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма и кон вен ци ја ма у обла сти род не рав но прав-
но сти, а по себ но са прав ним те ко ви на ма Европ ске уни је у овој обла сти,

3) да се до де цем бра 2021. г. усво ји Пред лог За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
З а  к о  н а  о  з а  б р а  н и  д и с  к р и  м и  н а  ц и  ј е  – из ра дом и до но ше њем 
овог за ко на по сти же се ве ћа уса гла ше ност до ма ћег за ко но дав ства са 
по твр ђе ним пра вом Европ ске уни је и За ко ном о пре кр ша ји ма у по гле ду 
за кон ског ми ни му ма и мак си му ма из но са нов ча них ка зни.

Ова вест оста ла је не за па же на, с об зи ром на то да су ме ди ји то га и на-
ред них да на би ли за тр па ни ве сти ма о хап ше њу кри ми нал не гру пе Вељ ка 
Бе ли ву ка.

У ме ђу вре ме ну, не ко је у тек сту На цр та З а  к о  н а  о  и с т о  п о л  н о м 
п а р т  н е р  с т в у  не јав но и не за ко ни то за ме нио реч парт нер ство у реч 
за јед ни ца. На тај на чин, уме сто да исто пол ни парт не ри сво је имо вин ско
прав не, на след не и дру ге од но се ре гу ли шу у г о  в о  р и  м а , ове ре ним код јав них 
бе ле жни ка, ка ко је пред ви ђе но и На цр том Гра ђан ског за ко ни ка, уво ђе њем 
пој ма „за јед ни ца“ пред ви ђа се ре ги стра ци ја исто пол них „за јед ни ца“ код м а 
т и  ч а  р а , на исти на чин као у слу ча ју скла па ња бра ко ва. Та ко се ства ра ју 
усло ви да се за ме сец да на, ма њом из ме ном За ко на, ство ре усло ви исто пол ним 
за јед ни ца ма да могу да усва ја ју и де цу и до би ја њем на зи ва „ро ди тељ 1“ и 
„ро ди тељ 2“.

8. По ла зе ћи од уве ре ња да је са др жи на На цр та За ко на о исто пол ним 
за јед ни ца ма пре пи са на из По ро дич ног за ко на − за ме ном тер ми на б р а к  тер-
ми ном исто пол на з а  ј е д  н и  ц а  − Ви со ки са вет суд ства ука зао је 12. 4. 2021. г. 
на не у став ност тог На цр та За ко на. Две не де ље ка сни је, за Ус крс (1. 5. 2021), 
Алек сан дар Ву чић оба ве стио је јав ност да не ће пот пи са ти Указ о про глаше-
њу тог за ко на уко ли ко га усво ји На род на скуп шти на јер је не у ста ван. Да би 
се на ста ви ло са усва ја њем За ко на о исто пол ним за јед ни ца ма, Гор да на Чо мић 
је за тра жи ла од Са ве та Евро пе ми шље ње.

9. Два ме се ца на кон усва ја ња Пла на ра да вла де у 2021. г., не че ка ју ћи 
пред ви ђе ни крај го ди не, Иви ца Да чић у функ ци ји пред сед ни ка На род не 
скуп шти не за ка зао је за 18. 5. 2021. г. сед ни цу На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је у ци љу усва ја ња на ве де них за ко на. 

1. Под тач ком 2 Днев ног ре да на ла зио се Пред лог За ко на о из ме на ма и до пу
на ма За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је. Овим из ме на ма пред ви ђе не су 
ка зне за по вре ду род ног иден ти те та, род не рав но прав но сти и за род но 
уз не ми ра ва ње, а да се у За ко ну не на во ди ш т а  о в и  п о ј  м о  в и  з н а  ч е. 

2. Под тач ком 3 Днев ног ре да на ла зио се Пред лог За ко на о род ној рав но
прав но сти, ко ји са др жи по вр шно и не пот пу но на во ђе ње и об ја шње ње 
на ве де них пој мо ва. Шта је „род“, ко ли ко об ли ка пој ма род по сто ји и сл., 
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то ни је пред ви ђе но ни ти је на ве ден ба рем је дан при мер „род но осе тљи-
вог је зи ка“ или „род но сен зи тив ног је зи ка“. Да кле, по сла ни ци су нај пре 
усво ји ли про пис са ка зна ма, а да прет ход но ни су усво ји ли про пис који 
се од но си на пред мет за шти те („род“ и „род но осе тљив је зик“), ко ји су 
до да нас оста ли не по зна ти. 

Ина че, по ку шај ства ра ња дру шта ва „род не рав но прав но сти“ или „отво-
ре них дру шта ва“ за по чет је пре 30 го ди на у Ру си ји, Пољ ској, Укра ји ни, Ма-
ђар ској... а у Ср би ји 17. 6. 1991. г. ре ги стра ци јом и по чет ком ра да Шо ро ше вог 
Фон да отво ре но дру штво. Као и да нас, кре ну ло се од про ме не све сти − пре-
у зи ма њем и фи нан си ра њем пред школ ског и школ ског си сте ма, ме ди ја, кул-
тур них ин сти ту ци ја, про гра ма СА НУ итд. Ве ро ват но не за до во љан бр зи ном 
оче ки ва ног ства ра ња „отво ре ног дру штва“, Шо рош је та да пот пи сао и пе-
ти ци ју да се бом бар ду је и изо лу је Ср би ја. На кра ју, рад му је за бра њен фе-
бру а ра 1996. г. уз не ви ђе но про те сто ва ње САД, по себ но та да шњег др жав ног 
се кре та ра Во ре на Кри сто фе ра при ти ском на Сло бо да на Ми ло ше ви ћа оп-
ту жба ма да се на тај на чин спре ча ва раз вој де мо кра ти је и сл.

Са да, на кон 30 го ди на, под при ти ском Бри се ла и уо чи на ја вље них ван-
ред них из бо ра, чак у си ту а ци ји ка да Европ ска уни ја не по ка зу је би ло ка кву 
на ме ру да при хва ти Ср би ју − одр жа ва се хит на тро днев на сед ни ца На род не 
скуп шти не и 20. 5. 2021. г. усва ја ју се: нај пре За кон о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, а тек за тим За кон о род ној рав но прав но сти. 
За то вре ме, Алек сан дар Ву чић на ла зи се у Бри се лу, Пра гу..., Ана Бр на бић 
у БиХ, Сло ве ни ји итд. То је био је дин ствен слу чај да пред сед ник Ср би је и 
пред сед ник вла де бу ду исто вре ме но ван др жа ве, док се, без ди ску си је, усва-
ја ју на ве де ни за ко ни.

Овим за ко ни ма, под прет њом нов ча них ка зни и ка зни за тво ра, ста вља 
се ван сна ге ско ро це ло куп ни наш прав ни си стем.

На при мер, узми мо је зик и пи смо. Устав утвр ђу је да се у Ср би ји ко ри-
сти срп ски је зик и да је пи смо ћи ри ли ца. Исто сто ји и у За ко ну о слу жбе ној 
упо тре би је зи ка и пи сма. То та ко ђе сто ји и у свим за ко ни ма о обра зо ва њу 
− од об да ни шта, основ ног, сред њег обра зо ва ња итд. То сто ји сву да. 

Ме ђу тим, са да се уво ди но ви је зик. Да ли по ред или уме сто срп ског је
зи ка − то ни је об ја шње но. То су „род но осе тљи ви је зик“ и „род но сен зи тив ни 
је зик“. Ко ји су то је зи ци и ка ко ће се зна ти ко го во ри срп ским, а ко род но 
осе тљи вим је зи ком, оста ло би не по зна то да Зо ра на Ми хај ло вић, пред сед ник 
Ко ор ди на ци о ног те ла за род ну рав но прав ност, и Ана Бр на бић ни су, са мо
вла сно и не за ко ни то, ста ви ле на сајт вла де, на ла ти ни ци, Pri ruč nik za upo
tre bu rod no ose tlji vog je zi ka Хри сти не Цве ти ча нин Кне же вић (со ци о ло шки ње, 
по ли ти ко ло шки ње и фе ми нист ки ње) и Је ле не Ла ла то вић (књи жев не кри-
ти чар ке и фе ми нист ки ње). То што „род но осе тљив је зик“ и „род но сен зи-
ти ван је зик“ не по сто је у Уста ву и што ни су об у хва ће ни За ко ном о СА НУ, 
За ко ном о срп ском реч ни ку, за ко ни ма о обра зо ва њу, а ни спор ним За ко ном 
о род ној рав но прав но сти, ре ше но је, да кле, на тај на чин.
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У Пред го во ру овог при руч ни ка, на ла ти ни ци, пот пред сед ник вла де 
Зо ра на Ми хај ло вић на во ди сле де ће: 

„Bit no je na po me nu ti da ovaj pri ruč nik uka zu je na va žnost upo tre be 
rod no sen zi tiv nog je zi ka sa aspek ta po di za nja sve sti o rod noj rav no pra vo sti, 
ali isto vre me no da je i smer ni ce za nje go vu sva ko dnev nu upo tre bu (...) ka ko 
bi ve ći na go vor ni ca i go vor ni ka sa srp skog go vor nog pod ruč ja po če la da upo-
tre blja va rod no sen zi ti van je zik, kao je dan od osnov nih pred u slo va za stva-
ra nje mo der nog druš tva ko je po či va na te me lji ma jed na ko sti i de mo kra ti je. 
Ovaj pri sruč nik je zna ča jan i zbog to ga što uvo di i reč nik ter mi na rod ne 
rav no prav no sti i naj zna čaj ni jih poj mo va, ko ji pre sve ga ima ju za cilj da (...).

Prof. dr Zo ra na Z. Mi haj lo vić
pot pred sed ni ca Vla de Sr bi je

mi ni star ka gra đe vi nar stva, sa o bra ća ja i in fra struk tu re i
pred sed ni ca Ko or di na ci o nog te la za rod nu rav no prav no sti“

Сти че се ути сак да су на ве де не про ме не, при хва ће не по хит ном по-
ступ ку пре за ка за них из бо ра, до при не ле да Ср би ја по ста не ли дер у ре ги о ну 
и зе мља ван Европ ске уни је ко ја је из ра ди ла Ин декс род не рав но прав но сти 
и да се, пре ма из ве шта ју Свет ског еко ном ског фо ру ма, ка ко ка же Зо ра на 
Ми хај ло вић, Ср би ја на ла зи на 19. ме сту од 156 ран ги ра них др жа ва. 

У не до стат ку би ло ка квог дру гог об ја шње ња: Зо ра не Ми хај ло вић, Ане 
Бр на бић, Гор да не Чо мић, Алек сан дра Ву чи ћа и Ве не ци јан ске ко ми си је – 
ни је не ре ал но оче ки ва ти: да се об у ста ви бу џет ско фи нан си ра ње и ду го го-
ди шњи рад на из ра ди Реч ни ка срп ског је зи ка од око 500.000 од ред ни ца; да 
се уки не Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ; да се уки не Оде ље ње за Реч ник 
срп ског је зи ка СА НУ, а да се исто вре ме но осну је Ин сти тут за „род но осе-
тљив је зик“, Ма ти ца за „род но осе тљив је зик“, Књи жев на за дру га „род но 
осе тљи вог је зи ка“, да се уки ну ка те дре за срп ски је зик, да се про фе со ри за 
срп ски је зик, на кон по ка за ног зна ња из по ме ну тог при руч ни ка, од стра не 
не вла ди них ор га ни за ци ја пре ква ли фи ку ју у про фе со ре или ту ма че за род-
но осе тљив је зик...

У ме ђу вре ме ну, 4. 6. 2021. г. сти гло је по зи тив но ми шље ње Са ве та Евро-
пе на На црт За ко на о исто пол ним за јед ни ца ма, па се мо же оче ки ва ти од 
Гор да не Чо мић да га про сле ди вла ди, а за тим и На род ној скуп шти ни на 
хит но усва ја ње.

Адво кат ска кан це ла ри ја Ра дић
Београд

Ad vRa dic @Adv.Ra dic.co m 



ПО ЛО ЖАЈ СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ:  
ИЗА ЗО ВИ, ПРО БЛЕ МИ, РЕ ШЕ ЊА

ЗА КЉУЧ ЦИ СА СКУ ПА

По во дом усва ја ња За ко на о род ној рав но прав но сти (у да љем тек сту: 
За кон), ко јим су угро же не устав не сло бо де гра ђа на, гра ма тич ка струк ту ра, 
реч ник и пој мов ни си стем срп ско га је зи ка (или дру гих је зи ка, за ви сно од 
ту ма че ња За ко на, од но сно на ме ре пред ла га ча За ко на), као и до стиг ну ћа два 
сто ле ћа раз во ја на у ке о срп ском је зи ку и бри ге о срп ском књи жев ном, од но-
сно стан дард ном је зи ку, Ма ти ца срп ска и Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка ор га ни зо ва ли су 3. ју ла 2021. го ди не скуп ис так ну тих струч ња ка из 
обла сти срп ског је зи ка и дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка (лин гви сти ке, 
на у ке о књи жев но сти, со ци о ло ги је, фи ло зо фи је, кла сич них на у ка, пра ва, 
те о ло ги је). 

На ску пу су раз ма тра ни раз ли чи ти про бле ми и ри зи ци ко је но си упо-
тре ба „род но осе тљи вог је зи ка“, али и дру ге не по вољ не и из ра зи то за бри ња-
ва ју ће од ред бе са др жа не у За ко ну. 

На ве де ни про бле ми мо гли би се си сте ма ти зо ва ти на сле де ћи на чин:
(1) Не до пу сти во је до но ше ње За ко на чи ји је нео дво јив еле мент оба ве зна 

упо тре ба „род но осе тљи вог је зи ка“, про пи са на б е з  в а  љ а  н е  ј а в  н е 
п р о  в е  р е  њ е  г о  в е  о п р а в  д а  н о  с т и  и  б е з  к о н  с у л  т о  в а  њ а 
и  с а  г л а  с н о  с т и  с т р у  к е  и  њ е  н и х  о р  г а  н а , ко ји де лу ју на 
про сто ру ши рем од Ре пу бли ке Ср би је: Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп-
ског је зи ка (ко ји су осно ва ле три ака де ми је на у ка, Ма ти ца срп ска, Ин-
сти тут за срп ски је зик СА НУ, све ка те дре срп ског је зи ка и Срп ска књи-
жев на за дру га), Ма ти це срп ске, као и струч ња ка-ср би ста из обла сти 
де ри ва то ло ги је с мор фо фо но ло ги јом и ак цен то ло ги јом, лек си ко ло ги је, 
се ман ти ке, мор фо ло ги је, син так се, исто ри је срп ског књи жев ног је зи ка, 
стан дар до ло ги је, со ци о лин гви сти ке. О п  ш т е  п о  з н а  т а  ч и  њ е  н и -
ц а  у  н а  у  ц и  и  п р а к  с и  у р е  ђ е  н и х  д р  ж а  в а  ј е  с т е  д а  с е 
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ј е  з и ч  к а  п о  л и  т и  к а  к а о  з н а  ч а  ј а н  ч и  н и  л а ц  у к у п  н е  н а -
ц и  о  н а л  н е  п о  л и  т и  к е  в о  д и  у  т е  с н о ј  в е  з и  с  ј е  з и ч  к о м 
с т р у  к о м. Ов де је тај сег мент у пот пу но сти из о ста вљен и узур пи ра-
на је ма тич ност ср би сти ке у до ме ну ње не бри ге о стан дард ном срп ском 
је зи ку, ко ји је у слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци Ср би ји. По тра ди ци-
ји и уста ље ној прак си Ма ти ца срп ска из да је нор ма тив не при руч ни ке, 
а Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, на осно ву струч них ана ли-
за, над зи ре раз вој стан дард ног срп ског је зи ка.

(2) Не до пу сти ва је о б а в е з  н о с т  у упо тре би „род но осе тљи вог је зи ка“, 
про пи са на За ко ном у име иде о ло ги је и су прот но ми шље њу на у ке о 
срп ском је зи ку, уз у в о  ђ е  њ е  ц е н  з у  р е ,  в е р  б а л  н о г  д е  л и к  т а 
и  д р а  к о н  с к и х  к а  з н и .  Т и  м е  ј е  у в е  д е н  ј е  з и ч  к и  т о  т а -
л и  т а  р и  з а м  и  п р е  к р  ш е  н о  ј е  у с т а в  н о  п р а  в о  с в а  к о г 
г р а  ђ а  н и  н а  Р е  п у  б л и  к е  С р  б и  ј е  –  п р а  в о  н а  с л о  б о  д у 
м и  ш љ е  њ а  и  и з  р а  ж а  в а  њ а  (чл. 46 Уста ва). Да ни је реч о про јек-
ци ји европ ских вред но сти у по гле ду упо тре бе „род но осе тљи вог је зи ка“, 
не го о ин ди ви ду ал ном ре ше њу јед не иде о ло ги зо ва не гру пе, све до чи и 
пра вил ник Gen der-ne u tral Lan gu a ge in the Eu ro pean Par li a ment,1 где се 
на во ди да се упо тре ба род но осе тљи вог је зи ка п р е  п о  р у  ч у  ј е  и то 
у оној ме ри у ко јој се не на ру ша ва струк ту ра да тог је зи ка, при чему се 
по себ на па жња обра ћа на у в а  ж а  в а  њ е  с т а  в а  сва ког по је дин ца о 
то ме ка ко же ли да се де кла ри ше.2 Та ко ђе, у из ве шта ју Европ ске ко ми сије 
из 2019. го ди не о за кон ској ре гу ла ти ви ве за ној за род ну рав но прав ност 
у Евро пи и пре но ше њу европ ских пра ви ла у на ци о нал не за ко не, где се 
да је де та љан пре глед си ту а ци је у 28 зе ма ља Европ ске уни је, на Ислан-
ду, у Лих тен штај ну, Нор ве шкој и че ти ри зе мље кан ди да та – уоп ште се 
не по ми ње је зик као по ље оства ри ва ња род не рав но прав но сти, ко ју 
би тре ба ло ре гу ли са ти за ко ном. П р е д  л а  г а  ч и  З а  к о  н а  т а  к о 
с у  о б м а  н у  л и  и  Н а  р о д  н у  с к у п  ш т и  н у  и  п р е д  с е д  н и  к а 
д р ж а  в е  п о  ш т о  с у  п р е  п о  р у  к у  п р е д  с т а  в и  л и  к а о  о б а -
в е  з у ,  к о  ј а  ј е  п о  т о м  п р е  т о  ч е  н а  у  з а  к о н  с к у  н о р  м у .

(3) Ус т а в  Р е  п у  б л и  к е  С р  б и  ј е  н е  п о  з н а  ј е  п о  ј а м  „ р о д  н е 
р а в  н о  п р а в  н о  с т и “ : „Др жа ва јем чи рав но прав ност же на и му шка-
ра ца и раз ви ја по ли ти ку јед на ких мо гућ но сти“ (чл. 15). У том сми слу, 
је ди ни оправ дан на зив За ко на био би „За кон о рав но прав но сти по ло-
ва“, од но сно „За кон о рав но прав но сти же на и му шка ра ца“ или „За кон 
о рав но прав но сти му шка ра ца и же на“. По јам ро да, у вред но сти на ве-
де ној у За ко ну3 не мо же се не у пит но пре но си ти на гра ма тич ки род у 
је зи ку, па се, сто га, и да ни је дру гих раз ло га, не мо же За ко ном угра ђи-

1 https://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /cmsda ta/151780/GNL_Gu i de li nes_EN .pd f 
2 В. при руч ник за хр ват ски је зич ки стан дард Rod no ne u tra lan je zik u Eu rop skom par la

men tu (https://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /cmsda ta/187100/GNL_Gu i de li nes_HR -ori gi nal.pdf ).
3 „Род озна ча ва дру штве но од ре ђе не уло ге, мо гућ но сти, по на ша ња, ак тив но сти и атри-

бу те, ко је од ре ђе но дру штво сма тра при клад ним за же не и му шкар це укљу чу ју ћи и ме ђу-
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ва ти у по јам „род но осе тљи вог је зи ка“ и да ље као та кав ко ри сти ти с 
по сле ди ца ма у лин гви сти ци.

(4) С т а н  д а р д  н и  ј е  з и к  н и  ј е  и  н е  м о  ж е  б и  т и  о п  ш т е  и  з а -
к о  н о м  р е  г у  л и  с а  н о  п о  љ е  н а  к о  ј е м  ћ е  с е  о с т в а  р и  в а  т и 
р а в  н о  п р а в  н о с т  м е  ђ у  п о  л о  в и  м а .  Ј е  з и к  и м а  с в о  ј е  з а -
к о  н и  т о  с т и , ко је ни је мо гу ће под ре ди ти прав ним окви ри ма, а ко ји 
су јед но знач ни и до след ни на сви ма ла ко уоч љив на чин. Осим то га, 
л о  г и  к а  ј е  з и  к а  и  л о  г и  к а  м и  ш љ е  њ а  р а з  л и  ч и  т и  с у  ф е -
н о  м е  н и  ме ђу ко ји ма не по сто ји ап со лут но пре сли ка ва ње. Је зич ке 
за ко ни то сти бит не су са мо про у ча ва о ци ма је зи ка, лин гви сти ма, у кон-
крет ном слу ча ју – ср би сти ма. Обич ни го вор ни ци јед но га је зи ка слу же 
се је зи ком без све сти о ње го вим за ко ни то сти ма. Скре та ње па жње на 
је зич ке за ко ни то сти мо же да иза зо ве про бле ме у ко му ни ка ци ји, ко јој 
је нео п ход на ре ла тив но ау то ма ти зо ва на упо тре ба је зи ка. С дру ге стра-
не, у до ме ну по треб ног, др жа ва мо же уре ђи ва ти дру штве не од но се на 
на чин на ко ји се то у ци ви ли зо ва ним дру штви ма и чи ни – до но ше њем 
за ко на и дру гих про пи са у скла ду с де мо крат ском про це ду ром, уз са-
гла сност ве ћи не ста нов ни штва, без угро жа ва ња пра ва оних ко ји оста-
ју у ма њи ни. То се, ме ђу тим, ни на ко ји на чин не сме ти ца ти је зи ка и 
ње го вих за ко ни то сти, јер д р  ж а  в а  н е  п р о  п и  с у  ј е  н и  з а  к о -
н и  т о  с т и  у  ф и  з и  ц и ,  х е  м и  ј и ,  а с т р о  н о  м и  ј и ,  г е  о  г р а -
ф и  ј и ,  б и  о  л о  г и  ј и  итд. 

(5) За ко ном се п о д  п л а  ш т о м  а н  т и  д и  с к р и  м и  н а  ц и  ј е  с п р о -
в о  д и  д и с  к р и  м и  н а  ц и  ј а  ј е д  н о г  д е  л а  с т а  н о в  н и  ш т в а 
Р е  п у  б л и  к е  С р  б и  ј е , по све му су де ћи ве ћи не (оног де ла ко ји не 
же ли да се де кла ри ше као но са чи ца, го вор ни ца, ру ко во ди тељ ка, фар
мер ка, па до бран ка, ге о дет ки ња и сл.). При си ла се од но си на осо бе оба 
по ла (осо бе жен ског по ла не мо гу да би ра ју свој иден ти тет, тј. соп стве-
но са мо о дре ђе ње; осо бе оба ју по ло ва ко је се не сла жу с „но во го во ром“ 
при ну ђе не су да га при ме њу ју). У обра зло же њи ма из За ко на сма тра се 
нор мал ним да се ме ња свест љу ди ко ји дру га чи је ми сле, оних ко ји упо-
тре бу „род но осе тљи вог је зи ка“ мо гу сма тра ти или сма тра ју дис кри-
ми на тор ном,4 што је не при хва тљи во у де мо крат ском дру штву 21. ве ка. 
Ако за кон ско на ме та ње „род но осе тљи вог је зи ка“ ни је део европ ских 
про пи са и вред но сти, ни ти ње го ва упо тре ба има упо ри ште у по сто је ћој 
нор ми срп ског је зи ка (она ко ка ко се про пи су је За ко ном), по ста вља се 
пи та ње н а  о с н о  в у  к о  ј и х  в р е д  н о  с т и ,  к р и  т е  р и  ј у  м а  и 
с т а н  д а р  д а  з а  к о  н о  д а  в а ц  о в о  н а  м е  ћ е . 

соб не од но се му шка ра ца и же на и уло ге у тим од но си ма ко је су дру штве но од ре ђе не у за-
ви сно сти од по ла“ (чл. 6).

4 „Родно осе тљив је зик“ је сте „сред ство ко јим се ути че на свест оних ко ји се тим јези-
ком слу же у прав цу оства ри ва ња рав но прав но сти, укљу чу ју ћи про ме не ми шље ња, ста во ва 
и по на ша ња у окви ру је зи ка ко јим се слу же у лич ном и про фе си о нал ном жи во ту“ (чл. 6).
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(6) Кон крет на ре а ли за ци ја за кон ских од ре да ба ду бин ски и ма сов но по-
ни жа ва и де гра ди ра но си о це и по зна ва о це срп ског је зи ка, из вр га ва њем 
ру глу из гра ђе ног си сте ма вред но сти. Про пи са ни из ра зи и је ди ни мо гућ 
на чин њи хо ве упо тре бе у ок тро и са ном је зи ку уво де у јав ни про стор 
ре чи с по тен ци јал ним или већ на гла ше ним ко ло кви јал ним, жар гон ским, 
вул гар ним, па чак и оп сце ним зна че њем, ко је је са др жа но у на та ло же ном 
и сва ко днев ном је зич ком ис ку ству и бо га тој мре жи не при ме ре них асо-
ци ја ци ја због пот пу но про ма ше не и не про ми шље не стра те ги је са ста вља-
ча За ко на, узро ко ва не ње го вом не ком пе тен ци јом у обла сти ср би сти ке. 
П о д  и з  г о  в о  р о м  у к л а  њ а  њ а  д и с  к р и  м и  н а  ц и  ј е  у к л а  њ а -
ј у  с е  г о  т о  в о  с в е  п о  с т о  ј е  ћ е  о г р а  д е  у  ј е  з и  к у  – ма сов ним 
уво ђе њем не при ме ре них лек сич ких ре ше ња – и  о з в а  н и  ч а  в а  с е 
н е  к о н  т р о  л и  с а  н о  в р е  ђ а  њ е  и  у р у  ш а  в а  њ е  д о  с т о  ј а н  с т в а 
в е  л и  к о г  д е  л а  с т а  н о в  н и  ш т в а . Иа ко већ по сто је они ко ји су, 
но ше ни иде о ло ги јом, ве ро ват но у афек ту при гр ли ли по ме ну ту се ри ју 
на ка рад но гра ђе них или пре о сми шље них по сто је ћих на зи ва (нпр. со
ци о ло шки ња, вој ни ки ња, ру ко во ди ли ца, ди за чи ца, ис тра жи ва чи ца, 
са ста вља чи ца, за ме ни ца, по сла ни ца итд.), не оба зи ру ћи се на ствар но 
зна че ње и ко но та тив но-асо ци ја тив ни по тен ци јал ових ре чи, ве ћи ни 
по пу ла ци је ове су фор ме с раз ло гом не при хва тљи ве и иза зи ва ју спон-
та ни от пор. Оне су јед на ко увре дљи ве и му шком де лу ста нов ни штва јер 
вре ђа ју ње го во је зич ко осе ћа ње као нео дво ји ви део ко лек тив ног је зич-
ког сен зи би ли те та. На мет ну то ре ше ње узро ку је рас кол у срп ској кул-
ту ри и иза зи ва ду бок осе ћај на ци о нал не де гра да ци је, обез вре ђе но сти 
и по ни же но сти. З а  д и  р а  њ е  у  и н  т и м  н у  с ф е  р у  –  и н  с и  с т и -
р а  њ е м  д а  с е  о б е  л о  д а  н и  п о л  н о с т  п о  ј е  д и н  ц а  (чак и онда 
ка да он не би же лео да се из ја сни) – п о  в р е  ђ у  ј е  њ е  г о  в о  л и ч  н о 
д о  с т о  ј а н  с т в о  и  и з  в р  г а  в а  р у  г л у  д р у  ш т в о  у  ц е  л и  н и , 
ј е р  ј е  с у  ш т и н  с к и  с у  п р о т  н о  т р а  д и  ц и о  н а л  н о м  м о р а -
л у ,  н а  к о  ј е м  ј е  п о  с т о  ј е  ћ а  з а  ј е д  н и  ц а  и з  г р а  ђ е  н а . 

(7) Н е  у  м и т  н а  п о  с л е  д и  ц а  до след ног раз два ја ња осо ба му шког и 
жен ског по ла би ло пре ко је зи ка, би ло ин стру мен ти ма дру штве ног под-
сти ца ја, чи ме се ба ви За кон, би ће д о  д а т  н о  и  н а  г л а  ш е  н о  у д а -
љ а  в а  њ е  м у  ш к а р  ц а  о д  ж е  н е ,  и  о б р  н у  т о . У дру штво се 
у н о  с и  н е  п о  т р е  б а н  ј а з , ко ји ће се с вре ме ном по ја ча ва ти, пре-
те ћи бра ку и по ро ди ци. То на шем дру штву, ко је се већ су о ча ва са не бро-
је ним про бле ми ма по пут де по пу ла ци је и би о ло шког не ста ја ња, си гур-
но ни је по треб но. У иде о ло шким при пре ма ма јав но сти и у до но ше њу 
За ко на ја сно се ви ди лич на остра шће ност, ко ја је на ово ме пла ну огра-
ни чи ла ра ци о нал ност и моћ ра су ђи ва ња до но си ла ца За ко на.

(8) У  З а  к о  н у  н е  п о  с т о  ј е  п р е  ц и  з н е  и  н а  у ч  н о  у т е  м е  љ е  н е 
ф о р  м у  л а  ц и  ј е  у  п о  г л е  д у  с т р у к  т у  р е ,  ј а  с н и х  н а  ч е  л а 
и  г р а  н и  ц а  у  ф у н к  ц и  о  н и  с а  њ у  „ р о д  н о  о с е  т љ и  в о г  ј е -
з и  к а “  („род но осе тљив је зик“ де фи ни сан је са мо јед ном ре че ни цом, 
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ко ја до пу шта нај ра зли чи ти је ин ди ви ду ал не ин тер пре та ци је, што мо же 
до ве сти до за бу не и не си гур но сти ме ђу го вор ни ци ма, а на ро чи то ме ђу 
прав ни ци ма, ко ји тре ба да при ме њу ју За кон). С дру ге стра не, у Прируч-
ни ку за употребу родно осетљивог језика, об ја вље ном 2019. го ди не (у 
да љем тек сту: При руч ник), ко ји се на ла зи на сај ту Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је, при Ко ор ди на ци о ном те лу за род ну рав но прав ност,5 због че га 
се м о  р а  сма тра ти до ку мен том ко ји су нај ви ши ор га ни Ре пу бли ке Срби-
је пре по ру чи ли за кон крет ну при ме ну „род но осе тљи вог је зи ка“, на ла зи 
се не ма ли број огре ше ња о је зич ку ма те ри ју. Ау то ри ове пу бли ка ци је 
ни су ср би сти – па ни су ни би ли ни ква ли фи ко ва ни за ње го во са ста вља-
ње. То је у пот пу но сти н е  д о  п у  с т и  в о  и  н и  ј е  з а  п а м  ћ е  н о  у 
н а  ш о ј  к у л  т у  р и  у  п о  с л е д  њ е м  с т о  л е  ћ у !  На при мер, у При-
руч ни ку се „род но осе тљив је зик“ де фи ни ше на дру га чи ји на чин не го 
у За ко ну, по ја вљу ју се ма те ри јал не гре шке, по пут оних да је у срп ском 
је зи ку или „реч ца“ (а не ве зник), да је свр ше так -ка у ре чи ле кар ка „на-
ста вак за об лик“ (што је не тач но), да су на став ци за му шки род -е, -о 
или су гла сник (нпр. тај кре вет, тај сто, тај Ми ле), што је опет не тач-
но, и сл. По ред то га, у При руч ни ку по сто ји и зна тан број пре ви да и не-
до след но сти (нпр. на во ди се да не по сто ји му шки род за реч усе де ли ца; 
пре по ру чу је се ен до кри но ло ги ца, али не и не у ро ло ги ца), а уо чен је и 
не мар (нпр. име ни ци лек си ко лог „од го ва ра“ фе ми ни на тив лек си ко граф
ки ња), као и од су ство ја сних кри те ри ју ма (нпр. „тре ба“ сут ки ња, „не 
мо же“ су диј ка и су ди ни ца). Све то го во ри ко ли ко са ста вља чи За ко на не 
по зна ју ма те ри ју о ко јој та ко стро го су де. (А да и не го во ри мо о то ме 
да је При руч ник штам пан ла ти ни цом, су прот но устав ном од ре ђе њу 
ста ту са ћи ри ли це као пи сма у слу жбе ној упо тре би.)

(9) З а  к о н  с к а  о б а в е з  н о с т  у  д о  с л е д  н о ј  у п о  т р е  б и  с о  ц и ј а л -
н и х  ф е  м и  н и  н а  т и  в а , на ве де на у фор му ла ци ја ма чл. 25 и 37, где 
се го во ри о „на зи ви ма рад них ме ста итд.“, од но сно о „ди пло ма ма, кла-
си фи ка ци ја ма, зва њи ма, за ни ма њи ма и ли цен ца ма“, о д  н о  с и  с е  и 
н а  о н е  к о  ј и  н е  о д  г о  в а  р а  ј у  т в о р  б е  н о м  с и  с т е  м у  с р п -
с к о г  ј е  з и  к а  и л и  н и  с у  д о  в о љ  н о  у с т а  љ е  н и  у  њ е  м у  (нпр. 
ви ру со ло шки ња, тре не ри ца, бе ки ца, ку пи ца и сл.), што је за би ло ко ји 
стан дард ни је зик, па и срп ски, не при хва тљи во и не до пу сти во. Име ни це 
жен ског ро да на ста ле од име ни ца му шког ро да са зна че њем про фе сије 
тре ба упо тре бља ва ти у од го ва ра ју ћој је зич кој си ту а ци ји уко ли ко је њихо-
ва упо тре ба у скла ду с по сто је ћом нор мом и до бром је зич ком прак сом, 
и та да с а  м о  у  р е  ф е  р е н  ц и  ј а л  н о м ,  н е  и  у  г е  н е  р и ч  к о м 
з н а  ч е  њ у . Ако је у да том кон тек сту нео п ход но из вр ши ти ин ди ви ду-
а ли за ци ју ис ка за, тј. на гла си ти да је но си лац функ ци је жен ског по ла, 
то се, у скла ду с гра ма тич ким си сте мом и до брим сти лом, обез бе ђу је 

5 Pri ruč ni k za upo tre bu rod no ose tlji vog je zi ka. <https://www.rod na rav no prav nost.gov .rs/sr/
aka dem ski-ku tak/pu bli ka ci je/pri ruc nik-za-upo tre bu-rod no-ose tli vog-je zi ka> 



270

и дру гим је зич ким сред стви ма или на во ђе њем лич ног име на.6 Уоп ште, 
о в о  с е  п и  т а  њ е  р е  ш а  в а  д у  г о  р о ч  н о ,  у  с к л о  п у  ј е д  н е 
ш и р е  и  д о  б р о  п р о  м и  ш љ е  н е  с т р а  т е  г и  ј е  у н у  т а р  у ж е 
с т р у  к е ,  у з  с а  р а д  њ у  с т р у ч  њ а  к а  р а з  л и  ч и  т и х  п р о  ф и  л а 
(в. т. 1), за шта ни су ком пе тент ни ни ти над ле жни по је дин ци или гру пе 
оку пље не око не вла ди них ор га ни за ци ја, ко ји су по ка за ли из ра зи то 
не зна ње и агре сив ну ис кљу чи вост, за кло нив ши се иза др жав них ин сти-
ту ци ја и прав ног си сте ма. Осим то га, је зик као при род ни „ор га ни зам“ 
има не пре ки дан раз вој, ко ји ни ка ко не мо же и не сме би ти огра ни чен 
и на мет нут За ко ном. Уве ћа ва ње реч ни ка је у је зи ку тра јан про цес, не-
одво јив од гра ма тич ких ме ха ни за ма (в. т. 12), ко ји пра ти, про у ча ва и 
нор ми ра стру ка, а не иде о ло ги ја или по ли ти ка де кре ти ма.

(10) Н е  а р  г у  м е н  т о  в а  н о  ј е  и н  с и  с т и  р а  њ е  н а  т о  м е  д а  „ m u š -
k i  r o d  n i  j e  n e  u  t r a  l a n ,  v e ć  d a  t r e  b a  k o  r i  s t i  t i  i  m u š  k i 
i  ž e n  s k i  r o d  k a  d a  g o  v o  r i  m o  o  l j u  d i  m a “  (При руч ник, 29), 
што зах те ва упо тре бу па ра лел них фор ми „uko li ko se iz re če no od no si i 
na muš kar ce i na že ne“ (нпр. Рo treb no je da za ka že te pre gled kod svog i z a 
b r a  n o g / e  l e  k a  r a / k e   ta ko što će te g a / j e  po zva ti na broj te le fo na 
123456, При руч ник, 74). Ти ме се не ги ра оп шта упо тре ба ре чи у је зи ку, 
што уру ша ва ког ни тив но-ко му ни ка циј ску ком пе тен ци ју свих но си-
ла ца срп ског је зи ка и исто вре ме но по губ но де лу је на раз вој пој мов ног 
си сте ма и ког ни тив них спо соб но сти оних ко ји ће тај је зик тек усва ја ти, 
де це. На тај на чин уру ша ва се и стил ска и ор га ни за ци о на струк ту ра 
тек ста, гу би се зна чењ ска про зир ност ис ка за, уру ша ва се је зич ка струк-
ту ра у це ли ни. Не у трал ност ге не рич ког му шког ро да у срп ском је зи ку 
пред ста вља лин гви стич ку чи ње ни цу: гра ма ти ке срп ског је зи ка у зва-
нич ној упо тре би са оп шта ва ју да име ни це ко је зна че вр сту, зва ње или 
за ни ма ње озна ча ва ју би ћа оба по ла, би ло да су гра ма тич ког жен ског 
или му шког ро да, па је тврд ња да упо тре ба ге не рич ког му шког ро да 
пред ста вља дис кри ми на ци ју – у не скла ду с до ка за ним и убе дљи во обра-
зло же ним ста но ви штем срп ске лин гви стич ке на у ке (уп. т. 9). По сма тра-
но с аспек та фор ми, му шки гра ма тич ки род је нео д ре ђен, жен ски род је 
фор мал но од ре ђен, док је сред њи род не у тра лан. На пла ну кон гру ен ци-
је, што се не ис по ља ва не по сред но пре ко име ни ца, не го кроз сла га ње 
дру гих про мен љи вих ре чи с њи ма, ка да се укла па ју раз ли чи ти гра ма-
тич ки ро до ви – му шки род се до след но ко ри сти као оп шти род, про ду-
жа ва ју ћи ти ме ме ха ни зам на сле ђен из пра је зи ка, из вре ме на док ни је 
ни по сто јао род, што зна чи да он ов де ни у ко јем сми слу ни је по ве зан 
с му шким по лом (нпр. Де вој ке и де ца су до шли).
Удва ја ње об ли ка у тек сту сма њи ло би, да кле, ње го ву пре глед ност и 
ра зу мљи вост, што би о н е  м о  г у  ћ и  л о  ј е д  н о  с т а в  н у ,  ј а  с н у  и 

6 В. Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, Од лу ка бр. 60; уп., нпр., Егон Фе ке те, 
Је зич ке до у ми це. Књи га пр ва, Бе о град 2011, 142.
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е ф и  к а  с н у  к о  м у  н и  к а  ц и  ј у . Та кав мо дел већ се вр ло не по вољ но 
по ка зао у пи са њу уџ бе ни ка (нпр. Ако си тач но ре шио/ре ши ла овај за
да так, по стао си / по ста ла си пра ви је зи ко зна лац / пра ва је зи ко знал ка), 
а ра ши ри ће се на све зва нич не тек сто ве са ста вље не у др жав ној ад мини-
стра ци ји, у на у ци и дру гим до ме ни ма јав не упо тре бе је зи ка. Ти ме се 
р а з  г р а  ђ у  ј е  о с н о в  н а ,  к о  м у  н и  к а  т и в  н а  у л о  г а  ј е  з и  к а 
и је зик из при род ног ста ња пре ла зи у ве штач ко, про гра ми ра но, не при-
род но. Н е  з а  м и  с л и  в е  с у  р а з  м е  р е  ј е  з и ч  к о г  и н  т е  р  в е н -
ц и  о  н и  з м а : он ће се на ро чи то ис по љи ти у бу ду ћим за ко ни ма, у те-
мељ ној пре ра ди по сто је ћих за ко на, као и у свим про пи си ма у јав ној 
сфе ри, укљу чу ју ћи и Устав, ко ји се мо ра при ла го ди ти, за тим у зва нич-
ним до ку мен ти ма, уџ бе ни ци ма, тек сто ви ма у ме ди ји ма, огла си ма итд. 
(нпр. За штит ник гра ђа на је не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти пра
ва гра ђа на → За штит ник/За штит ни ца гра ђа на/гра ђан ки је не за ви сан 
др жав ни ор ган ко ји шти ти пра ва гра ђа на/гра ђан ки, Устав, чл. 138). Јед-
ном реч ју, не са гле ди во је по ље ко је ће би ти из ло же но је зич ким из ме нама 
по ме ри За ко на. 

(11) Д е  ц е  н и  ј а  м а  и з  г р а  ђ и  в а  н а  д р у  ш т в е  н а  р а в  н о  п р а в  н о с т , 
ко ја се по сто ја но и урав но те же но ис по ља ва ла и у је зи ку у вре ме нај ве-
ћег ин те лек туал ног на прет ка и раз во ја људ ских сло бо да, с а  д а  с е  п о -
к а  з у  ј е  к а о  н и  ш т а в  н а . За ко но да вац тре ти ра срп ско дру штво 
као не сло бод но и на зад но и не при зна је му ни ка ква до стиг ну ћа. Упра во 
у ре ла тив но бли ском пе ри о ду за на ма по ја ви ла су се број на за ни ма ња 
за чи је је име но ва ње ко ри шће на јед на реч оп штег ро да, без об зи ра на 
гра ма тич ки род. По пра ви лу, би ло је то при хва та њем ме ђу на род них 
из ра за (ин тер на ци о на ли за ма) с ми ни мал ним мор фо ло шким при ла го-
ђа ва њем срп ском је зи ку, без до дат них твор бе них за хва та, пре све га због 
сло же них и из го вор но не обич них об ли ка (пси хо лог, пе ди ја тар, ан дра гог 
итд.). Ин тер на ци о на ли зми, као ва жна ком по нен та сва ког са вре ме ног 
стан дард ног је зи ка, по ка зу ју и учвр шћу ју укло пље ност јед ног дру штва 
у свет ску за јед ни цу ци ви ли зо ва них на ро да, па су ту, по пут ре чи ге о
гра фи ја, фи зи ка, бо та ни ка, ма те ма ти ка, још и – со ци о лог, пси хи ја тар, 
ге о лог итд. Нај ве ћи број ових ре чи углав ном је не по сред но пре у зи ман 
из ен гле ског или дру гих са вре ме них европ ских је зи ка (без об зи ра на 
твор бе не еле мен те ко ји пре те жно до ла зе из кла сич них је зи ка), без ви-
дљи вих мо р фо ло шких обе леж ја ро да. Ре чи су ула зи ле у си стем у је ди ном 
мо гу ћем об ли ку, а је зич ка и прак тич на ра ци о нал ност пре су ђи ва ле су 
да се та кви об ли ци не раз ла жу на па ро ве, уз нај ва жни ји раз лог – н е  м а 
р а з  л и  к е  у  п р о  ф е  с и  о  н а л  н о м  о б а  в љ а  њ у  о в и х  з а  н и  м а -
њ а  ( с т р у ч  н е  к о м  п е  т е н  ц и  ј е  н е  з а  в и  с н е  с у  о д  п о  л а ) . 
То су, уо ста лом, са мо ети ке те ко ји ма се име ну ју но си о ци по је ди нач них 
за ни ма ња. Фор мал ни на зи ви зва ња и ти ту ла, за раз ли ку од на зи ва за-
ни ма ња, сво јом си ту а ци о ном огра ни че но шћу ис кљу чу ју пол ну или 
дру гу екс пре си ви за ци ју (за то је нор мал но у зва нич ној ко му ни ка ци ји, 
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без не по сред ног кон так та, у сва кој си ту а ци ји ре ћи ин же њер, ма ги стар, 
ма стер, док тор, до цент, на уч ни са вет ник, про фе сор, али и кан ди дат 
итд.). С дру ге стра не, је зик је при род но раз вио на по ред не об ли ке за 
по је ди не слу ча је ве – уз прет по став ку да те ре чи при па да ју сва ко днев-
ној упо тре би и да су ре фе рен ци јал ног зна че ња – у јед ном слу ча ју за 
за ни ма ња или де лат но сти с раз ли ка ма у оба вља њу ко је за ви се од по ла 
(нпр. глу мац/глу ми ца, до ма ћин/до ма ћи ца, од бој каш/од бој ка ши ца), у дру-
гом слу ча ју с лич ном ин тер ак ци јом у не фор мал ној ко му ни ка ци ји (нпр. 
вас пи тач/вас пи та чи ца, про фе сор/про фе сор ка, док тор/док тор ка), уз 
од ре ђе на огра ни че ња (нпр. због до дат не ко но та ци је ни је ши ре при хва-
ће на реч фуд ба лер ка, ма да је ре ги стру ју реч ни ци). Као што се ви ди, ов де 
се иде од слу ча ја до слу ча ја (за сва ки слу чај, осим твор бе но-се ман тич ке 
ана ли зе, ну жна је и ана ли за по тен ци јал них асо ци ја ци ја и ко но та тив-
них зна че ња), не ма се риј ских ре ше ња, при че му су по себ ни чи ни о ци 
пре суд ни да ли ће се гра ма тич ки мар ки ран об лик и ис ко ри сти ти (до-
жи вље ност, од ре ђе ност, ин ди ви ду а ли за ци ја, екс пре си ви за ци ја). У Реч-
ни ку срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске (Но ви Сад 2007) за бе ле же но је око 
2000 име ни ца ко је озна ча ва ју жен ска ли ца, иа ко је ве ћи на ових ре чи 
до но ше на и без по твр да у ве ли ким реч ни ци ма књи жев ног је зи ка. При-
пад ни ци фе ми ни стич ке иде о ло ги је обич но ис ти чу да смо ми и у про-
шло сти по зна ва ли број не фе ми ни на ти ве. Пр во, упо тре ба та квог тер ми на 
за уда ље ну или вр ло да ле ку про шлост очи гле дан је иде о ло шки ана хро-
ни зам (но ми нал ни па ро ви из про шло сти на ни жем су ло гич ком ни воу 
и ни су до но си ли ста ту сну си ме три ју ко ја се да нас зах те ва, тј. ре фе ри са-
ли су на дру га чи ју ствар ност); дру го, ту се гу би из ви да – због не по зна-
ва ња исто риј ске ма те ри је – да се у да тим слу ча је ви ма углав ном и не 
ра ди о срп ском на род ном је зи ку не го о књи жев ном цр кве но сло вен ском, 
у ко јем је та лек си ка уво ђе на до след ним кал ки ра њем с грч ког, без ну жног 
ува жа ва ња твор бе них за ко ни то сти сло вен ског је зи ка, по ред твор бе но 
ва ља них из ве де ни ца.

(12) И н  с и  с т и  р а  њ е  н а  „ н а  з и  в и  м а“  и  „ г р а  м а  т и ч  к о м  р о  д у “ , 
тј. со ци јал ним фе ми ни на ти ви ма, од но сно ма ску ли на ти ви ма, као основ-
ним сред стви ма за оства ри ва ње „род не рав но прав но сти“ у је зи ку н е -
п р и  х в а  т љ и  в о  ј е  с а  с т а  н о  в и  ш т а  с т р у к  т у  р е  с р п  с к о г 
ј е  з и  к а  и  н а  ч и  н а  н а  к о  ј и  ф у н к  ц и  о  н и  ш е  и м е  н и ч  к и  р о д 
и  у о б  л и  ч а  в а  ј у  с е  и м е  н а - п о ј  м о  в и . Про сто сво ђе ње гра ма-
тич ког ро да на кон крет на твор бе на уоб ли че ња, а по том и гра ма тич ке 
об ли ке, и зах те ва на кон гру ен ци ја пре ма њи ма су штин ски је за ме на те за 
и при мер по вр шног раз у ме ва ња и ла ич ког ту ма че ња на чи на на ко ји 
функ ци о ни ше је зик. Овај м е  х а  н и  з а м  и с  п о  љ а  в а  с е  у п р а  в о 
н а  о б р  н у т  н а  ч и н : пре ко син таг мат ског кон тек ста, тј. пре ко кон-
гру ент них об ли ка уста но вља ва се род име нич ких ре чи (нпр. у син таг ми 
ве се ла кћи зна се да је име ни ца кћи жен ског ро да не због свог об ли ка, 
јер се род код име ни ца об ли ком и не из ра жа ва, не го због об ли ка ве се ла; 
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у син таг ми тај су ди ја име ни ца су ди ја је му шког ро да не због свог обли-
ка, не го због об ли ка тај итд.). Ве ли ки је број из у зе та ка од ти пич них 
слу ча је ва ко је има ју на уму за го вор ни ци „род но осе тљи вог је зи ка“, 
упро шћа ва ју ћи је зич ки си стем. И м е  н и ч  к и  р о д  у срп ском је зи ку, 
да кле, н е  з а  с н и  в а  с е  к а о  к а  т е  г о  р и  ј а  н а  „ о б  л и  ц и  м а  з а 
р о д “ , не го је он кла си фи ка ци о на ка те го ри ја – тј. н е  к е  и м е  н и  ц е 
с у  п р о  с т о  м у  ш к о г ,  д р у  г е  ж е н  с к о г ,  т р е  ћ е  с р е д  њ е г 
р о  д а ;  и м е  н и  ц е  с е  н е  м е  њ а  ј у  п о  р о  д о  в и  м а ! 7 За ко но да-
вац, да кле, су прот но на у ци о срп ском је зи ку, при хва та не зна лач ку иде-
ју о то ме да је твор ба но вих ре чи исто што и раз ли ка у ре чи ма узро кова-
на про ме ном на ста ва ка за об лик. Б у  к в а  л и  з а м  н а  м е т  н у т  З а -
к о  н о м  м о  г а о  б и  д у  б и н  с к и  п р о  м е  н и  т и  с р п  с к и  ј е  з и к : 
д о  с л е д  н и м  и з  г р а  ђ и  в а  њ е м  п а  р о  в а  и м е  н и  ц а  у  с к л а  д у 
с  „ р о д  н о м  р а в  н о  п р а в  н о  ш ћ у “  и м е  н и ч  к и  г р а  м а  т и ч  к и 
р о д  б и  о д  и м  п л и  ц и т  н е  п о  с т а о  е к с  п л и  ц и т  н а  к а  т е  г о -
р и  ј а , фор ма ли зо ван на исти на чин као што су то ка те го ри је па де жа 
и бро ја у гру пи име нич ких ре чи. Ово би за со бом по ву кло чи тав ла нац 
је зич ких про ме на. Из ме ђу гра ма тич ких обе леж ја и лек сич ко-се ман тич-
ког са др жа ја не вла да ап со лут на по ду дар ност: у са мом је згру лек сич ког 
фон да срп ског је зи ка на ла зи се око 3000–4000 име ни ца му шког ро да 
ко је се за вр ша ва ју на -а или -о/-е, и пре ко 7000 име ни ца жен ског ро да 
на кон со нант!8 На про сто, не ке име ни це без об зи ра на гра ма тич ки род 
(што је не бит но за ван је зич ку ствар ност) не по сред но озна ча ва ју осо бе 
му шког или жен ског по ла, а не ке осо бу без об зи ра на пол, тј. ни је дан 
ни дру ги пол, што по сред но зна чи да се оне исто вре ме но ти чу и му шког 
и жен ског по ла (нпр. име ни це вла ди ка и па па са мо се односе на му шки 
пол, де вој чу рак са мо на жен ски пол, би о лог је реч-по јам ко ја не са др жи 
по да так о по лу, али се под ра зу ме ва да пред ста вља осо бу му шког или 
жен ског по ла). По сто ја ње нео д ре ђе ног по ла у лек сич ком си сте му пред-
у слов је за из град њу пој мов ног си сте ма с ло гич ним хи је рар хиј ским од-
но си ма (ти па чо век – му шка рац/же на). У до ма ћој, тра ди ци о нал ној лекси-
ко граф ској прак си ово се и до са да ја сно при ка зи ва ло, али се ни је по себ но 
ис ти ца ло, што с па дом оп штег обра зо ва ња и разу ме ва ња јед но је зич них 
реч ни ка мо же би ти ис ко ри шће но – као да то га уоп ште не ма – за про-
из вољ не тврд ње оних ко ји при хва та ју фе ми ни стич ку иде о ло ги ју. Ипак, 
по сто је и реч ни ци (нпр. хр ват ског је зич ког стан дар да) у ко ји ма је тај 
од нос ја сно при ка зан с по себ ним на гла ша ва њем (нпр. br ko nja ž (m spol), 
bu ba lo sr (m i ž spol), bu da la ž (m i ž spol), muš kar či na ž (m spol), mu ti vo da ž 
(m i ž spol), re a li za tor m (m i ž spol), spa da lo sr (m i ž spol), vi no pi ja ž (m i ž 
spol), voj sko vo đa ž (m spol); у та мо шњем стан дар ду су и ова кви об ли ци, 

7 В. Ми ро слав Ни ко лић, При род ни и гра ма тич ки род име ни ца, Наш је зик XXXIV/3–4 
(2002/2003), 190.

8 Исто, 187.
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с раз ли чи тим ко мен та ри ма: ki rurg m (ž spol + konst. rij. neo b. ki rur gi nja), 
lin gvist m (ž spol + lin gvist ki nja/lin gvi sti ca), psi ho log m (ž spol + kon str. psi
ho loš ki nja), so ci o log m (m i ž spol + ž kon str. neo b. so ci o loš ki nja), али са мо 
lek si ko log m).9 

(13) В е ћ  у  т р е  н у т  к у  д о  н о  ш е  њ а ,  с а  с т а  н о  в и  ш т а  г л о  б а л  н о г 
д р у  ш т в е  н о г  р а з  в о  ј а ,  З а  к о н  ј е  б и о  з а  с т а  р е о .  Њ и  м е 
с е ,  з а  п р а  в о ,  п р и  п р е  м а  м о  г у ћ  н о с т  з а  у в о  ђ е  њ е  н о  в и х 
„ г р а  м а  т и ч  к и х  р о  д о  в а “  у  с р п  с к и  ј е  з и к , чи ме би и дру ге 
род не гру пе, ко је ће се по ја вљи ва ти у бу дућ но сти, има ле сво ју је зич ку 
ин ди ви ду ал ност, ш т о  в о  д и  к а  г а  л и  м а  т и  ј а  с у  н е  с а  г л е  д и -
в и х  р а з  м е  р а  (нпр., у бли ској бу дућ но сти мо гу ће је „га ран то ва ње 
пра ва“ на пре по зна тљи вост у је зи ку они ма ко ји не же ле да бу ду ни му-
шког ни жен ског по ла, па би ре че ни ца у ко јој је „ува же на пол на нео д-
ре ђе ност“ мо гла да гла си: Иша о ла је ју че у ре сто ран јер је би о ла гла да на). 
Ср би сти ка не мо же да се ме ша у дру штве не про ме не, али је ду жна да 
за шти ти свој пред мет – је зик. Не би тре ба ло из гу би ти из ви да ни чи-
ње ни цу да су сре ди не из ко јих при мар но до ла зе ове но ве дру штве не 
иде је и иде о ло ги је у ве ли кој ме ри с ен гле ског го вор ног под руч ја. Ана-
ли тич ка струк ту ра ен гле ског је зи ка мо же да „под не се“ мно го ви ше 
по је ди нач них ин тер вен ци ја ово га ти па не го флек тив ни тип је зи ка ка кав 
је срп ски, у ко јем је не у по ре ди во ве ћи број чи ни ла ца ко ји из и ску ју 
ме ђу соб но укла па ње. У срп ском је зи ку би ло ка кав по мак на пла ну ин-
вен та ра који за ди ре у ме ха ни зме кон гру ен ци је по вла чи за со бом не са-
гле ди ве про бле ме и си гур но во ди ка ко лап су, од но сно уру ша ва њу по-
сто је ће је зич ке струк ту ре. На че ла про кла мо ва на у За ко ну ко ја отва ра ју 
мо гућ ност и за бу ду ћа по ме ра ња у је зич ком си сте му б е з  с у м  њ е  с у 
д е  с т р у к  т и в  н а  з а  с р п  с к и  ј е  з и к ! 

(14) Од ред ба ма из За ко на и пре по ру ка ма на ве де ним у При руч ни ку или 
јав но са оп ште ним у сред стви ма ин фор ми са ња и у ме диј ском про сто ру 
у р у  ш е  н о  ј е  в р  л о  в а  ж н о  н а  ч е  л о  ј е  з и ч  к е  е к о  н о  м и  ј е . 
На го ми ла ва ње из ра жај них мо гућ но сти – ди рект но и ин ди рект но (уво-
ђе ње су ви шних па ро ни ма, ду бле та, три пле та итд., од но сно удва ја ње 
об ли ка у кон гру ен ци ји с обе ле же ном на по ред но шћу), ре ла ти ви зу је 
је зич ку ком пе тен ци ју це ле по пу ла ци је и не при хва тљи во је за стан дар-
ди зо ва ну упо тре бу је зи ка у јед ном ци ви ли зо ва ном дру штву. З а  т о  с е 
о в а  к а в  м о  д е л ,  к а о  н е  р а  ц и  о  н а  л а н ,  н е  п р и  х в а  т а  н и  у 
Е в р о п  с к о ј  у н и  ј и .  Н е  п р и  х в а  т љ и  в о  ј е  т е р  м и  н о  л о  ш к о 
ш а  р е  н и  л о  та мо где га не сме би ти, на ро чи то у до ку мен ти ма, јер с 
прав ног, али и лин гви стич ког аспек та сва ка но ва реч но си но во зна че-
ње (нпр. у истом ти пу до ку мен та (по пут ди пло ма и сл.) не би тре ба ло 
да пи ше пси хо лог, пси хо ло шки ња, пси хо ло ги ња, пси хо ло ги ца или сл.).

9 Vla di mir Anić, Rječ nik hr vat sko ga je zi ka. Dru go, do pu nje no iz da nje, Za greb 1996.



275

(15) Н и  ј е  п р е  ц и  з и  р а  н о  н а  к о  ј и  с е  ј е  з и к  о д  н о  с и  „ р о д  н а 
о с е  т љ и  в о с т “ , про пи са на За ко ном. У к о  л и  к о  ј е  р е ч  о  с в и м 
с л у  ж б е  н и м  ј е  з и  ц и  м а  у  з е  м љ и ,  п о  с т а  в љ а  с е  п и  т а  њ е 
п р а  в а  д а  с е  м е  њ а  ј е  з и к  ч и  ј е  с е  м а  т и  ц е  н а  л а  з е  и з  в а н 
г р а  н и  ц а  Р е  п у  б л и  к е  С р  б и  ј е , а чи ја зва нич на је зич ка по лити-
ка или ни је до след на при ме на „род но осе тљи вог је зи ка“ или она ни је 
мо гу ћа због струк ту ре да тог је зи ка (нпр. ма ђар ског). Ре пу бли ка Ср би ја 
до не ла је За кон о по твр ђи ва њу Оквир не кон вен ци је за за шти ту на цио-
нал них ма њи на где се, из ме ђу оста лог, ка же: „Стра не уго вор ни це се 
оба ве зу ју да ће при зна ти да пра во на сло бо ду из ра жа ва ња сва ког при-
пад ни ка на ци о нал не ма њи не укљу чу је с л о  б о  д у  ми шље ња, и п р и -
м а  њ а  и  п р е  н о  ш е  њ а  и н  ф о р  м а  ц и  ј а  и  и д е  ј а  н а  ј е  з и  к у 
м а  њ и  н е  б е з  м е  ш а  њ а  ј а в  н и х  о р  г а  н а  и  б е з  о б  з и  р а  н а 
г р а  н и  ц е “  (чл. 9).10 То зна чи да – чак и да се на ло жи при ме на За ко на 
о род ној рав но прав но сти у је зи ци ма на ци о нал них ма њи на, њи хо вим 
го вор ни ци ма је за га ран то ва на сло бо да да при ма ју (слу ша ју, чи та ју, гле-
да ју) ве сти на ма тер њем је зи ку пре ко др жав них гра ни ца из др жа ве у 
ко јој се, те о риј ски, та кав за кон не при ме њу је, чи ме би се За кон у Срби-
ји кр шио – са мо у слу ча ју на ци о нал них ма њи на. А к о  с е  З а  к о н , 
и п а к ,  о д  н о  с и  с а  м о  н а  с р п  с к и  ј е  з и к ,  о н  д а  ј е  р е ч  о  д и с -
к р и  м и  н а  ц и  ј и . Оно што ва жи за ма њин ске је зи ке, мо ра ва жи ти и 
за ве ћин ски је зик, у Ре пу бли ци Ср би ји – срп ски. Исто та ко, ако је у 
Уста ву и од го ва ра ју ћим за кон ским ак ти ма ја сно од ре ђе но ко ји су је зи ци 
у слу жбе ној упо тре би – ти је зи ци има ју име, а тзв. „ р о д  н о  о с е  т љ и в 
/ с е н  з и  т и  в а н  ј е  з и к “  н е  п о  з н а т  ј е  п р а в  н о м  с и  с т е  м у  и 
м о  ж е  с е  с м а  т р а  т и  н о  в и м  е н  т и  т е  т о м  по што он си гур но 
не од го ва ра по сто је ћој струк ту ри срп ског (мо гао би се де фи ни са ти као 
не ка ква вр ста еспе ран та), али ни струк ту ри не ког дру гог је зи ка при-
зна тог у Ср би ји.

(16) З а  к о  н о м  с е  р а з  б и  ј а  с р п  с к и  ј е  з и ч  к и  к о р  п у с  и  с т в а  р а 
с е  н о  в а  р е  г и  о  н а л  н а  в а  р и  ј а н т  н а  д и  ф е  р е н  ц и  ј а  ц и  ј а 
с т а н  д а р д  н о  ј е  з и ч  к е  н о р  м е  ( у  Р е  п у  б л и  ц и  С р  б и  ј и ) , што 
је за срп ски је зик по губ но и на шта не ма пра во ни јед на власт. Ти ме се 
обе сми шља ва и по ни шта ва и По ве ља о срп ском кул тур ном про сто ру, 
пот пи са на у Срем ским Кар лов ци ма мар та 2019. го ди не. Уко ли ко се про-
пи са не про ме не је зич ке струк ту ре бу ду до след но при ме њи ва ле, њи ма 
се срп ски је зик уки да и б е з  с у м  њ е  с е  с т в а  р а  н о  в и  ј е  з и к , 
„ с р  б и  ј а н  с к и “ . Ре пу бли ка Ср би ја је ду жна да по шту је це ло ви тост, 
не по вре ди вост и ау то ном ност срп ског је зи ка без чи ње ња јед но стра них 
по те за ко ји би ште ти ли овом над др жав ном дру штве ном и кул тур ном 
до бру пр во га ре да, ко је је ста ри је од ње и ау тох то но је ши ре за сту пље-

10 https://www.ljud ska pra va.gov.rs/sh/no de/19816.
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но у ре ги ји и из ван не ка да шњих гра ни ца СФРЈ. Без са гла сно сти свих 
но си ла ца и ко ри сни ка срп ског је зи ка, у пр вом ре ду ста ра ла ца и не го-
ва те ља ње го ве књи жев не/стан дард не ва ри јан те, што је су ср би сти од 
ре фор ме Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа у 19. ве ку, не сме се ни шта чи нити 
на ра чун при ро де ово га је зи ка. Др жа ва је ду жна да ува жа ва рад и од лу ке 
Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и Ма ти це срп ске, као две ју 
ор га ни за ци ја ко је у ко ор ди на ци ји во де бри гу о срп ском је зи ку. Иа ко код 
нас то још ни је уре ђе но за ко ном, ни ти по сто је ме ђу др жав ни спо ра зу ми 
за це ло куп но срп ско го вор но под руч је, тзв. Хо ланд ска је зич ка уни ја, 
ме ђу на род на ор га ни за ци ја ко ја се ба ви хо ланд ским је зи ком у Хо лан ди-
ји и Бел ги ји, уз са рад њу с уда ље ним др жа ва ма у ко ји ма је за др жан хо-
ланд ски кул тур ни ути цај по сле рас па да ко ло ни јал ног по рет ка, при мер 
је нај бо ље прак се у Европ ској уни ји (слич не ор га ни за ци је по сто је за фран-
цу ско, не мач ко, ен гле ско, шпан ско и пор ту гал ско го вор но под руч је).

(17) В е  ш т а ч  к и м  п р о  м е  н а  м а  г р а  м а  т и ч  к е  с т р у к  т у  р е  срп ског 
или би ло ко јег дру гог је зи ка у Ре пу бли ци Ср би ји р а  з а  р а  с е  г л а в -
н и  н о  с и  л а ц  к у л  т у р  н о г  и д е н  т и  т е  т а  к о  ј и  С р  б е  ч и  н и 
С р  б и  м а ,  а л и  и  љ у  д е  љ у  д и  м а  –  ј е  з и к . Још је Вил хелм фон 
Хум болт ис та као да за сва ку за јед ни цу је зик има ег зи стен ци јал но зна-
че ње, па је н а  с и  љ е  н а д  ј е  з и  к о м  –  н а  с и  љ е  н а д  н а  р о  д о м , 
з а  к о  ј и  ј е  ј е  з и к  п и  т а  њ е  е г  з и  с т е н  ц и  ј е .  Р а  з а  р а  њ е м 
ј е  з и ч  к о г  б и  ћ а  р а  з а  р а  с е  и  т р а  д и  ц и  о  н а л  н о  и  п р и -
р о д  н о  р а з  в и  ј е  н о  д р у  ш т в е  н о  у р е  ђ е  њ е , па су на уда ру не 
са мо Ср би, Ма ђа ри, Ру му ни и др. као по је дин ци и гру пе, не го, пре 
све га, чо век и укуп на за јед ни ца, све ста нов ни штво Ре пу бли ке Ср би је. 
За ко ном се озва ни ча ва суб вер зив но де ло ва ње про тив по сто је ћег гра-
ђан ског дру штва и оно од до са да шње ин ди ви ду ал не ми си је по је ди на-
ца ко ји при па да ју фе ми ни стич кој иде о ло ги ји по ста је зва нич на др жав-
на стра те ги ја про тив ве ћин ске за јед ни це ко ја је са чи ња ва („Eva Ba ho vec, 
na ša pre da va či ca iz Lju blja ne, ima obi čaj da ka že da je fe mi ni zam sub ver-
ziv no zna nje ko je se su prot sta vlja lo vla da ju ćim ide ja ma, i na sto ji da pre o-
bli ku je ‘zva nič nu spo zna ju’. Fe mi ni zam nu žno de kon stru i še po sto je će te o-
rij ske pa ra dig me (…). O n o  š t o  u č i  m o  u  f e  m i  n i  s t i č  k o m  p r i -
s t u  p u  j e  s t e  k a  k o  p r i  m e  n i  t i  s u b  v e r  z i v  n e  t e h  n i  k e . U mom 
slu ča ju se r a  d i  o  d e  k o n  s t r u  i  s a  n j u  o n o  g a  š t o  n a  u  k a  o  j e -
z i  k u  k o d  n a s  ( p r e  s v e  g a  s r  b i  s t i  k a ,  a l i  i  d r u  g e  g r a  n e ) 
u č i  d a  j e  z i k  j e  s t e . Ako se za la že mo za pre o bli ko va nje rod nih i dru gih 
obra za ca, on da m o  r a  m o  p o  ć i  o d  j e  z i  k a , jer su oni uti snu ti u jezič-
ku upo tre bu. U na šem pri me ru t o  j e  s t e  p o  l i  t i č  k i  a n  g a  ž m a n , jer 
su sva je zič ka pi ta nja nu žno po li tič ka“11). Нај стро же мо ра би ти осу ђен 
ова кав об ра чун др жа ве са соп стве ним дру штвом и на сил на про ме на 

11 Sven ka Sa vić, De set go di na Go diš njeg pri zna nja u obla sti rav no prav no sti po lo va (2003–2013): 
ži vot ne pri če na gra đe nih, No vi Sad 2014, 28.
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тради ци о нал ног кул тур ног обра сца, ко ји, сам по се би, ни ко га не угро-
жа ва.

(18) Д о  с а  д а  ш њ и  м о  д е л  к у л  т у р  н о г  р а з  в о  ј а  с р п  с к о г  с т а н -
д а р д  н о г  ј е  з и  к а  з а  м е  њ у  ј е  с е  д и  р е к  т и в  н и м  и  о б л и  г а -
т о р  н и м , а ела стич ност и флек си бил ност срп ске нор ме за ме њу је се 
сво је вр сним иде о ло ги зо ва ним пу ри змом, су прот ним чи та вој исто ри ји 
срп ског је зич ког стан дар да у по след ња два сто ле ћа.

(19) До но ше ње За ко на иза зи ва з а  б р и  н у  т о с т  к а  к о  ћ е  с е  њ е  г о  в а 
п р и  м е  н а  о д  р а  з и  т и  н а  н а  у  к у  (чл. 37), где је пре по ру че но пру-
жа ње фи нан сиј ске по др шке на уч ним ис тра жи ва њи ма по све ће ним 
„род ној рав но прав но сти“, чи ме се у под ре ђе ни по ло жај ста вља ју све 
дру ге те ме (чак и оне ко је су од пре суд ног зна ча ја за оп ста нак срп ске 
кул ту ре). Већ су од бра ње не де се ти не док тор ских ди сер та ци ја на те му 
ро да у је зи ку (али и књи жев но сти и сл.), чи ме је те ма ви ше об ра ђе на 
не го не ке не у по ре ди во ре ле вант ни је, ко је де це ни ја ма че ка ју сво ју обра-
ду. Исто вре ме но, у ко ми си ја ма за од бра ну ових ди сер та ци ја у ве ћи ни 
на уч них сре ди на (нпр. у Бе о гра ду) углав ном ни је би ло ни јед ног пред-
став ни ка из уже на уч не обла сти Срп ски је зик, чи ме је на ака дем ски 
не при хва тљив на чин из ме ште на ма тич ност с ка те да ра за срп ски је зик, 
где се ова област је ди но об ра ђу је с пу ном ком пе тен ци јом. На тај на чин 
се на уч на по ли ти ка др жа ве пот чи ња ва јед ној иде о ло ги ји. 

(20) Озби љан је про блем к а  к о  ћ е  с е  п р и  м е  н а  З а  к о  н а  о д  р а  з и  т и 
н а  н а  с т а в  н е  п л а  н о  в е  и  п р о  г р а  м е  (чл. 37) и з  ј е  з и  к а  и 
к њ и  ж е в  н о  с т и , срп ских, ма њин ских и свет ских. До след на при ме-
на За ко на зна чи ус по ста вља ње ве штач ке рав но те же ме ђу по ло ви ма у 
из бо ру књи жев них де ла ме ђу пи сци ма увр ште ним у књи жев ни кор пус, 
чак и у об ра ди са мих де ла, уз ана хро но и не ко рект но освр та ње на чи-
та ве епо хе, с мо гућ но шћу ис кљу чи ва ња „не по жељ них“ са др жа ја, па и 
са мих ства ра ла ца – кла сич них ау то ра. То во ди де гра ди ра њу и са ка ће-
њу на ци о нал ног и свет ског књи жев ног ка но на и у крај њем – про ме ни 
кул тур ног иден ти те та уче ни ка као при пад ни ка срп ске, али и ши ре 
свет ске кул ту ре. Проф. Љуби ша Ра јић је још 2010. го ди не ука зи вао на 
сле де ће: „ако кре не мо за тим да из ба ци мо тек сто ве ко ји ни су по ли тич-
ки или на не ки дру ги на чин ко рект ни, до ћи ће мо до то га да би тре ба ло 
да из ба ци мо нај ве ћи део свет ске књи жев не ба шти не“.12

(21) По ста вља се пи та ње д а  л и  ћ е  б и  т и  м о  г у ћ  н о р  м а  л а н  р а з -
в о ј  н а  у  к е  у  Р е  п у  б л и  ц и  С р  б и  ј и  јер се За ко ном (чл. 37) пред-
ви ђа „пред у зи ма ње по себ них ме ра ра ди под сти ца ња урав но те же не 
за сту пље но сти по ло ва при упи су на сту диј ске про гра ме итд.“, као и 
„до но ше ње и спро во ђе ње по себ них ме ра у обла сти на уч но и стра жи-
вач ког ра да ко је се фи нан си ра ју из јав них сред ста ва ра ди укљу чи ва ња 

12 Про ме на дру штве них од но са бит ни ја не го је зик. Окру гли сто на те му род но осе тљи
вих је зич ких по ли ти ка, Бе о град 2010, 93.
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род не пер спек ти ве у све фа зе из ра де, вред но ва ња, из бо ра, спро во ђе ња 
и оце њи ва ња ре зул та та на уч но и стра жи вач ких про је ка та, као и јед на-
ког уче шћа же на и му шка ра ца у ис тра жи вач ким ти мо ви ма и те ли ма 
над ле жним за вред но ва ње, из бор и оце њи ва ње на уч но и стра жи вач ких 
про је ка та.“ Сту ди је срп ског је зи ка и књи жев но сти (ко је на во ди мо као 
при мер) тра ди ци о нал но пре те жно упи су ју (мла де) осо бе жен ског по ла, 
као што се и у уста но ве ко је се ба ве про у ча ва њем срп ског је зи ка и књи-
жев но сти углав ном за по шља ва ју осо бе жен ског по ла, свр ше ни сту ден ти. 
На при мер, на Ка те дри за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду школ ске 2020/2021. упи са но је 55 
сту де на та, од ко јих је са мо 7 би ло му шког по ла; у Ин сти ту ту за срп ски 
је зик СА НУ од 72 за по сле них (укљу чу ју ћи и ад ми ни стра тив но осо бље), 
са мо је 15 осо ба му шког по ла. До след на при ме на За ко на зна чи ће да се 
ве штач ки – што је не мо гу ће, али и не по треб но – под сти че упис ве ћег 
бро ја (мла дих) осо ба му шког по ла на Ка те дру за срп ски је зик, али и 
чи тав Фи ло ло шки фа кул тет, или ће се – у су прот ном – огра ни чи ти 
упис (мла дих) осо ба жен ског по ла, што ће за чи та ве сту ди је дру штве но-
-ху ма ни стич ких на у ка би ти по губ но! Исто та ко, За кон ће за у ста ви ти 
за по шља ва ње (мла дих) осо ба жен ског по ла у Ин сти ту ту за срп ски је зик 
СА НУ да би се ус по ста ви ла „рав но те жа“! Ко нач но, з а х  т е в  з а  ј е д -
н а  к и м  у ч е  ш ћ е м  м у  ш к а  р а  ц а  и  ж е  н а  у  н а  у ч  н о  и  с т р а -
ж и  в а ч  к и м  т и  м о  в и  м а  у  п о  ј е  д и  н и м  н а  у ч  н и м  д и  с ц и -
п л и  н а  м а  р е  з у л  т и  р а  ћ е  и л и  н е  м о  г у ћ  н о  ш ћ у  ф о р  м и р а -
њ а  к о м  п е  т е н т  н и х  п о л  н о  у р а в  н о  т е  ж е  н и х  т и  м о  в а  и л и 
с м а  њ е  њ е м  к в а  л и  т е  т а  и с  т р а  ж и  в а  њ а ,  а  т и  м е  и  п а  д о м 
н а  п р е т  к а  н а  у  к е  у  ц е  л и  н и . У оба на ве де на слу ча ја, реч је о бе-
сми сли ци и опа сном уру ша ва њу ин сти ту ци ја, али и о огра ни ча ва њу 
људ ских сло бо да, с про кла мо ва њем дис кри ми на ци је по по лу, без ува-
жа ва ња струч них и на уч них ква ли те та, ко ји су у до ме ну рад не ети ке 
и не сме та ног оба вља ња ду жно сти и за ни ма ња је ди ни од зна ча ја.

ЗА КЉУ ЧАК

Сва ка ин тер вен ци ја у је зи ку са ста но ви шта би ло ко је иде о ло ги је, што 
са мо по се би не мо же би ти у скла ду с на у ком о срп ском је зи ку, не до пу сти ва 
је и, уко ли ко се не спре чи, мо гла би има ти не са гле ди ве по сле ди це, бу ду ћи 
да је је зик су штин ски чи ни лац ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног иден ти те та. 
Гра ма тич ки род као лин гви стич ки кон структ, да ле ко сло же ни ји не го ка ко 
се то у ба на ли зо ва ној ин тер пре та ци ји За ко на пре до ча ва, због од су ства чвр-
сте и до след не ко ре ла ци је с по лом у ван је зич кој ствар но сти, ни је ни мо гао 
би ти пред ме том прав не об ра де, а на ро чи то не за кон ских про пи са. З а  к о -
н о  д а  в а ц  ј е  д о  н о  ш е  њ е м  о в а  к в о г  н е  з н а  л а ч  к о г  з а  к о  н а 
п р и  с т а о  н а  н а  м е  т а  њ е  н о  в е ,  п р о  и з  в о љ  н е  н о р  м е  к о  ј а 
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в о  д и  к а  у р у  ш а  в а  њ у  ј е  з и ч  к е  с т р у к  т у  р е  и  о м о  г у  ћ а  в а  њ у 
д а  љ и х  и н  т е  р  в е н  ц и  ј а  у  ј е  з и ч  к о  т к и  в о .

Због све га ре че ног, м о  ж е  с е  з а  к љ у  ч и  т и  д а  с е  З а  к о  н о м  у в о -
д и  н е  ј е  з и к : то не мо же би ти ни срп ски ни ти је дан до са да по сто је ћи 
је зик у Ре пу бли ци Ср би ји. Уко ли ко се пак За кон од но си на срп ски је зик – не 
ме ња се са мо ње го ва лек сич ка струк ту ра оним ре чи ма ко је углав ном не 
по сто је у реч ни ци ма, не го и ње го во има нент но гра ма тич ко устрој ство. Пре 
све га, ме ња се при ро да име нич ког гра ма тич ког ро да, ко ји ће (при ме ном 
За ко на) од ин хе рент не ка те го ри је пре ћи у фор мал ну. За тим, ути че се на 
ра ди кал не из ме не у кон гру ен ци ји – на пла ну по је ди нач них сла га ња (ши ре-
ње бро ја ком би на ци ја с не са гле ди вим по сле ди ца ма) и на пла ну ком би но-
ва них сла га ња уко ли ко се гра ма тич ком му шком ро ду „уки да“ ста тус не у трал-
ног ро да. Све ово из гле да за стра шу ју ће и во ди кре и ра њу за ум не и па ра лел не, 
ор ве лов ске ствар но сти, ко јом се на Про кру сто вој по сте љи за кон ски цен зу-
ри ше је зик у јав ној упо тре би. И м а  ј у  ћ и  с в е  н а  в е  д е  н о  у  в и  д у ,  н а -
г л а  ш а  в а  м о  д а  с е  м о  р а  з а  у  с т а  в и  т и  и  з а  б р а  н и  т и  и н  ж е -
њ е  р и н г  н а  г л а в  н о м  с р е д  с т в у  с п о  р а  з у  м е  в а  њ а  и  о с т в а р и -
в а  њ а  љ у д  с к е  к у л  т у  р е  и  ц и  в и  л и  з а  ц и  ј е  –  ј е  з и  к у ,  б и о  о н 
с р п  с к и  и л и  б и  л о  к о  ј и  д р у  г и  у  Р е  п у  б л и  ц и  С р  б и  ј и .

По ра жа ва ју ће је да је Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је по убр за ној про-
це ду ри усво ји ла За кон о род ној рав но прав но сти, а нов За кон о упо тре би 
је зи ка и пи сма, ко ји се ду го обе ћа ва пред став ни ци ма ср би сти ке, с већ при-
пре мље ним и уса гла ше ним на цр том, би ва од ба чен и пре до ла ска у скуп штин-
ску про це ду ру. Исто та ко, ни озбиљ но спро ве де на јав на рас пра ва о пред-
ло гу Стра те ги је раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027. го ди не 
ни је би ла до вољ на да се у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је до не се овај дра го-
це ни до ку мент. Не на зи ре се ни по че так ства ра ња на ци о нал не стра те ги је за 
по ди за ње ни воа оп штег обра зо ва ња у чи јем је је згру про блем је зич ке кул ту-
ре, упр кос апе ли ма из стру ке, уз број не дру ге про бле ме ко ји про из ла зе из 
не ре ше ног ста ту са глав ног чи ни о ца срп ског иден ти те та – срп ског је зи ка, 
што је по ве за но с не до вољ ном др жав ном и дру штве ном бри гом. Је дан од тих 
про бле ма, сва ка ко не и је ди ни, је сте оп шти пад ин те ре со ва ња за сту ди је 
срп ског је зи ка и књи жев но сти, што ће се вр ло не га тив но од ра зи ти на ква-
ли тет на ста ве у основ но школ ском и сред њо школ ском си сте му, а ду го роч но 
и на по сто ја ност и при ро ду на ци о нал ног иден ти те та.

Ствар на бор ба за пра ва же на под ра зу ме ва де ла ње на пла ну дру штве них 
од но са и бор бе про тив дис кри ми на ци је же на у свим сфе ра ма где она по-
сто ји. Ј е  з и к  т р е  б а  д а  с е  р а з  в и  ј а  п р и  р о д  н и м  п у  т е м ,  б е з 
п р и  с и  л е  и  п р и  т и  с к а  и д е  о  л о  г и  ј е ,  а  с в а  к о м  г о  в о р  н и  к у , 
у з  к р а ј  њ е  у в а  ж а  в а  њ е  с т а  в о  в а  д р у  г и х ,  т р е  б а  о с т а  в и  т и 
с л о  б о  д у  и з  б о  р а  з а  л и ч  н о  д е  к л а  р и  с а  њ е  у  д о  м е  н у  ј а в  н е 
у п о  т р е  б е ,  т ј .  м о  г у ћ  н о с т  о д а  б и  р а  о н и х  ј е  з и ч  к и х  ф о р -
м и  к о  ј е  с у  у  с к л а  д у  с  н о р  м о м  с т а н  д а р д  н о г  ј е  з и  к а .
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Има ју ћи све на ве де но у ви ду, сма тра мо да о в а ј  з а  к о н  т р е  б а  у к и -
н у  т и  и  д о  н е  т и  н о в  – усме рен ка истин ском ци љу за шти те рав но прав-
но сти, не за ви сан од би ло ко је иде о ло ги је, а уз са гла сност чи та вог дру штва, 
је зич ке стру ке и дру гих по зва них стру ка, це ло куп не кул тур не јав но сти, 
Срп ске пра во слав не цр кве и пред став ни ка оста лих тра ди ци о нал них вер ских 
за јед ни ца.

Проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске
Проф. др Сре то Та на сић, до пи сни члан АНУРС, пред сед ник Од бо ра за 

стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка
Проф. др Иси до ра Бје ла ко вић, секретар Одељења за књижевност  

и језик Матице српске
Проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, управник Катедре за српски језик  

са јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду
Проф. др Вик тор Са вић

Проф. др Ми лан Ај џа но вић
Проф. др Сло бо дан Ан то нић

Проф. др Ми лан ка Ба бић
Проф. др Ири неј (Бу ло вић), епи скоп бач ки

Проф. др Вељ ко Бр бо рић, члан Управног одбора  
НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу

Др На та ша Ву ло вић Емонтс
Проф. др Јо ван Де лић, до пи сни члан СА НУ, потпредседник Матице српске

Проф. др Рај на Дра ги ће вић, председник Савеза славистичких друштава  
Србије

Проф. др Са ња Ђу ро вић
Проф. др Ма ри на Ја њић

Проф. др Ана Ја њу ше вић Оли ве ри
Проф. др Алек сан дар Јо ва но вић , председник Програмског одбора  

НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу
Др Вла дан Јо ва но вић

Проф. др Ми лош Ко ва че вић, председник Матичног научног одбора  
за српски језик и књижевност у Републици Србији

Проф. др Ча слав Ко при ви ца
Проф. др Ве сна Лом пар, председник Друштва за српски језик  

и књижевност Србије
Проф. др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски 

Проф. др Јор да на Мар ко вић
Др Ана Ма ца но вић

Проф. др Со фи ја Ми ло ра до вић, директор Института за српски језик САНУ
Проф. др Зо ри ца Ни ки то вић, потпредсједник Друштва наставника  

српског језика и књижевности Републике Српске
Проф. др Сло бо дан Ор ло вић, председник Етичког одбора Универзитета  

у Новом Саду
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Проф. др Дра го Пе ро вић
Проф. др Дра го љуб Пе тро вић

Проф. др Пе тар Пи ја но вић
Ака де мик Пре драг Пи пер

Проф. др Ва лен ти на Пи ту лић
Др Јо ван ка Ра дић

Адво кат Ми лен ко Ра дић 
Проф. др Бра ни слав Ри сти во је вић

Др Ма ри на Спа со је вић
Проф. др Ра да Сти јо вић

Проф. др Је ли ца Сто ја но вић, предсједник Друштва чланова  
Матице српске у Црној Гори

Проф. др Бо шко Су вај џић, управник Катедре за српску књижевност са  
јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду  

и председник Вукове задужбине
Проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић
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Пред мет овог ра да је јед на ак ту ел на по ја ва у са вре ме ним сло вен -
ским је зи ци ма, не јед на ко у њи ма из ра же на, чи ја је су шти на у те жњи
по је ди них дру штве них су бје ка та да се гра ма тич ка ка те го ри ја име нич -
ког ро да при ла го ди зах те ви ма ак ту ел ног по ли тич ки ко рект ног го во ра. У
не ким сло вен ским је зи ци ма та по ја ва има ду бље, а у дру гим кра ће ко -
ре не, или се и ни је уко ре ни ла, а ис по ља ва се у зах те ви ма да пре ма име -
ни ца ма му шког ро да ко је зна че дру штве ни ста тус или про фе си ју, оба -
ве зно (да кле, гра ма ти ка ли зо ва но) по сто је и име ни це жен ског ро да са
од го ва ра ју ћим зна че њем, те да се при ли ком упо тре бе име ни ца ко је зна -
че про фе си ју или дру штве ни ста тус оба ве зно ис ти че пол осо бе о ко јој
је реч.

У ра ду се раз ви ја ју те зе: 1. да се про цес ства ра ња со ци јал них фе ми-
ни на ти ва при род но ши ри и да тре ба да се ши ри у скла ду са све ве ћом
уло гом же на у са вре ме ном дру штву, ко ја им сва ка ко при па да, 2. да је та
по ја ва не јед на ко из ра же на у по је ди ним сло вен ским је зи ци ма, 3. да је у
ве ћи ни са вре ме них сло вен ских је зи ка ви ше из ра же но ве штач ко ства ра-
ње со ци јал них фе ми ни на ти ва и ши ре ње њи хо ве упо тре бе не го њи хо во
спон та но на ста ја ње, 4. да се ве штач ко ства ра ње со ци јал них фе ми ни на ти-
ва од ви ја на на чин ко ји је не до сле дан јер не узи ма у об зир дру ге вр сте
ре чи и син так сич ка пра ви ла, 5. да то има за по сле ди цу до ста из ра же на
ко ле ба ња у упо тре би фе ми ни на ти ва, што у из ве сној ме ри де ста би ли зу -
је књи жев но је зич ку нор му, 6. да је упо тре ба со ци јал них фе ми ни на ти ва
су ви шна та мо где на гла ша ва ње по ла осо бе о ко јој је реч пред ста вља ко -
му ни ка циј ски не бит ну ин фор ма ци ју, 7. да упо тре ба или из бе га ва ње
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упо тре бе фе ми нина тив них нео ло ги за ма нерет ко има за по сле ди цу мар -
ки ра ња го вор ни ка пре ма кри те ри ју му по ли тич ке ко рект но сти или не ко -
рект но сти, 8. да је та кав од нос пре ма фе ми ни на тив ним нео ло ги зми ма
по ку шај по ли ти зо ва не гра ма ти ка ли за ци је по ја ве ко ја је по сво јој при ро -
ди у сло вен ским је зи ци ма сла бо гра ма ти ка ли зо ва на.

Ем пи риј ску осно ву овог ра да чи не при ме ри узе ти из штам па них и
елек трон ских реч ни ка и ба за по да та ка о сло вен ским је зи ци ма као и при -
ме ри до би је ни ан ке ти ра њем го вор них пред став ни ка по је ди них сло вен -
ских је зи ка.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, сло вен ски је зи ци, име ни це, гра ма тич -
ки род, при род ни род, фе ми ни на ти ви, по ли тич ка ко рект ност.

1. На са ве то ва њу Упра ве за род ну рав но прав ност Ми ни стар -
ства ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, одр жа ном 10.
апри ла 2009, чи ји је ди рек тор др На та ли ја Ми ћу но вић, проф. др
Дра го љуб Ми ћу но вић је из ја вио да се срп ско дру штво још ни је од -
ре ди ло пре ма на род ној пе сми „Зи да ње Ска дра“, у ко јој се го во ри о
то ме ка ко је јед на же на узи да на у те ме ље гра да.1 Го вор ник ни је раз -
ра ђи вао иде ју ка ко да на шње дру штво тре ба да се од ре ди пре ма јед -
ној еп ској пе сми и да ли тре ба оце њи ва ти по ли тич ку ко рект ност и
дру гих срп ских еп ских пе са ма или чак укуп не срп ске књи жев но сти,
ма да је ка сни је и то по ста ло те ма са вре ме ног срп ског по ли тич ког
дис кур са (KA LI TER NA 2013). На во дим тo као илу стра ци ју ат мос фе -
ре гло бал ног по кре та ко ји се у со ци о ло ги ји на зи ва ра ди кал ним фе -
ми ни змом (АН ТО НИЋ 2011), за раз ли ку од ли бе рал ног фе ми ни зма. У
окви ру тог по кре та да је се по ли тич ка, ме диј ска и фи нан сиј ска по -
др шка и иде ји да, по ред оста лог, тре ба из вр ши ти кри тич ку ре ви зи -
ју гра ма ти ке срп ских име ни ца, и од го ва ра ју ће лек си ке, у скла ду са
зах те ви ма за род ном рав но прав но шћу.

2. У скла ду с кон цеп ци јом гра ма тич ког зна че ња као са став ног
де ла гра ма тич ке ка те го ри је, ко је има обе леж ја оба ве зно сти за ши -

Јужнословенски филолог LXXII, св. 3–4 (2016)36

1 Пред сед ник Цен тра за де мо кра ти ју Дра го љуб Ми ћу но вић ре као је на де ба -
ти „Род на рав но прав ност у Ср бији ‒ шан се и пре пре ке“, ко ја је у окви ру про јек -
та „Де мо крат ски по ли тич ки фо рум“ одр жа на 10. апри ла 2009, да у Ср би ји ни је
про блем не до ста так прав них ака та о род ној рав но прав но сти, већ иг но ри са ње по -
сто је ћих, по себ но ис та кав ши да је кључ ни про блем „у му шкој кул ту ри у Ср би ји,
ко ја још ни је осу ди ла на род ну пе сму ‘Зи да ње Ска дра на Бо ја ни’ у ко јој је у ку лу
за зи да на же на ‒ мај ка, што по ка зу је ко ли ко про блем рав но прав но сти му шка ра -
ца и же на из ви ре из ду би не на шег дру штва“. (http://rtv.rs/sr_lat/dru stvo/vla da-usko -
ro-o-rav no prav no sti-po lo va_121362.html)
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ро ку кла су је зич ких је ди ни ца, обе леж је ре гу лар но сти из ра за и ре -
гу лар но сти ор га ни за ци је гра ме ма об у хва ће них по је ди ним гра ма -
тич ким ка те го ри ја ма (BA U DO UIN DE CO UR TE NAY 1929; JE SPER SEN 1955,
DO KU LIL 1958, ЯКОБ СОН 1959/1985, MEL’CHUK 1963, ЗА ЛИ ЗНЯК 1967,
БОН ДАР КО 1976, ПИ ПЕР 1988), гра ма ти ка ли за ци јом се ов де на зи ва
про цес ши ре ња кру га лек се ма за ко је су не ки гра ма тич ки об лик и
са др жај оба ве зни, као и про цес рас ту ће ре гу лар но сти ор га ни зо ва ња
њи хо вог из ра за и са др жа ја, ‒ за раз ли ку од гра ма ти ка ли зо ва но сти,
као до стиг ну тог сте пе на про це са гра ма ти ка ли за ци је у од ре ђе ној
фа зи је зич ког раз во ја; и за раз ли ку од де гра ма ти ка ли за ци је, од но -
сно лек си ка ли за ци је, као про це са по ступ ног гу бље ња гра ма тич ких
обе леж ја (нпр. при дев ски вид у срп ском је зи ку, или гла го ли од ре ђе -
ног/нео д ре ђе ног кре та ња у сло вен ским је зи ци ма); и за раз ли ку од
ре гра ма ти ка ли за ци је, од но сно по нов не гра ма ти ка ли за ци је не ке ма ње
или ви ше већ де гра ма ти ка ли зо ва не по ја ве (нпр. раз го вор ни во ка тив
ру ских име ни ца на -а, ти па мам, Саш, Юр и сл., ко ји ни је на сле ђен
из пра сло вен ског, не го је но ви јег по ре кла).

3.Иде ја о стал ним је зич ким про це си ма лек си ка ли за ци је и мор -
фо ло ги за ци је, ко ју је Јан Бо ду ен де Кур те не из два јао као је дан од
основ них ре зул та та сво јих лин гви стич ких ис тра жи ва ња (БО ДУ ЭН ДЕ
КУР ТЕ НЭ 1897; БО ДУ ЕН ДЕ КУР ТЕ НЕ 1988), на ла зи се у осно ви те о ри -
је гра ма ти ка ли за ци је у оном ви ду ка ко је ту иде ју фор му ли сао Ан -
то ан Ме је (ME IL LET 1948/1912) и ка ко се она да ље раз ви ја ла.

Про це си гра ма ти ка ли за ци је, де гра ма ти ка ли за ци је и ре гра ма ти -
ка ли за ци је раз ли ку ју се оби мом и ин тен зи те том као и об ли ци ма у
ко ји ма се ис по ља ва ју, што се по не кад од ви ја под ути ца јем дру штва
и по ли ти ке на књи жев ни је зик и на ње го ву нор му.

То се ис по ља ва и у по ку ша ји ма гра ма ти ка ли за ци је со ци јал них
фе ми ни на ти ва у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку, као име -
нич ких из ве де ни ца жен ског ро да ко је зна че дру штве ни ста тус,
функ ци ју или за ни ма ње, ти па вас пи та чи ца, управ ни ца, учи те љи ца
итд., за раз ли ку од би о ло шких фе ми ни на ти ва ти па го лу би ца, ме две -
ди ца, сло ни ца и сл. Слич но је и у дру гим сло вен ским је зи ци ма.

Со ци јал ни фе ми ни на ти ви у срп ском је зи ку, као и у дру гим сло -
вен ским је зи ци ма, по сто је одав но, на при мер, за озна ча ва ње спе ци -
фич но жен ских за ни ма ња (нпр. ба би ца, не го ва те љи ца, при ма ља),
али и за мно га дру га за ни ма ња (нпр. про да ва чи ца, рад ни ца, учи те -
љи ца) или ста тус (нпр. по бед ни ца, са пут ни ца, са рад ни ца). Број та -
квих ре чи се спон та но по ве ћа ва у скла ду са ме ња њем уло ге же не у
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дру штву и у срп ској је зич кој сли ци све та (HENTSCHEL 2003), а за
мно ге со ци јал не ма ску ли на ти ве уста ли ла се, по ред функ ци је озна -
ча ва ња му шког по ла, и функ ци ја род но не у трал них об ли ка, ко ји
озна ча ва ју са мо вр сту ста ту са или де лат но сти, н пр. ака де мик, ди ри -
гент, судиja, ка да ин фор ма ци ја о по лу осо бе ни је ре ле вант на, слич но
као што зна че ње по ла не ма ју, јер га и не мо гу има ти, име ни це му шког
или жен ског ро да за не жи во, нпр. на вод ник, по ка за тељ, раз де љак
или ко си ли ца, ка заљ ка, гу ми ца и сл.

Рас про стра ње ност со ци јал них ма ску ли на ти ва у ка те го ри ји no -
mi na agen tis, гле да но исто риј ски, од ра жа ва пре о вла ђу ју ће аген тив -
ну уло гу му шких осо ба у при вред ним и дру штве ним по сло ви ма у
про шло сти, а ши ре ње со ци јал них фе ми ни на ти ва у са вре ме ним је -
зи ци ма од ра жа ва чи ње ни цу да је да нас ста ње у том по гле ду друк -
чи је: у ве ћем де лу све та же не су у дру штву и прав но, а умно го ме и
ре ал но из јед на че не са му шкар ци ма. У ме ри у ко јој дру штву бу де
по треб но да то по себ но је зич ки из ра зи, спон та но ће се ства ра ти и
ши ри ти но ви со ци јал ни фе ми ни на ти ви, а у ме ри у ко јој се та раз ли-
ка бу де сма тра ла ма ње ва жном или не бит ном, ко ри сти ће се по сто -
је ћи об ли ци за озна ча ва ње осо ба оба по ла.2 У ме ри у ко јој они ко ји
во де је зич ку по ли ти ку у не кој зе мљи, или мо гу на њу да ути чу, бу ду
же ле ли да се та раз ли ка стро го је зич ки по шту је, они ће на сто ја ти да
сво ја убе ђе ња спро ве ду сред стви ма ко ја су им на рас по ла га њу, а у
ме ри у ко јој је јав ност спрем на да при хва ти та кву је зич ку по ли ти -
ку, она ће је ма ње или ви ше при хва та ти или иг но ри са ти.

Раз ма тра ње пи та ња о гра ма ти ка ли за ци ји со ци јал них фе ми ни на -
ти ва тра жи раз ли ко ва ње уну тар је зич ких и ван је зич ких узро ка гра -
ма ти ка ли за ци је.

4. Те за да су мно ги је зи ци све та ви ше или ма ње ан дро цен трич ни
ве ро ват но би мо гла би ти тач на не са мо са исто риј ског ста но ви шта
не го и ка да је реч о са вре ме ним је зи ци ма (јер за њу по сто је ем пи -
ријске по твр де), али те за да упо тре ба ма ску ли на ти ва у не у трал ној
род ној функ ци ји оте жа ва ко му ни ка ци ју за то што су ге ри ше иде ју о
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2 Пи та ње со ци јал них фе ми ни на ти ва (са раз ли чи тим тер ми но ло шким од ре -
ђе њи ма) с па жњом је, и без не по треб не по ли ти за ци је, раз ма тра но на ма те ри ја лу
раз ли чи тих сло вен ских је зи ка знат но пре не го што је по ста ло део са вре ме не ген -
дер не про бле ма ти ке, нпр. VIN CE 1954–1955; НИ КО ЛИЋ 1955; HRA STE 1957; ЯН КО -
-ТРИ НИЦ КАЯ 1966; LEN ČEK 1972; ЋО РИЋ 1975; ĆO RIĆ 1978; ĆO RIĆ 1979; ĆO RIĆ 1980;
ЋО РИЋ 1982; ĆO RIĆ 1989–1990; MEČ KOV SKA 1980; KA LO GJE RA 1981; МАР КОВ 1981;
TO PO RI ŠIČ 1981; ANIĆ 1984; BA RIĆ 1987; BA RIĆ 1988; BA RIĆ 1989.
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му шкој су пре ма ци ји фак тич ки још ни је убе дљи во до ка за на, не го
оста је са мо прет по став ка (ДЕ НИ СО ВА /pед./ 2002). Упра во су прот но,
ка да се на гла ша ва пол име ни цом озна че не осо бе та мо где је то ко -
му ни ка циј ски ире ле вант но, то од вла чи па жњу од основ ног пред ме -
та и на ру ша ва спон та ну и оп ти мал ну ко му ни ка ци ју без мањ ка и без
ви шка ре ле вант не ин фор ма ци је.

Ве штач ка се ман ти за ци ја ка те го ри је име нич ког ро да и гра ма ти -
ка ли за ци ја со ци јал них фе ми ни на ти ва сред стви ма је зич ке по ли ти ке
те шко да мо же уна пре ди ти дру штве не од но се ме ђу по ло ви ма. Ко ли-
ко дру штво бу де по ста ја ло хар мо нич ни је и ма ње ан дро цен трич но, то
ће се, пре или ка сни је, од ра зи ти у је зи ку, ко ли ко бу де би ло по треб -
но, док те жње да се дру штве ни од но си про ме не сред стви ма је зич -
ке по ли ти ке, укљу чу ју ћи спо ља кон тро ли са ну гра ма ти ка ли за ци ју
не ког зна че ња, пре мо гу да од ву ку па жњу јав ног мне ња од пра вих
круп них про бле ма од но са ме ђу по ло ви ма не го што мо гу да бит но
до при не су њи хо вом ре ша ва њу.

Као што је по зна то, име нич ки род је сла бо се ман ти зо ва на ка те -
го ри ја јер об ли ци за род вр ло че сто не зна че пол ни ти би ло шта дру го,
не го слу же оства ри ва њу кон гру ен ци је и ко ор ди на ци је као син так -
сич ких сред ста ва ко ја по ка зу ју функ ци о нал не ве зе ме ђу по је ди ним
ре чи ма у ре че ни ци. Убр за ним ства ра њем де се ти на или чак сто ти на
фе ми ни на тив них нео ло ги за ма (или нео фе ми ни на ти ва, в. АР ХАН ГЕЛЬ -
СКАЯ 2013) ста ње се у том по гле ду ме ња, се ман тич ки по тен ци јал
ка те го ри је име нич ког ро да ра сте, а због нор ма тив не не раз ра ђе но сти
син так сич ке стра не те ам би ци о зно за ми шље не ино ва ци је отва ра ју
се кон гру ен циј ске и ко ор ди на ци јске не у са гла ше но сти, од но сно кон -
гру ен циј ски кон флик ти (т. 10).

5. Иако је па жња гра ма ти ча ра по пра ви лу ви ше усме ре на на
уну тар је зич ке од но се у гра ма тич ким си сте ми ма, у гра ма тич ким ис -
тра жи ва њи ма че сто се мо ра ју узе ти у об зир по ја ве ко је при па да ју
со ци о лин гви сти ци, пси хо лин гви сти ци, ет но лин гви сти ци или не кој
дру гој обла сти ин тер ди сци пли нар них про у ча ва ња је зи ка.

Пи та ње о гра ма ти ка ли за ци ји со ци јал них фе ми ни на ти ва у са -
вре ме ним сло вен ским књи жев ним је зи ци ма при па да пре те жно
обла сти со ци о гра ма ти ке, јер је то пре све га пи та ње о оправ да но сти
ве штач ког ства ра ња ве ћег бро ја но вих је зич ких је ди ни ца, чак и но вих
пра ви ла де ри ва ци је со ци јал них фе ми ни на ти ва, као об ли ка ко ји тре ба
да бу ду не са мо сред ство озна ча ва ња не ке про фе си је, ста ту са и сл.
не го и сред ство ис по ља ва ња рав но прав ног од но са го вор ног ли ца
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пре ма осо ба ма јед ног и дру гог по ла, па чак, ако не и пре све га, сред -
ство ис по ља ва ња или на гла ша ва ња по ли тич ке ко рект но сти го вор ног
ли ца, јер фе ми ни на тив ни нео ло ги зми да нас има ју фор мал ну и не -
фор мал ну по др шку ути цај них но си ла ца је зич ке по ли ти ке (по себ но
по је ди них по ли тич ких стра на ка, не вла ди них ор га ни за ци ја и удру -
же ња гра ђа на).3

Уну тар је зич ки раз ло зи гра ма ти ка ли за ци је со ци јал них фе ми ни -
на ти ва на ла зе се, пре све га, у све ве ћој ко му ни ка циј ској по тре би за
име но ва њем же не као све ва жни јег су бјек та дру штве них од но са у
са вре ме ном све ту.

Спо ља шњи раз ло зи гра ма ти ка ли за ци је со ци јал них фе ми ни на -
ти ва сво де се, пр во, на је зич ке кон так те, и, дру го, на ути цај је зич ке
по ли ти ке на књи жев но је зич ку нор му. У про це су гра ма ти ка ли за ци је
со ци јал них фе ми ни на ти ва у сло вен ским је зи ци ма глав ни спо ља шњи
по кре тач тог про це са кра јем ХХ и на по чет ку ХХI ве ка је сте овај
дру ги по ме ну ти фак тор.

Пи та ње ства ра ња фе ми ни на ти ва у срп ском и дру гим сло вен -
ским је зи ци ма је сте пи та ње ко је је, да кле, не са мо лин гви стич ко не -
го и со ци о ло шко и по ли ти ко ло шко (HOR VAT 2007; AНТОНИЋ 2011),
јер је, с јед не стра не, реч о гло бал ном про јек ту оства ри ва ња пот пу -
не рав но прав но сти по ло ва у са вре ме ном дру штву, а, с дру ге стра не,
реч је о не ма ње ак ту ел ном про јек ту вред но ва ња љу ди пре ма њи хо -
вој по ли тич кој ко рект но сти, што се ши ри не са мо је зи ком ме ди ја
не го и уоп ште јав ним го во ром, про ди ре у на став не про гра ме, у из -
да вач ке пла но ве, на уч не про јек те и сл.

6. Про цес ра ста бро ја со ци јал них фе ми ни на ти ва у сло вен ским
је зи ци ма од ви ја се раз ли чи тим тем пом у раз ли чи тим сло вен ским
је зи ци ма на ма ње или ви ше слич не, али не са свим исте на чи не.4 У
сло ве нач ком је зи ку, на при мер, он је по чео ра ни је и од ви јао се
углав ном рав но мер но, у хр ват ском је зи ку он се до не кле оства ри вао
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3 Са др жај по ли тич ке ко рект но сти од ре ђу је ак ту ел на до ми нант на иде о ло ги -
ја. Би ло би су прот но при ро ди је зич ког би ћа ка да би се оче ки ва ло да је зик мо ра
ве штач ки да се про ме ни, у ду ху но ве по ли тич ке ко рект но сти, кад год се про ме -
ни вла да ју ћа иде о ло ги ја.

4 На то по себ но упу ћу ју ра до ви у ко ји ма се ген дер на про бле ма ти ка раз ма тра
у два или ви ше је зи ка, нпр.: ВЕ РА МЯ ЮК 1996; HEL LIN GER, Mar lis & Ha du mod
BUSSMANN 2001; VAN LE E U WEN-TURNOVCOVÁ, J. et al. (eds). 2002; DO LESCHAL 2003;
UMEK 2008; НЕ Щ И МЕН КО 2009; 2010; БО КА ЛЕ 2009; BA JIĆ 2012; KRANJC, Si mo na in
Mar ti na OŽBOT 2013; АР ХАН ГЕ ЛЬ СКАЯ 2013; HEL LIN GER and MOTSCHEN BAC HER (ed.)
2015.
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и као сред ство про ду бљи ва ња ди фе рен ци ја ци је у од но су на срп ски
је зик, а у дру гим ју жно сло вен ским је зи ци ма ства ра ње но вих со ци јал -
них фе ми ни на ти ва то ком по след њих де це ни ја нај че шће је би ло је дан
по ка за тељ по ли тич ких про ме на и но вих иде о ло шких обра за ца.

Мо же се прет по ста ви ти да је про цес ства ра ња со ци јал них
феми ни на ти ва по чео ра ни је и да се од ви јао рав но мер ни је у оним
сло вен ским је зи ци ма у ко ји ма се ма ње ис по ља вао ути цај тра ди ци -
о нал не кул ту ре на је зич ке про це се у да тој обла сти, где је би ло ја че
им пле мен та ци је је зич ке по ли ти ке у је зич ку ствар ност, али и та мо
где се ја че осе ћао ути цај не мач ког је зи ка, у ко јем се раз ли ка из ме ђу
со ци јал них фе ми ни на ти ва и со ци јал них ма ску ли на ти ва из ра жа ва
вр ло ја сно и до след но, нпр. der ar chi tekt / die ar chi tek tin, der le hrer
/ die le hre rin итд.

Уп., на при мер, ре спек тив но, у че шком и сло вач ком ‒ че шки:
Př i šla pre zi dent ka, př ed sedkyně par la men tu, pre miérka (př ed sedkyně
vlády), mi ni stryně, státní ta jem ni ce, rek tor ka, dě kan ka, ředi tel ka, správ -
ky ně, vedoucí (об лик у ном. јд. исти је за оба ро да) / šéfová, šéfka (кол.),
léka ř ka / dok tor ka, pro fe sor ka, do cent ka, asi stent ka, stu dent ka, te o lož ka,
služ ka, lin gvist ka, umělkyně, básnířka, spi so va tel ka, po slan ky ně, řeč ni ce
/ mluvčí (ном. јд. исти за оба ро да), ko smo na ut ka, astro na ut ka, pod vod -
ni ce, vědkyně. Та ко ђе: Оna je tady nejznámější aka de mič ka, spi so va -
tel ka, lin gvist ka, výzkum ni ce, letkyně, dopravní po li cist ka, lu pič ka / zlo -
děj ka, př e kla da tel ka / tlu moč ni ce. Та ко ђе: Рaní pro fe sor ka po lo ži la
otázku; paní pro fe sor ko, tady máte kni hu;5

сло вач ки: Pri šla na ša pre zi dent ka, ich predsedníčka par la men tu,
va ša pre miérka, mi ni ster ka, štátna tajomníčka, rek tor ka, de kan ka, ri a -
di te ľ ka, vedúca, šéfka, dok tor ka, pro fe sor ka, do cent ka, asi stent ka, štu -
dent ka, te o lo gič ka, slúžka, lin gvist ka, umelkyňa, po et ka, spi so va te ľ ka,
po slankyňa, rečníčka, ko zmo na ut ka, astro na ut ka, podvodníčka, vedkyňa;
или: Оna je tu najvýznam nej šia aka de mič ka, spi so va te ľ ka, lin gvist ka,
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сло вач ки је зик в. WIRG HO VÁ 2008; MICHÁLKOVÁ 2010; MICHÁLKOVÁ 2014; AKO
POUŽÍVAŤ 2013; CVIKOVÁ (ed.) 2014; TER KA NIČ 2014.

Aутор је за хва лан ко ле га ма ко је су му по мо гле у при ба вља њу је зич ке гра ђе
за ово ис тра жи ва ње: Нич ки Бе че вој (бу гар ски), Еле ни Бу за ров ској (мaкeдoнски),
Све тла ни Гoљак (бе ло ру ски и ру ски), Ма ји Ђу ка но вић (слoвeначки), Ве ро ни ки
Јармaк (укрaјински), Ја ро сла ву Лин ди (чeш ки), Ве ри Ми три но вић (пoљски), Сте -
фа ни Па у но вић Ро дић (сло вач ки), Да ли бо ру Сoкoлoвићу (гор њо- и до њо лу жич -
ки, че шки и слoвaчки је зик).
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výskumníčka, letkyňa, dopravná po li cajt ka, zlo dej ka, pre kla da te ľ -
ka/tlmočníčka, или: Pa ni pro fe sor ka kládla otázku и сл.

Ши ре ње со ци јал них фе ми ни на ти ва у сло вач ком, че шком, сло ве -
нач ком и хр ват ском је зи ку (ко ји су не ка да би ли је зи ци сло вен ских
на ро да Аустроугар ске, да кле у ду го трај ном кон так ту с не мач ким је -
зи ком) очи глед но је по че ло ра ни је и оства ри ва ло се ши ре не го у не -
ким дру гим сло вен ским је зи ци ма.

У сло ве нач ком је зи ку ре гу лар ност од но са из ме ђу со ци јал них
ма ску ли на ти ва и со ци јал них фе ми ни на ти ва је ре ла тив но ви со ка (в.
KO ZMIK in JE RAM (ur.) 1995; KUNST-GNA MUŠ 1995; BE ŠTER 1997; STA -
BEJ 1997; GOR JANC 2007; STA TI STIČ NI URAD 2008; KU STEC 2009; HU -
MAR 2011; BED NAR SKA 2013; ŠRI BAR 2014), али има и ал тер на тив них
ва ри ја на та, нпр. Pri šla je na ša pred sed ni ca dr ža ve, nji ho va pred sed ni ca
par la men ta, va ša pre mi er ka, mi ni stri ca, dr žav na se kre tar ka, rek to ri ca,
de ka ni ca, (372 при ме ра у кор пу су www.gi ga fi da.net), по ред de ka nja
(228 при ме ра у кор пу су gi ga fi da) и по ред de kan ka (162 при ме ра у
кор пу су gi ga fi da; у том зна че њу не по сто ји у реч ни ку Slo var slo ven -
ske ga knji žne ga je zi ka, али је у упо тре би, di rek to ri ca, uprav ni ca, še fi -
nja по ред še fi ca (кол.), у реч ни ку Slo var slo ven ske ga knji žne ga je zi ka
има ква ли фи ка тор: žar gon sko), dok to ri ca, pro fe so ri ca, do cent ka, asi -
stent ka, štu dent ka, te o lo gi nja, služ ki nja, lin gvist ka, umet ni ca, pe sni ca,
knji žev ni ca, po slan ka, go vor ni ca (же на ко ја др жи го вор, по ред go vor -
ka (же на ко ји го во ри не ки је зик, нпр. ro je na go vor ka slo ven šči ne),
ko zmo navt ka, astro navt ka (не по сто ји у reč ni ku Slo var slo ven ske ga
knji žne ga je zi ka, али се ко ри сти), pre va rant ka, znan stve ni ca итд., aли
са мо: Ona je tu kaj naj bolj zna na aka de mi čar ka, pi sa te lji ca, lin gvist ka,
ra zi sko val ka, pi lot ka, pro met ni ca, lo pov ka (рeт ко, не по сто ји у реч ни -
ку Slo var slo ven ske ga knji žne ga je zi ka) по ред ta ti ca, pre va jal ka; или:
Ona je naj bolj zna na žen ska med aka de mi ki, med pi sci, lin gvi sti, ra zi -
sko val ci, pi lo ti, pro met ni ki, lo po vi/ta to vi; та ко ђе: Go spa pro fe so ri ca je
za sta vi la vpra ša nje по ред Go spa pro fe sor je po sta vi la vpra ša nje (кол.);
Go spa pro fe so ri ca, iz vo li te, knji go и Go spa pro fe sor, iz vo li te knji go (кол.).

У Сло ве ни ји се, на при мер, и ди пло ме из да ју та ко да се у њи ма
па ра лел но на во де со ци јал ни фе ми ни на тив и со ци јал ни ма ску ли на тив,
иако се, раз у ме се, и из име на, а че сто и пре зи ме на ви ди раз ли ка
пре ма пол ној при пад но сти. На при мер, Po uspe šno opra vlje nih štu -
dij skih ob ve zno stih pri do bi di plo mant oz. di plo mant ka štu dij ske ga pro -
gra ma stro kov ni na slov: di plo mi ra ni an glist oz. di plo mi ra na an glist ka...

Слич ну је зич ку си ту а ци ју по ка зу ју хр ват ски при ме ри, нпр. Do -
šla je na ša pred sed ni ca dr ža ve, pred sed ni ca sa bo ra, va ša pre mi jer ka,
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dr žav na se kre tar ka, rek to ri ca, de ka ni ca, rav na telj ka, dok to ri ca, pro fe so-
ri ca, do cen ti ca, asi sten ti ca, stu den ti ca, ko le gi ca, lin gvi sti ca, po sla ni ca,
umjet ni ca, auto ri ca, voj ni ki nja, pro čel ni ca, do pro čel ni ca, su rad ni ca,
taj ni ca и сл. (За хр ват ску је зич ку си ту а ци ју у том по гле ду в. по себ -
но: MOTSCHEN BAC HER & WE I KERT 2015)

Си ту а ци ја у гор њо лу жич ко срп ском и до њо лу жич ко срп ском је -
зи ку, где је ина че је зич ки пу ри зам ре ла тив но заступљен, у том по -
гле ду је нај слич ни ја оној у че шком и сло вач ком, што је ра зу мљи во
с об зи ром на чи ње ни цу да ти је зи ци ве ко ви ма по сто је у окру же њу
не мач ког је зи ка, у ко јем се да та раз ли ка до ста до след но спро во ди.
Ипак, ни ту гра ма ти ка ли за ци ја од но са из ме ђу со ци јал них фе ми ни -
на ти ва и ма ску ли на ти ва ни је пот пу на, нпр. Име ни це dok tor, pro fe -
sor, rek tor у гор њо лу жич ко срп ском се упо тре бља ва ју и за му шка и
за жен ска ли ца (ма да по сто ји реч dok tor ka за про фе си ју).

Уп. та ко ђе, за гор њо лу жич ко срп ски: dok tor, pro fe sor, rek tor; př -
edsydka, pre zi dent ka par la men ta, kan cler ka/pre mi er ka, mi ni ster ka, se -
kre tar ka, rek tor ka, de kan ka, di rek tor ka, zar jad ni ca, še fi na, dok tor ka,
pro fe sor ka, do cent ka, asi stent ka, stu dent ka, te o lo gow ka, sł u žow na, lin -
gu ist ka, wu mě ł ča, po et ka/lyri kar ka/ba sni ca/ba snjer ka, li te rat ka, po so -
ł ka, rěč ni ca, ko smo nawt ka, astro nawt ka, wob šud ni ca, wě do most ni ca,
čł on ka aka de mi je / aka de mi kar ka, spi so wa ćel ka, slě dź er ka, pi lot ka, po -
li cist ka, pa du šni ca, př e ł o žo war ka итд.; и за до њо лу жич ко срп ски: Јo
pś i šła na ša pre zi dent ka, wa ša pś ed se dar ka par la men ta, wa ša pre mi er -
mi ni star ka, mi ni star ka, wen kow na mi ni star ka, rek tor ka, de kan ka, di rek -
tor ka, ste war des sa, še fow ka, dok tor ka, duc htar ka (ärztin), pro fe sor ka,
do cent ka, asi stent ka, stu dent ka, te o lo gow ka, sł u žab ni ca, rěcywěd ni ca,
lin gu ist ka, wu mě ł cow ka, ba sni kar ka, spi so wa ś el ka, spi sar ka, ab ge ord -
ne te: wótpósł a na, wótpósł a ńc ka, – botschaf te rin: wje li kop ósł a ńc ka, wje -
li kop ósł a ń cow ka, po wě dar ka, ko smo nawt ka, astro nawt ka, Wob šud ni ca,
wě dom nost ni ca; та ко ђе: Wóna jo how nej sł aw njej ša aka de mi kar ka,
spiso wa ś el ka, rěcywěd ni ca, lin gu ist ka, slě ź ar ka, pi lot ka, lě tarka, wobcha -
do wa po li cist ka, zł o ź ej ka, dol met šar ka (ком би на ци ја ти па „že ń ska spi -
so wa ś el“ би ла би не у о би ча је на). Уп. та ко ђе: Кněni pro fe sor ka jo se
wop ša ša ła / Кněni pro fe sor ka jo sta ji ła pša ša nje; Кněni pro fe sor ka, kni -
gły pšosym.

Иако је у пољ ској кул ту ри чвр сто уко ре њен на гла ше но уч тив
од нос пре ма же на ма, или мо жда баш за то, ра ди кал но схва та ње је зич-
ки из ра же не рав но прав но сти ме ђу по ло ви ма, ни је из ра зи то за сту -
пље но ма да фе ми ни на тив ни нео ло ги зми та ко ђе по сто је (в. BU RA
2005). Узрок то ме je, ве ро ват но, у чи ње ни ци да је у пољ ској кул ту ри
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та ко ђе вр ло изражено по што ва ње вла сти те тра ди ци је, укљу чу ју ћи
и је зич ку, као и то што се че ста упо тре ба хо но ри фи ка ти ва pan или
pa ni ис пред на зи ва за ни ма ња, или дру штве ног ста ту са (нпр. Pan
pro fe sor / Рa ni pro fe sor) очи глед но схва та као до во љан ди фе рен ци -
јал ни знак да ли је реч о му шкој или жен ској осо би).

У ис точ но сло вен ским је зи ци ма се број со ци јал них фе ми ни на -
ти ва та ко ђе уве ћа ва, али спо ри је и без ве штач ког убр за ња ко је би
под сти ца ле не вла ди не и слич не ор га ни за ци је, као и без при ти ска
је зич ке по ли ти ке ко ја би би ла под њи хо вим ути ца јем.

Уп. за ру ски: При шла пре зи дент го су дар ства; пре мь ер-ми ни стр,
ми ни стр, го су дар ствен ный се кре та рь, рек тор, де кан, упра вля ю щ ая,
сту дент ка, ар тист ка, по э тес са, выс ту па ю щ ая, го во ря щ ая, об ман -
щ и ца, уче ная, во ров ка, пе ре вод чи ца. Та ко ђе: Го спо жа про фес сор
за да ла во прос; Го спо жа про фес сор, во зь ми те, по жа лу й ста, кни гу
и сл.6

Уп. за бе ло ру ски7: Пры й шла прэ зі дэнт дзяр жа вы, прэм’ер-мі -
ні стр, мі ні стр, дзяр жа ў ны са кра тар, рэк тар, асі стэнт ка, сту -
дэнт ка, па слу шні ца, лін гвіст ка, ар тыст ка, па эт ка, ка сма на ўт ка,
ашу кан ка, ву чо ная, пі сь мен ні ца, да след чы ца, пе ра клад чы ца. Уп. та -
ко ђе: Спа да ры ня пра фе сар за да ла пы тан не, Спа да ры ня пра фе сар,
ва зь мі це, ка лі ла ска, кні гу.

У укра јин ском је зи ку си ту а ци ја је у том по гле ду до не кле бли жа
пољ ској, пре све га због упо тре бе хо но ри фи ка ти ва, нпр. Пан ке рів ник
/ Па ні ке рів ник, ма да се у не ким слу ча је ви ма ко ло кви јал но упо тре -
бља ва ју со ци јал ни фе ми ни на ти ви, нпр. Па ні ке рів ни ца. Уп. При бу ла
пре зи дент на шої дер жа ви; го ло ва їх нь о го пар мен ту; ва ша пре м’єр -
(ша), (па ні) мі ні стр; (па ні) дер жав ний се кре тар; (па ні) рек тор;
(па ні) де кан; па ні ке рів ник, (па ні) на ча ль ник, (па ні) лі кар; (па ні)
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лі та ра тар ка, мі ні стры ха, пра фе сар ка, рэк тар ша, са кра тар ка, шэ фі ня) и укра -
јин ском је зи ку (аси стент ка, бре ху ха, ви кла дач ка, ди рек тор ка, ке рів ни ця, лі кар -
ка, лі те ра тор ка, пе ре кла дач ка, про фе сор ка итд.). О са вре ме ном ру ском је зи ку из
угла по ли ти ке ген дер не рав но прав но сти, в. НЕ Щ И МЕН КО2009; НЕ Щ И МЕН КО 2010;
DO LESCHAL 2003; DO LESCHAL & SCHMID 2001.

7 За ви ше по да та ка о со ци јал ним фе ми ни на ти ви ма у бе ло ру ском је зи ку в.
МEČKOVSKA 1980; ВЕ РА МЯ ЮК 1996; ВО РО НО ВИЧ 2000.
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викла дач; (па ні) до цент; сту дент ка; лін гвіст; ар тист ка; ху до жни ця;
по е те са; (па ні) де пу тат; (па ні) ора тор; ко смо навт; астро навт;
(па ні) на у ко ве ць; Во на тут на й ві до мі ша жін ка-ака де мік, пи сь мен -
ни ця; лін гвіст; до слід ни ця; пі лот; ре гу лю ва ль ни ця; пе ре кла дач; Па -
ні ви кла дач (ви кла дач ка) по ста ви ла за пи та ня. Па ні про фе сор(ка)
по ста ви ла за пи та ня; Па ні ви кла дач (про фе сор/ко) віз мі ть, бу дь
ла ска, кни гу.8

У срп ском, ма ке дон ском и бу гар ском је зи ку си ту а ци ја је ма ње -
-ви ше слич на (в. СА ЗДОВ 2007; 2011; БО КА ЛЕ 2009; БОНД ЖО ЛО ВА 2004;
КА ТА РО ВА 2016) – по сто је 1) со ци јал ни фе ми ни на ти ви ко ји су се до -
ста уста ли ли без до дат не стил ске вред но сти, нпр. учи те љи ца, мак.
и буг. учи тел ка, за тим 2) со ци јал ни фе ми ни на ти ви ко ји су уоби ча -
је ни у раз го вор ном сти лу, по го то ву ако не ма дру гог зна ка да је реч
о осо би жен ског по ла, нпр. срп. пред сед ни ца, мак. и буг. пред се да -
тел ка (у пар ла мен ту), и 3) со ци јал ни фе ми ни на ти ви ко ји су на ста -
ли ве штач ки и ко ји се осе ћа ју као лек се ме са обе леж јем по ли тич ке
ко рект но сти, од но сно те жње ка ис ти ца њу ра во прав но сти ме ђу по -
ло ви ма, нпр. срп. до цент ки ња, мак. и буг. до цент ка.

Уп. у срп ском је зи ку не ко ли ко при ме ра ко ји су стил ски мар ки -
ра ни као раз го вор ни или као на гла ше но по ли тич ки ко рект ни (у за -
ви сно сти од кон крет не го вор не си ту а ци је): До шла је пред сед ни ца
др жа ве, њи хо ва пред сед ни ца пар ла мен та, ва ша пре ми јер ка, ми ни -
стар ка, др жав на се кре тар ка, рек тор ка, де ка ни ца, ди рек тор ка,
управ ни ца, ше фи ца, док тор ка, про фе сор ка, до цент ки ња, аси стент -
ки ња, сту дент ки ња, те о ло шки ња, слу шки ња, лин гвист ки ња,
умет ни ца, пе сни ки ња, књи жев ни ца, по сла ни ца, го вор ни ца, ко смо -
на ут ки ња, астро на ут ки ња, пре ва рант ки ња, на уч ни ца. Уп. при ме ре
без та кве стил ске ма рки ра но сти: Она је ов де нај по зна ти ја же на
ака де мик (је ди на уоби ча је на и нор ма тив но при хва тљи ва мо гућ -
ност); Го спо ђа про фе сор је по ста ви ла пи та ње; Го спо ђо про фе сор,
из во ли те књи гу (у зва нич ном из ра жа ва њу и обра ћа њу).

Уп. у ма ке дон ском је зи ку: Дој де на ша та прет се да тел ка на др -
жа ва та, нив на та прет се да тел ка на пар ла мен тот, ва ша та пре -
ми ер ка, ми ни стер ка(та) – др жав на(та) се кре тар ка, рек тор ка та,
де кан ка та, ди рек тор ка та, управ нич ка(та), ше фи ца(та), док тор -
ка(та), про фе сор ка, до цент ка9, аси стент ка(та), сту дент ка(та),
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слу жав ка, лин гвист ка, умет нич ка10, по е те са, пи са тел ка, пра те -
нич ка (во пар ла мент), го вор ник, же на-ко смо навт, же на-астро -
навт- пре ва рант ка, на уч нич ка (рет ко), Таа е ту ка нај по зна та та
же на ака де мик, пи са тел ка, лин гвист ка, же на-ис тра жу вач, же на
пи лот, со о бра ќ ај ка, кра дач ка, пре ве ду вач ка, Го спо ѓ а та про фе сор -
ка//про фе сор по ста ви пра ша ње, Го спо ѓо про фе сор ке//про фе сор
(али: Го спо дин про фе сор, ...), по ве ле те ја кни га та.

Уп. у бу гар ском је зи ку: До й де на ша та пре зи дент ка (при хва -
тљи во ако је на че лу фир ме, али ни је при хва тљи во за осо бу на че -
лу др жа ве), тях на та пред се да тел ка на пар ла мен та, ва ша та пред -
се да тел ка на ми ни стер ския съ вет (али не мо же: ва ша та ми ни -
стър-пред се да тел ка), дър жа вен се кре тар (се кре тар ка са мо као
са рад ни ца у ад ми ни стра ци ји), ди рек тор ка, упра ви тел ка, ле кар ка,
аси стент ка, сту дент ка, слу ги ня, по е те са, ли те ра тор ка, ора тор -
ка (?) (али го во ри тел ка – на ра ди ју је при хва тљи во), ко смо навт ка
(по ред же на ко смо навт), астро навт ка (али и же на астро навт),
из мам ни ца. Та ко ђе: Тук тя е най-из вест на та же на ака де мик, пи -
са тел ка, лин гвист ка (али и же на ези ко вед), из сле до ва тел ка, же на
пи лот, же на пъ тен по ли цай (али и път на по ли ца й ка или ка та -
джий ка (кол.), пре во дач ка. Та ко ђе: Го спо жа та про фе сор за да де
въ прос; Го спо жо про фе сор, за по вя да й те кни га та.11

Ме ђу тим, и у оним је зи ци ма у ко ји ма ства ра ње со ци јал них фе -
ми ни на ти ва има ду жу тра ди ци ју, убр за но ши ре ње со ци јал них фе -
ми ни на ти ва по ста ло је ва жан део ак ту ел не је зич ке по ли ти ке, слич не
оној ка ква се спро во ди у дру гим зе мља ма Европ ске уни је, с том
бит ном раз ли ком што у не сло вен ским европ ским је зи ци ма не ма
про бле ма са кон гру ен ци јом и ко ор ди на ци јом у ро ду име ни ца, при -
де ва и гла го ла, ка кви по сто је у сло вен ским је зи ци ма, па се у не сло -
вен ским је зи ци ма ско ро све за вр ша ва на ства ра њу но вих ре чи или
упо тре би чла на, док је у сло вен ским је зи ци ма ства ра ње но вих со ци-
јал них фе ми ни на ти ва са мо пр ви и лак ши ко рак на том не си гур ном
пу ту, а дру ги, син так сич ки ко рак, у ве зи са кон гру ен ци јом и ко ор -
ди на ци јом, пре пу шта се ре ша ва њу „у хо ду“ и им про ви за ци ја ма у
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10 http://www.austra li an ma ce do ni an we ekly.com/edi tion/1193_27092011/082_na -
sta ni_k.html

11 Мно ги бу гар ски фе ми ни на ти ви су обе ле же ни као ко ло кви јал ни или суп -
стан дард ни, нпр. де пу тат ка, док тор ка, до цент ка, ми ни стър ка, про фе сор ка,
учен ка, (иро нич но и рет ко) шеф ка.
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кон крет ним го вор ним си ту а ци ја ма, јер би до след на си стем ска ре -
ше ња, са гла сно ко ји ма се и за со ци јал не фе ми ни на ти ве и за со ци -
јал не ма ску ли на ти ве да је атри бут и пре ди кат у од го ва ра ју ћем ро ду,
про ме ни ла струк ту ру ре че ни це до не пре по зна тљи во сти.

Као и ина че ка да се до би ју по ли тич ке смер ни це за ак ци ју, а то
ва жи и за је зич ку по ли ти ку у сфе ри род не рав но прав но сти, не ки
ак ти ви сти су у то ме рев но сни ји, да би уло же но по ве ре ње оправ да ли,
а дру ги има ју у то ме ма ње успе ха, по го то ву ако у ко му ни ка ци ји на -
и ла зе на ве ћи от пор упо тре би ро го бат них је зич ких ино ва ци ја и по -
ли тич ког но во го во ра.

У срп ском је зи ку нај ја чи под сти цај ства ра њу со ци јал них фе ми ни-
на ти ва до шао је то ком по след њих де це ни ја, по го то ву у пр вој де це ни-
ји XXI ве ка, на та ла су ра ди кал не про ме не иде о ло шких и вред но сних
си сте ма, што је по ред оста лог об у хва ти ло и не ке иде је но вог фе ми -
ни зма, ко ји је умно го ме по ти снуо иде је ли бе рал ног фе ми ни зма, у
окви ру ко јег су пи та ња од но са је зи ка и по ла по ста вља на у од ме ре -
ни јој фор ми.

7.Про цес уве ћа ва ња бро ја со ци јал них фе ми ни на ти ва у сло вен -
ским је зи ци ма, ко ји је био иза зван све ве ћим ко му ни ка циј ским по -
тре ба ма за та квим име ни ца ма, не сум њи во има као по зи тив ну стра ну
обо га ћи ва ње је зич ких ре сур са, по пу ња ва ње не ких је зич ких ла ку на,
си сте ма ти за ци ју и раз вој не ких твор бе них ка те го ри ја.

Исто вре ме но, ства ра ње со ци јал них фе ми ни на ти ва под ути ца -
јем је зич ке по ли ти ке, ко ја се ру ко во ди пре све га иде јом ап со лут не
пол не рав но прав но сти, пра ће но је и ни зом окол но сти друк чи је при -
ро де, као што су, по ред дру гих, сле де ће:

1) По ти ску је се при ва тив на опо зи ци ја из ме ђу гра ме ма му шког
ро да и жен ског ро да. У си сте му гра ма ти ке име ни ца са зна че њем
дру штве ног ста ту са или за ни ма ња она се за ме њу је екви по лент ним
од но сом име ни ца му шког и жен ског гра ма тич ког ро да уз су жа ва ње
мо гућ но сти упо тре бе об ли ка му шког ро да као не у трал ног об ли ка у
од но су на зна че ња по ла, од но сно ње го ве упо тре бе у ге не рич ком зна -
че њу, са тен ден ци јом ис кљу чи ва ња мо гућ но сти упо тре бе у ге не рич -
ком зна че њу име ни ца ко је зна че про фе си ју или дру штве ни ста тус.

На при мер, ре че ни цу На са стан ку уче ству ју пред став ни ци на -
ви ја ча тре ба ло би, сле де ћи иде ју та ко схва ће не рав но прав но сти, за -
ме ни ти ре че ни цом На са стан ку уче ству ју пред став ни це и пред -
став ни ци на ви ја чи ца и на ви ја ча.

По ред то га, до след но из ра жа ва ње жен ског по ла по мо ћу со ци -
јал них фе ми ни на ти ва, од но сно из бе га ва ње уоби ча је не упо тре бе
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име нич ких об ли ка му шког ро да за озна ча ва ње осо ба оба по ла, ла -
ко во ди у не по треб ну син так сич ку дво сми сле ност. На при мер, ре -
че ни ца Она је на ша нај бо ља ди ри гент ки ња мо же да зна чи (1) да је
да та осо ба нај бо ља ме ђу на шим же на ма ди ри ген ти ма или (2) да је
она нај бо ља ме ђу на шим ди ри ген ти ма уоп ште, а уз то је же на, за
раз ли ку од ре че ни це Она је наш нај бо љи ди ри гент, ко ја зна чи да је
да та осо ба нај бо ља ме ђу они ма ко ји се ба ве ди ри го ва њем без об зи -
ра на пол ну при пад ност.

2) До след но из ра жа ва ње зна че ња жен ског по ла по мо ћу со ци -
јал них фе ми ни на ти ва обич но је ко му ни ка циј ски су ви шно и не е ко -
но мич но, као, на при мер, ако би ре че ни ца гла си ла Ово је уџ бе ник за
сту дент ки ње и сту ден те Фи ло ло шког фа кул те та, јер је са свим
не бит но ко јег је по ла ко ри сник уџ бе ни ка, а уоби ча је на је упо тре ба
име ни це му шког ро да за при пад ни ке оба по ла без дис кри ми на тив -
не ко но та ци је ко ју не ки за го вор ни ци по ли тич ке ко рект но сти у сфе -
ри од но са ме ђу по ло ви ма ту же ле да ви де.

Та ко, на при мер, у јед ном кон кур су за аси стен та ди рек то ра, ко ји
је тре ба ло пре ве сти с пољ ског на сло вач ки и че шки, за рад род но-по -
ли тич ке ко рект но сти мо ра ла су би ти упо тре бље на чак че ти ри из ра за
уме сто јед ног: аси стент ки ња ди рек тор ке, аси стент ки ња ди рек -
то ра, аси стент ди рек тор ке или аси стент ди рек то ра, од но сно,
на сло вач ком и че шком: А. аsistentkа ri a di te ľky / asi stent ka ředi telky,
Б. аsistentka ri a di te ľa / asi stent ka ředitelе, В. аsistent ri a di te ľky / asi -
stent ředi telky, Г. аsistent ri a di te ľa / asi stent ředi te le.12

С дру ге стра не, пре ви ђа се да на сто ја ња до след ног раз два ја ња
со ци јал них фе ми ни на ти ва и со ци јал них ма ску ли на ти ва не из бе жно
за ста ју на чи ње ни ци да је огро ман број со ци јал них фе ми ни на ти ва
си стем ски из ве ден од име ни ца му шког ро да. На при мер, пре ма учи -
тељ има мо учи тељ-иц-а, та ко и ди рек тор-к-а, про да вач-иц-а, пе -
вач-иц-а и сл. Да кле, му шки об лик се на ла зи у осно ви ве ли ког бро ја
фе ми ни на ти ва, че му, раз у ме се, ни ко ко ни је ген дер но хи пер сен зи -
ти ван не при да је и не тре ба да при да је по ли тич ки зна чај и не ви ди,
и не тре ба то да ви ди, као знак угро жа ва ња са мо стал но сти и рав но -
прав но сти же на.

Пи та ње је где су гра ни це ра ди кал ног фе ми ни зма у обла сти гра ма-
ти ке и да ли би сле де ћи ко рак мо гао би ти зах тев да се сви фе ми ни -
на ти ви из ве де ни из име ни ца му шког ро да за ме не не ким но вим ре -
чи ма, из ве де ним од дру гих осно ва, ка ко би еман ци па ци ја жен ског
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ро да би ла још ве ћа. На рав но, то је са мо ре то рич ко пи та ње, ка кво
би би ло и пи та ње где су гра ни це бе сми сла.

Ако би се рав но прав ност до след но пе дант но ва га ла, мо гло би се
ре ћи да су же не при ви ле го ва не јер се за озна ча ва ње њи хо ве про фе -
си је или дру штве ног ста ту са са да че сто мо гу ко ри сти ти име ни це
или му шког ро да (нпр. Она је ди рек тор) или жен ског ро да (нпр.
Она је ди рек тор ка), што је му шкар ци ма ус кра ће но, јер се за озна -
ча ва ње про фе си ја и дру штве ног ста ту са му шка ра ца ко ри сте ско ро
без из у зет но име ни це му шког ро да, ко је се ко ри сте и не у трал но ка -
да се пол сма тра ко му ни ка циј ски не бит ним. По сма тра но из тог
угла, мо же се ре ћи да ни је је зич ки сек си зам ка да се име ни це му -
шког ро да упо тре бља ва ју за озна ча ва ње про фе си је и дру штве ног
ста ту са у ге не рич кој функ ци ји13, не за ви сно од по ла њи ма озна че -
них осо ба, не го је је зич ки сек си зам ин си сти ра ње да се ис так не пол
осо бе и та мо где је то ире ле вант но.

8. Но ви со ци јал ни фе ми ни на ти ви као и ве ћи на дру гих нео ло -
ги за ма мо гу се по сма тра ти са ста но ви шта 1) ства ра ња (тј. са ста но -
ви шта њи хо ве укло пље но сти у је зич ки си стем), 2) им пле мен ти ра ња
(спо нат но или при си лом је зич ке по ли ти ке) и 3) при хва та ња или не -
при хва та ња (пот пу ног или де ли мич ног, мо ди фи ко ва ног или из вор -
ног итд.)

Са гла сно то ме, учвр шћи ва ње нео ло ги за ма у го во ру и је зи ку, би ло
да они на ста ју спон та но или ор га ни зо ва но, не за ви си са мо од то га
ка ко на ста ју не го и ка ко се при хва та ју. При хва та ње фе ми ни на тив -
них нео ло ги за ма, ко је се по не кад у јав но сти нео сно ва но пред ста вља
и као услов за ула зак Ср би је у Европ ску уни ју (НИН, 13. ав гу ста
2009) раз ли ку је се од дру гих нео ло ги за ма, нпр. књи жев них, тер ми -
но ло шких, жар гон ских и др., и ти ме што ли чи на им пле мен ти ра ње
по ли тич ких или иде о ло шких ди рек ти ва и но во го во ра.

Као што је по зна то, по ли тич ки ста во ви и пре по ру ке по пра ви -
лу ни су са мо сло во на па пи ру не го се спро во де и ши ре, а то ва жи и
за је зич ку по ли ти ку, па и ону ко ја се од но си на род но ко рект ну упо -
тре бу је зи ка, већ пре ма то ме да ли и ко ли ко по сто је ме ха ни зми за
спро во ђе ње та кве по ли ти ке. Ка да је реч о је зич кој по ли ти ци, ту да нас
глав ну уло гу има ју ме ди ји, од но сно уред ни ци и но ви на ри у њи ма
ко ји на сто је да бу ду на тра же ној по ли тич кој ли ни ји, за тим до не кле
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и на став ни ци и про фе со ри, као и по ли тич ки ак ти ви сти с ви ше или
ма ње лин гви стич ке струч но сти. Мо ти ви мо гу би ти раз ли чи ти – од
нај чи сти јих убе ђе ња да се ра ди ис прав на ствар, до дру га чи јих или
чак са свим дру га чи јих.

С дру ге стра не, и мо ти ви оних ко ји при хва та ју но ви не у је зич -
кој по ли ти ци и уно се их у свој је зик та ко ђе мо гу би ти раз ли чи ти –
од уве ре ња да упра во та ко тре ба чи ни ти, до же ље да се из бег не ети -
ке ти ра ње због по ли тич ке не ко рект но сти, па све до же ље да се бу де
са вре мен, да се не за о ста не за оним што је но во и пре по руч љи во.

Го вор на мо да је со ци о ло шки и со ци о лин гви стич ки фе но мен, у
окви ру ко јег и са свим спо н та но, али и ор га ни зо ва но, мно ги ока зи -
о на ли зми по ста ју нео ло ги зми, а за тим ула зе у оп ште у по треб ну лек -
си ку.

За то се ни при хва та ње со ци јал них фе ми ни на ти ва од де ла го -
вор них пред став ни ка сло вен ских је зи ка не мо же об ја сни ти са мо
јед ном вр стом раз ло га.

9. Ства ра ње и упо тре ба фе ми ни на тив них нео ло ги за ма у срп -
ском је зи ку има по др шку зна чај ног де ла ме ди ја и пред став ни ка вла сти.
Ве ли ки део срп ске јав но сти се за са да до ста уз др жа но или кри тич ки
од но си пре ма тој лин гви стич кој стру ји ра ди кал ног фе ми ни зма, др -
же ћи се ми шље ња да по сао лин гви ста, а још ма ње но ви на ра, ни је
да из ми шља ју но ве ре чи и но ву гра ма ти ку, не го да опи су ју, об ја -
шња ва ју и ко ди фи ку ју то што већ по сто ји у је зи ку (см. ЋО РИЋ 2006,
ПИ ПЕР 2008, МИ ЛО РА ДО ВИЋ 2009, РА ДИЋ 2013, СТО ЈА НО ВИЋ 2013).
Кри ти ка фе ми ни на тив них нео ло ги за ма по пра ви лу ни је усме ре на
про тив со ци јал них фе ми ни на ти ва уоп ште, не го про тив њи хо вог ве -
штач ког ства ра ња или ко ри шће ња као сред ства по ли тич ке ди фе рен -
ци ја ци је (в. та ко ђе РА ДИЋ 2007; РА ДИЋ 2010а; РА ДИЋ 2010б; РА ДИЋ
2011; РА ДИЋ 2013; BA JIĆ 2012; ПИ ПЕР 2014; МИ ЛО РА ДО ВИЋ 2015).

Та ква си ту а ци ја ста вља пред лин гви сте и дру га пи та ња – на
при мер, ка ко се прин ци пи јел но од но си ти пре ма гра ма ти ка ли за ци -
ји ко ја до ла зи „спо ља“, из иде о ло шких и по ли тич ких кру го ва; ко ји
је сте пен гра ма ти ка ли за ци је со ци јал них фе ми ни на ти ва у по је ди -
ним сло вен ским је зи ци ма (см. VAN LE E U WEN-TURNOVCOVÁ et all. /ed/
2002); ко ли ко је тај про цес био при ро дан и до сле дан и ко ли ко је он
усло вљен кул тур ном тра ди ци јом или те жњом го вор ног ли ца да пра -
ти го вор ну мо ду, оно што је у по ли ти ци у тзв. трен ду или про сто да
пру жи до каз сво је по ли тич ке ко рект но сти; тре ба ли убу ду ће уво ди ти
у гра ма тич ке и лек си ко граф ске опи се на по ме не у скла ду с ко ји ма су
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не ки гра ма тич ки об ли ци мар ки ра ни као по ли тич ки ко рект ни, а дру -
ги ни су, или по ли тич ким по гле ди ма оних ко ји те об ли ке ко ри сте;
до кле се жу гра ни це по ли тич ке фе ми ни ни за ци је срп ске или би ло
ко је дру ге гра ма ти ке; дру гим ре чи ма, мо же ли се оче ки ва ти, да ра ди
оно га што не ко ви ди као пот пу ну род ну рав но прав ност у је зи ку, од -
сад на спрам сва ког гла гол ског, при дев ског или за ме нич ког об ли ка
му шког ро да тре ба упо тре би ти као ал тер на тив ни и об лик жен ског
ро да и обрат но (и ко јим ре до сле дом), тј. до кле се мо же ши ри ти пот -
пу но си ме трич на ген де ри за ци ја сло вен ске гра ма ти ке.

10. Ста тус со ци јал них фе ми ни на ти ва у оним сло вен ским је зи -
ци ма у ко ји ма је та квих име ни ца ви ше и у ко ји ма се оне че шће упо -
тре бља ва ју ве ро ват но од ра жа ва пут ко јим ће се на ма ње или ви ше
сли чан на чин раз ви ја ти упо тре ба со ци јал них фе ми ни на ти ва у срп -
ском је зи ку, ако се одр жи по ли тич ко окру же ње ко је ини ци ра, по др -
жа ва или во ди та кву је зич ку по ли ти ку.

По сто је 1) го вор не си ту а ци је у ко ји ма су со ци јал ни фе ми ни на -
ти ви нео п ход ни, ка да је ва жно ис та ћи да се ре че ни цом озна ча ва ју
осо бе раз ли чи тог по ла (нпр. И де вој чи це и де ча ци по сти гли су леп
успех), 2) си ту а ци је у ко ји ма ис ти ца ње по ла ре фе рен та ни је нео п ход-
но, али је из не ких дру гих раз ло га упо тре ба со ци јал них фе ми ни на -
ти ва по жељ на, ре ци мо да би се из бе гао кон гру ен циј ски кон фликт
(нпр. Док тор ка је до шла јер у срп ском ни је уоби ча је но ре ћи, као
што је то у ру ском је зи ку мо гу ће: Врач при шла и сл.), или 3) по сто -
је си ту а ци је ка да је упо тре ба со ци јал них фе ми ни на ти ва са свим су -
ви шна (нпр. Хи рур шки ње и хи рур зи су на са ве то ва њу).

Упо тре ба со ци јал них фе ми ни на ти ва се пр во ши ри у усме ном
из ра жа ва њу (пре све га, због за ко на је зич ке еко но ми је, јер је, на при -
мер, кра ће док тор ка Пе рић не го док тор Ана Пе рић), али се ши ри
и у је зи ку ме ди ја и јав них лич но сти ко ји на сто је да сле де пре по ру -
ке о ген дер но ко рект ном је зи ку, а за тим и свих оних ко ји на сто је да
те пре по ру ке сле де, би ло за то што ве ру ју у њи хо ву уме сност, би ло
за то што не же ле да се огре ше о по ли тич ку ко рект ност, или из оба
раз ло га, или из је зич ке по мод но сти.

По сма тра но из гра ма тич ког угла, со ци јал ни фе ми ни на ти ви се
нај пре и нај лак ше упо тре бља ва ју та мо где не ма про бле ма са ко ор ди-
на ци јом у ро ду из ме ђу су бјек та и пре ди ка та, да кле ка да је су бје кат
јед но члан (нпр. Док тор ка до ла зи, Док тор ка ће до ћи, Док тор ка је
до шла).

Не ма гра ма тич ких смет њи ни за упо тре бу со ци јал них фе ми ни на -
ти ва у но ми на тив ним из ра зи ма у на зи ви ма, на сло ви ма, пот пи си ма
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и сл., иако би то тра жи ло да се усво ји зва нич на но мен кла ту ра за ни -
ма ња, ти ту ла и слич них на зи ва у двој ном, ал тер на тив ном об ли ку
со ци јал них ма ску ли на ти ва или со ци јал них фе ми ни на ти ва, нпр.
Пред сед ник или пред сед ни ца пар ла мен та.

Кон гру ен циј ски кон флик ти у имен ским из ра зи ма са со ци јал ним
фе ми ни на ти ви ма у атри бу ти ву и са пре зи ме ном ла ко се при хва та ју,
нпр. про фе сор ка Па вић иако би са ста но ви шта ген дер не рав но прав -
но сти до след ни је би ло про фе сор ка Па вић ка, али се при хва та ју уто -
ли ко те же уко ли ко је атри бу тив ни низ ду жи, јер обич но то зву чи
не у о би ча је но до не при хва тљи во сти, нпр. на ша па то ло шки ња про -
фе сор ка Ана Па вић ка, иако је то до след но у ду ху ген дер не рав но -
прав но сти. До след ност при ме не зах те ва за пу ном је зич ком род ном
рав но прав но шћу нај ви дљи ви је по ка зу је њи хо ву апсурд ност.

Кон струк ци је са род но не у трал ним со ци јал ним ма ску ли на ти -
ви ма у атри бу ти ву ис пред име на и пре зи ме на жен ске осо бе, нпр.
про фе сор док тор Ана Па вић, то ли ко су се уоби ча ји ли у срп ском је -
зи ку и нор ма тив но су не спор ни, да би са мо ин тен зив на при сил на је -
зич ка по ли ти ка мо гла да их учи ни не при хва тљи вим, од но сно за ме ни
фе ми ни на тив но на гла ше ним из ра зи ма ти па про фе сор ка док тор ка
Ана Пе рић ка. Де кли на бил но жен ско име до во љан је гра ма тич ки
сиг нал по ла па би се по на вља ње те ин фор ма ци је у свим дру гим де -
ло ви ма ви шеч ла не син таг ме са атри бу ти ви ма осе ћа ло као уто ли ко
не по треб ни је уко ли ко се ви ше пу та по но ви.

Исто вре ме но то је до во љан гра ма тич ки услов да се из бег не ко ор -
ди на циј ски кон фликт са пре ди ка том у жен ском ро ду, нпр. Док тор
Ана Па вић је до шла. По на вља ње ин фор ма ци је о жен ском по лу у
имен ском из ра зу пред ста вља ње но на гла ша ва ње, ко је ни је нео п ход но,
али се осе ћа као при хва тљи во, нпр. Док тор ка Ана Па вић је до шла.
Ме ђу тим, ис ка зи ва ње исте ин фор ма ци је о жен ском по лу и по мо ћу
два атри бу ти ва, нпр. При ма ри ју ски ња док тор ка Ана Па вић је до -
шла пред ста вља ло би не сум њи во пре те ри ва ње и за то ће ма ло ко
упо тре би ти та кав имен ски из раз (али се атри бут и атри бу тив осе ћа -
ју као при хва тљив спој, нпр. На ша док тор ка Ана Па вић је до шла).

У до пу ни и у адвер би ја лу не ма ко ор ди на ци је са пре ди ка том, па
не ма ни про бле ма ко ји пра ти упо тре бу со ци јал них фе ми ни на ти ва у
су бјек ту, нпр. Учи тељ го во ри уче ни ци ма и уче ни ца ма, Он го во ри о
уче ни ци ма и уче ни ца ма и сл., иако је и та ква ди фе рен ци ја ци ја че сто
ко му ни ка циј ски су ви шна, на при мер, ма ло је ве ро ват но да ће не ки
про фе сор ма те ма ти ке ре ћи или на пи са ти Да нас сам дао уче ни ца ма
и уче ни ци ма тест из ма те ма ти ке.
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Ако је и со ци јал ни ма ску ли на тив и со ци јал ни фе ми ни на тив у
су бјек ту, до дат но ис ти ца ње раз ли чи то сти у по лу и об ли ком пре ди -
ка та то ли ко би про ме ни ло струк ту ру срп ске ре че ни це да не из гле -
да ве ро ват но да ће се та кве ре че ни це икад упо тре бља ва ти (нпр. Све
хи рур ги ње и сви хи рур зи би ле су и би ли су спрем не и спрем ни за опе -
ра ци је па ци јент ки ња и па ци је на та). То по ка зу је да је ин си сти ра ње
на пот пу ној пол ној си ме три ји у гра ма ти ци не са мо не по треб но не -
го и са свим не ре ал но. А ако је то не мо гу ће спро ве сти у пре ди ка ту,
за што би се на то ме мо ра ло ин си сти ра ти пре ко ме ре по треб ног и
мо гу ћег и у дру гим де ло ви ма ре че ни це, осим ра ди на гла ша ва ња
ген дер не ко рект но сти?

11.Мо же се оче ки ва ти да ће ве штач ко ства ра ње и упо тре ба со -
ци јал них фе ми ни на ти ва у срп ском је зи ку углав ном би ти огра ни че ни
на сле де ће си ту а ци је:

А) ка да је са ста но ви шта успе шне ко му ни ка ци је по треб но на гла-
си ти да се го во ри о ли ци ма и му шког и жен ског по ла, а пре ди кат је
у гла гол ском об ли ку ко ји не ма род, нпр. Сту ден ти и сту дент ки ње
рав но прав но уче ству ју у том так ми че њу, што се не мо же друк чи -
је ре ћи;

Б) ка да се име ни ца са зна че њем дру штве ног ста ту са од но си на
же ну, а упо тре бља ва се без име на или атри бу ти ва жен ског ро да,
нпр. Про фе сор ка је на ча су (по ред не ма ње пра вил ног, али ма ло зва -
нич ни јег и ин фор ма тив но пот пу ни јег Про фе сор Ана Па вић је на
ча су, или још зва нич ни јег и уч ти ви јег Го спо ђа про фе сор / Ана Па -
вић / је на ча су);

В) ка да го вор ник же ли да на гла си да го во ри о осо би жен ског
по ла чак и ако то за са го вор ни ка не мо ра би ти ко му ни ка циј ски ре ле-
вант но, нпр. Она је на уч ни ца од угле да (уме сто не ма ње пра вил ног
Она је на уч ник од угле да), под усло вом да по сто ји од го ва ра ју ћи со -
ци јал ни фе ми ни на тив, уп. Она је ака де мик већ два де сет го ди на,
без при хва ће ног со ци јал ног фе ми ни на ти ва у срп ском је зи ку;

Г) ка да је со ци јал ни фе ми ни на тив у су бјек ту, а у пре ди ка ту је
об лик жен ског ро да, нпр. Про фе сор ка је до шла (ко ло кви јал но), по ред
зва нич ни јег и уч ти ви јег са на во ђе њем име на и пре зи ме на Про фе -
сор Ана Па вић је до шла и још зва нич ни јег и уч ти ви јег са на во ђе њем
ти ту ле или зва ња Го спо ђа про фе сор Ана Па вић је до шла.

Дру гим ре чи ма, за упо тре бу са мог со ци јал ног фе ми ни на ти ва
или за ње го ву упо тре бу у кон струк ци ји с не ком од ред бом ни је ва жно
са мо да ли го вор ник же ли да се из ја сни о род ној рав но прав но сти,
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не го је ва жно и то и да ли са го вор ник (или са го вор ни ца) же ли да до -
би је ту ин фор ма ци ју као ко му ни ка циј ски ре ле вант ну, а ва жно је та -
ко ђе у ка квом се син так сич ком окру же њу та име ни ца упо тре бља ва
и ка кав се сте пен зва нич но сти и уч ти во сти же ли по сти ћи.

Ис кљу чи ва њем из ре пер то а ра је зич ких мо гућ но сти сред ста ва
за сте пе но ва ње хо но ри фи ка ци је, зна чи ло би не по треб но оси ро ма -
ши ва ти из ра жај не мо гућ но сти срп ског је зи ка.

С дру ге стра не, у срп ском је зи ку до след но се из бе га ва ју кон -
гру ен циј ски кон флик ти ти па на ша ака де мик, ва ша док тор и сл. (уп.
у ру ском на ша врач), као и ко ор ди на циј ски кон флик ти ти па Ака де -
мик је ре кла, Док тор је до шла и сл. (уп. у ру ском На ша врач сде -
ла ла ему укол), ако у су бје кат ском имен ском из ра зу не ма жен ског
име на с ко јим пре ди кат мо же оства ри ти ко ор ди на ци ју у ро ду, нпр.
Ака де мик Ана Па вић је ре кла...; Док тор Ми ра Ми рић је до шла и сл.

12. Убр за но ства ра ње со ци јал них фе ми ни на ти ва пра ће но је по -
ра стом бро ја ду блет них об ли ка, што се не га тив но од ра жа ва на ста -
бил ност књи жев но је зич ке нор ме. У члан ку о ти по ло шким осо би на ма
срп ско хр ват ског је зи ка, бу гар ски лин гви ста Иван Ле ков (1963) ис -
та као је да је јед на од та квих осо би на из ра зи та ра ши ре ност ва ри -
јант них или ду блет них об ли ка на свим ни во и ма је зич ког си сте ма.

У срп ском је зи ку је на гло ши ре ње фе ми ни на тив них нео ло ги за -
ма у пр вој де це ни ји XXI ве ка, пре све га у је зи ку ме ди ја и јав ном
го во ру, до ве ло до по ве ћа ња бро ја ду блет них гра ма тич ких или лек -
сич ко-гра ма тич ких об ли ка, нпр. про фе сор Ана Па вић, про фе сор ка
Ана Па вић // про фе со ри ца Ана Па вић, ди рек тор Ана Па вић // ди рек -
тор ка Ана Па вић // ди рек то ри ца Ана Па вић и сл.

То је још јед на по твр да чи ње ни це да под сти ца ње ма сов ног ства -
ра ња но вих име нич ких об ли ка, пре не го што је та кав план осми шљен
до свих твор бе них, мор фо ло шких, син так сич ких и стил ских по је ди -
но сти, де ста би ли зу је књи жев но је зич ку нор му, те да ино ва ци је у је -
зич кој нор ми тре ба прет ход но да бу ду ис пи та не на свим ни во и ма
њи хо ве упо тре бе.

Ду блет ни на чи ни озна ча ва ња осо бе жен ског по ла по сто је и у дру-
гим сло вен ским је зи ци ма, а фе ми ни на тив ни нео ло ги зми ту ду блет -
ност уве ћа ва ју, уп. у сло ве нач ком de ka ni ca, (372 при ме ра у кор пу су
www.gi ga fi da.net), по ред de ka nja (228 при ме ра у кор пу су gi ga fi da) и
по ред de kan ka (162 при ме ра у кор пу су gi ga fi da; у том зна че њу не
по сто ји у реч ни ку Slo var slo ven ske ga knji žne ga je zi ka, али је у упо -
тре би, še fi nja по ред še fi ca, или go spa pro fe so ri ca // go spa pro fe sor (кол.)).
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Уп. та ко ђе у бу гар ском ко ло кви јал но ми ни стър ка, ди рек тор ка,
ле кар ка по ред стил ски не у трал них об ли ка ми ни стър, ди рек тор, ле -
кар (о же ни); у ма ке дон ском де кан ка, прет се да тел ка, пре ми ер ка,
рек тор ка, ше фи ца по ред де кан, прет се да тел, пре ми ер, рек тор,
шеф (о же ни), та ко ђе: Го спо ѓо про фе сор ке / про фе сор; у че шком
šéfová, šéfka, та ко ђе: dra ma tur zka // dra ma turgyne; chi rur zka // chi -
rurgyne; ze me del ka // ze me delkyne (НЕ Щ И МЕН КО 2009); у пољ ском
pra cow nic zka, pr zo dow nic zka по ред стил ски мар ки ра ног pra cow ni -
ca, pr zo dow ni ca; у бе ло рус. Дзяр жа ў ны са кра тар / са кра тар ка
(кол.), рэк тар/ рэк тар ша (кол.), дэ кан ша (кол.), ды рэк тар ка (кол.);
у глс. ba sni ca/ba snjer ka, čł on ka aka de mi je / aka de mi kar ka итд.

Ре ал но постојање со ци јал них фе ми ни на ти ва у не ком је зи ку не
за ви си то ли ко од то га ко ли ко је та квих ре чи са ку пље но, углав ном из
ме ди ја и раз го вор ног је зи ка, че сто без при ме ра упо тре бе, не го ко -
ли ко је ви со ка фре квен ци ја та квих ре чи у свим функ ци о нал ним сти -
ло ви ма не ког књи жев ног је зи ка у ду жем вре мен ском пе ри о ду, по -
себ но у је зи ку до брих пи са ца и ко ли ко је та квих ре чи опи са но у
нај бо љим реч ни ци ма књи жев ног је зи ка. Ока зи о на ли зми и рет ки
нео ло ги зми, као и ре чи ко је су тек по че ле да се упо тре бља ва ју као
обе леж је тре нут но но вог на чи на из ра жа ва ња, не мо гу се узе ти као
ре чи ко је су са ја ким раз ло гом ушле у књи жев ни је зик и ко је ће у
ње му трај но оста ти.

12. По себ ну па жњу за слу жу је пи та ње о гра ни ца ма до след ног
спро во ђе ња прин ци па род не рав но прав но сти у мор фо ло ги ји и син -
так си, ко је за ди ре у гра ма ти ку за ме ни ца, при де ва и гла го ла, што се
де ли мич но од но си на пи та ње кон гру ен ци је у имен ским гру па ма,
чи је је згро чи не со ци јал ни фе ми ни на ти ви и ма ску ли на ти ви, као и
на пи та ње о об ли ку за род у пре ди ка ту ре че ни ца с та квим дво чла ним
су бјек том. До след на при ме на тог прин ци па у про це су ре ко ди фи ка ци-
је књи жев но је зич ке нор ме во ди ла би ства ра њу кон струк ци ја ка кве
још не по сто је ни у срп ском ни у не ком дру гом је зи ку. На при мер,
ре че ни це ти па Сви сту ден ти мо ра ли би да бу ду до бро при пре мље ни
тре ба ло би за ме ни ти ре че ни ца ма ти па *Сви сту ден ти и све сту -
дент ки ње мо ра ли би и мо ра ле би да бу ду до бро при пре мље ни и при -
пре мље не.

Та и њи ма срод на пи та ња у ли те ра ту ри о со ци јал ним фе ми ни на -
ти ви ма се углав ном не раз ма тра ју, не го се па жња по бор ни ка ре фор -
ме гра ма ти ке име ни ца усред сре ђу је на ства ра ње што ве ћег бро ја
но вих име ни ца ‒ со ци јал них фе ми ни на ти ва. Ипак, те шко ће у ве зи
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с не до след ном при ме ном прин ци па је зич ке рав но прав но сти од но -
са ме ђу по ло ви ма по ка зу ју да су та кве про ме не у гра ма ти ци име ни -
ца не из бе жно по ве за не са це лом ре че нич ном струк ту ром.

Слич на ко ле ба ња се сре ћу и у дру гим сло вен ским је зи ци ма, уп.
У буг. Вие сте хо ди ли в Аме ри ка, г-жо ми ни стър / ко ле ги, уз че ста
огре ше ња о нор му, ти па Вие сте хо ди ла в Аме ри ка, г-жо ми ни стър;
Вие сте пи са ла пи смо; Вие сте из пра ти ла по сла ни е то си до хо ра та.

Дру гим ре чи ма, ако се ино ва ци ја по ку ша ва уве сти у је дан део
је зич ког си сте ма, а не и у дру ги, ко ји је с пр вим у функ ци о нал ној ве-
зи, по ста вља се пи та ње ни је ли бо ље или од у ста ти од се лек тив не
не до след но сти, или је бо ље ре ше ње осми сли ти до кра ја пре не го
што се по ку ша ње го ва им пле мен та ци ја.

13.Не из бе жно не до след на при ме на по ли ти ке род не рав но прав -
но сти на гра ма ти ку, ис по ља ва се у срп ском је зи ку и у то ме што се
ино ва ци је ве штач ки огра ни ча ва ју са мо на со ци јал не фе ми ни на ти ве,
док се гра ма ти ка му шких и жен ских пре зи ме на оста вља по стра ни
као да то пи та ње не по сто ји, иако је у го вор ној прак си ве о ма ак ту -
ел но. То до во ди до кон гру ен циј ских кон фли ка та ти па на ша ди рек -
тор ка Ана Ма рић, ва ша уред ни ца Ива на Пе рић и сл., или до још
из ра зи ти јих кон гру ен циј ских кон фли ка та ти па на ша ди рек тор ка
Ма рић, ва ша уред ни ца Пе рић и сл., ко ји пред ста вља ју јед но од ак -
ту ел них пи та ња ста ндар ди за ци је срп ског је зи ка.

Ин ди ка тив но је да су по сле 1945. го ди не, ка да је уло гу да на шњих
фе ми ни стич ких ор га ни за ци ја јед ним де лом има ла ор га ни за ци ја Ан -
ти фа ши стич ки фронт же на, по себ ни об ли ци жен ских пре зи ме на
по му жу (на пр. Ма рић ка) или по оцу (на пр. Ма ри ће ва) у срп ском је -
зи ку ско ро са свим не ста ли из упо тре бе, ве ро ват но као тра го ви тзв.
бур жо а ских по гле да на од но се ме ђу по ло ви ма, у скла ду са та да -
шњом, вла да ју ћом иде о ло ги јом, је зич ком по ли ти ком и по ли тич ки
ко рект ним го во ром. Ра ди дру штве не рав но прав но сти же на и му -
шка ра ца, жен ска пре зи ме на су из јед на че на са му шки ма у об ли ку
но ми на ти ва јед ни не, али са гра ма тич ким свој ством не про мен љи -
во сти.

Иако је у срп ском раз го вор ном је зи ку рас про стра ње на упо тре ба
фе ми ни на ти ва ти па Ма рић ка, Си мић ка, По по вић ка и сл., при ста ли -
це фе ми ни на тив них нео ло ги за ма због не че га не пред ла жу да се
жен ска пре зи ме на осло бо де тог стил ског огра ни че ња, иако би то
пот пу но од го ва ра ло основ ној ин тен ци ји о пол но си ме трич ној гра -
ма ти ци. Исти на, у том слу ча ју тре ба ло би ре ша ва ти још сло же ни је
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пи та ње о род ној рав но прав но сти у об ли ци ма пре зи ме на ка да она
зна че брач ни пар (нпр. Иви ћи), или ка да зна че це лу по ро ди цу (нпр.
Иви ће ви) (IVIĆ 1989).

У кон струк ци ја ма са атри бу ти ви ма ви ди се још сло же ни ја си ту а -
ци ја, ко ја во ди ја ким ко ле ба њи ма у упо тре би. На при мер, у све ча ни-
јим обра ћа њи ма истом ли цу, као при ли ком про мо ци је док то ра та, у
са вре ме ном срп ском је зи ку мо же се чу ти По што ва на го спо ђо де кан,
По што ва на го спо ђо де ка не, По што ва на го спо ђо де ка ни це по ред
дру гих ва ри ја на та са истим зна че њем. То ни је од ли ка до брог, кул -
ти ви са ног и ста бил ног књи жев ног је зи ка.14

14. До след на род но-ко рект на упо тре ба со ци јал них фе ми ни на -
ти ва на и ла зи на те шко ћу и код пи та ња о ре ду ре чи у ре че ни ца ма са
со ци јал ним фе ми ни на ти ви ма. Са свим је ја сно да је у имен ским из -
ра зи ма са со ци јал ним фе ми ни на ти ви ма и со ци јал ним ма ску ли на -
ти ви ма упо тре ба са мо фе ми ни на ти ва на пр вом ме сту исто та ко да -
ле ко од иде је пол не рав но прав но сти као и ре дов на упо тре ба са мо
ма ску ли на ти ва на пр вом ме сту, док би њи хо ва оба ве зна за ме на ме -
ста у го во ру (чак у за ви сно сти од по ла го вор ног ли ца или од по ла
са бе сед ни ка) ја ко оте жа ва ла нор мал ну ко му ни ка ци ју, тј. та кву ко му -
ни ка ци ју чи ји пр ви циљ не би био ис по ља ва ње ко рект но сти у од но -
су на ак ту ел ну је зич ку по ли ти ку.

15. Фе ми ни на тив них нео ло ги за ма по пра ви лу не ма у бо љим
реч ни ци ма сло вен ских је зи ка за то што ти реч ни ци не од ра жа ва ју
нај но ви ју лек си ку, али се та кви при ме ри углав ном мо гу на ћи у елек -
трон ским кор пу си ма и спе ци ја ли зо ва ним реч ни ци ма по све ће ним
со ци јал ним фе ми ни на ти ви ма. Од луч ност по бор ни ка пу не гра ма ти ка -
ли за ци је со ци јал них фе ми ни на ти ва да се у је зич ки си стем срп ског
је зи ка уве де ре гу лар на опо зи ци ја из ме ђу со ци јал них фе ми ни на ти ва
и ма ску ли на ти ва ис по ља ва се, по ред оста лог, у са ста вља њу и об ја -
вљи ва њу спе ци јал них реч ни ка (в., нпр. SA VIĆ i dr. 2009), у ко ји ма
се на во де, ка ко дав но на ста ли со ци јал ни фе ми ни на ти ви, та ко и нео -
ло ги зми, ако не и ока зи о на ли зми, по не кад с при ме ри ма упо тре бе и
на во ђе њем из во ра, а по не кад без при ме ра и по да та ка о из во ру (а то
су углав ном ме ди ји), по пра ви лу без стил ске озна ке, без об зи ра на
то што се ста ри и но ви со ци јал ни фе ми ни на ти ви ве о ма раз ли ку ју
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јед ни од дру гих стил ским по тен ци ја лом, уп. с јед не стра не вас пи -
та чи ца, на став ни ца, учи те љи ца, а са дру ге вој ни ки ња, епи ско па,
дра ма тур шки ња.

16. Из ре че ног би се мо гли из ве сти сле де ћи основ ни за кључ ци.
I) Jезичка по ли ти ка рав но прав но сти по ло ва у обла сти гра ма ти ке

по не кад као да по ла зи од по гре шне те зе о му шкар ци ма и же на ма
као две ма су прот ста вље ним, го то во за ра ће ним кла са ма. У ства ри, као
што је по зна то, то ни су и не би тре ба ло да бу ду од но си ком пе титив но-
сти, ни ти кла сне бор бе, не го уза јам ног до пу ња ва ња и обо га ћи ва ња.
По сто је и на ру ша ва ња тог прин ци па, али се она не сме ју узи ма ти за
пра ви ло. За раз ли ку од прав не или по ли тич ке рав но прав но сти по ло-
ва, ко ја је и мо гућ на и ну жна, пот пу на гра ма тич ка јед на кост по ло ва
је не ре ал на, а ни је ни по треб на, слич но као што би не ре ал но би ло
тра жи ти уки да ње фи зи о ло шких или пси хо ло шких раз ли ка из ме ђу
же на и му шка ра ца.

II) По ку ша ји иде о ло шког ин же ње рин га у гра ма ти ци, ма чи ме
се оправ да ва ли, је су опа сни, и гра ма ти ча ри не би сме ли да окре ћу
од њих гла ву као од по ја ва ко је не за вре ђу ју на уч ну па жњу.

III) Нор ма тив на гра ма ти ка не тре ба да под сти че ве штач ку гра -
ма ти ка ли за ци ју би ло ко јих је зич ких је ди ни ца, па ни со ци јал них фе -
ми ни на ти ва. С дру ге стра не, нор ма тив на гра ма ти ка не тре ба ни да
спре ча ва или успо ра ва спон та ни раз вој со ци јал них фе ми ни на ти ва
и њи хов по сте пе ни пре ла зак из усме ног из ра жа ва ња у пи сме ни вид
раз го вор ног сти ла, а за тим и у дру ге сти ло ве књи жев ног је зи ка (ПИ -
ПЕР и КЛАЈН 2014). Шта ви ше, лин гви сти ко ји се ба ве нор ма тив ном
гра ма ти ком срп ског или не ког дру гог сло вен ског је зи ка на ла зе се
пред за дат ком раз ра де ни за нор ма тив них ре ше ња у обла сти син так -
се со ци јал них фе ми ни на ти ва ко ји тре ба да олак ша ју њи хо ву оп ти -
мал ну упо тре бу.
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Пре драг J. Пи пер

О СО ЦИ А ЛЬ НЫХ ФЕ МИ НИ НА ТИ ВАХ В СЕРБ СКОМ
И В ДРУ ГИХ СЛА ВЯН СКИХ ЯЗЫ КАХ

Р е з ю м е

Со ци а ль ные фе ми ни на ти вы ти па серб ских пе ва чи ца, учи те љи ца, управ ни ца,
су щ е ству ю щ ие во всех сла вян ских язы ках, в по след ние де ся ти ле тия ста ли ак ту -
а ль ным объ ек том язы ко вой по ли ти ки, про во ди мой с точ ки зре ния по лит кор рект -
но сти в обла сти ген дер ных от но ше ний. Этим обу сло вле но тре бо ва ние фор миро ва -
ния фе ми нин ных нео ло ги змов по от но ше нию к ка ждо му име ни су щ е стви те ль но му
муж ско го ро да, обо зна ча ю щ е му про фес сию или со ци а ль ный ста тус. Подоб ное
вли я ние иде о ло ги че ских и по ли ти че ских кри те ри ев на из ме не ние грам ма ти че -
ской струк ту ры язы ка на блю да ет ся в бо ль шей или ме нь шей сте пе ни во всех со -
вре мен ных сла вян ских ли те ра тур ных язы ках. Общ ей чер той, ха рак те ри зу ю щ ей
та кую язы ко вую по ли ти ку, явля ет ся ком му ни ка тив ная и грам ма ти че ская не -
обосно ван но сть вы дви га е мых тре бо ва ний.

Клю че вые сло ва: серб ский язык, сла вян ские язы ки, грам ма ти че ский род,
есте ствен ный род, фе ми ни на ти вы, по лит кор рект но сть.
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Pre drag J. Pi per

ОN SO CIAL FE MI NI NA TI VES IN SER BIAN
AND OT HER SLA VIC LAN GU A GES

S u m m a r y

So cial fe mi ni na ti ves, such as Ser bian пе ва чи ца, учи те љи ца, управ ни ца, ava i la ble
in all Sla vic lan gu a ges  , ha ve in re cent de ca des be co me a su bject of lan gu a ge po licy
based on po li ti cal cor rec tness in the fi eld of gen der re la ti ons. As part of this lan gu a ge po-
licy, the re qu i re ment is put for ward of cre a ting fe mi ni ne neo lo gisms in re spect of each
ma scu li ne noun, de sig na ting a pro fes sion or so cial sta tus. The use of the ide o lo gi cal
and po li ti cal cri te ria in or der to chan ge the gram ma ti cal struc tu re of the lan gu a ge is
typi cal of mo re or less all mo dern Sla vic li te rary lan gu a ges. A com mon fe a tu re of such
lan gu a ge po licy is the ir com mu ni ca ti ve and gram ma ti cal gro un dles sness.

Keywords: Ser bian lan gu a ge, Sla vic lan gu a ges, no uns, gram ma ti cal gen der, na -
tu ral gen der, fe mi ni na ti ves, po li ti cal cor rec tness.
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Дарко Пејовић. Интервју: Јасмина Грковић-Мејџор, академик*

ЗА КОН О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ  
УГРО ЖА ВА УСТАВ НЕ СЛО БО ДЕ

Дарко Пејовић: По бор ник сам рав но прав но сти му шка ра ца и же на, ко ја 
укљу чу је и укла ња ње род них сте ре о ти па о дру штве но при клад ним уло га ма 
же на и му шка ра ца. И про тив ник сам би ло ка квог об ли ка дис кри ми на ци је. 
За то ми и сме та што За кон ко ји уре ђу је ову област са др жи па ра гра фе ко ји 
отва ра ју вра та не јед на ко сти и ис кљу чи во сти. Про пи си ва њем оба ве зног 
ко ри шће ња род но осе тљи вог је зи ка, под прет њом нов ча не ка зне, уве ден је 
вер бал ни де ликт. Ти ме се отва ра мно го зна чај ни је пи та ње: да ли ће мо као 
дру штво до зво ли ти да нам по ли ти ка од ре ђу је ка ко мо ра мо да го во ри мо и 
пи ше мо – каже за наш лист aкадемик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор. 

Ја сми на Гр ко вић-Меј џор је про фе сор на Од се ку за срп ски је зик и лин-
гви сти ку у Но вом Са ду, ре дов ни члан СА НУ, пот пред сед ник Огран ка СА НУ 
у Но вом Са ду и је дан од нај бо љих по зна ва ла ца срп ског је зика.

Усва ја ње За ко на о род ној рав но прав но сти у на шој на уч ној је зич кој за-
јед ни ци иза зва ло је бу ру не за до вољ ства, уз на ја ве да ће се од Устав ног су да 
за тра жи ти да се из ја сни о спор ним од ред ба ма. Узур пи ра њем овла шће ња 
је зич ке стру ке и на у ке, уз иг но ри са ње ње них ста во ва, ок тро и са на је оба ве-
зна упо тре ба име ни ца у жен ском гра ма тич ком ро ду (фе ми ни на ти ва) за зва-
ња, за ни ма ња, ква ли фи ка ци је... Ле ги сла тив ном си лом на мет ну те су ре чи 
по пут пси хо ло шки ња, во дич ки ња, ва тро га ски ња, бор ки ња или фи ло ло шки
ња, а то је са мо врх ле де ног бре га на сту па ју ћег је зи ко лом ства.

Ко је по сле ди це при ме не За ко на о род ној рав но прав но сти, ка да је у 
пи та њу је зик, ни су ја сно пре до че не јав но сти?

У пи та њу је при нуд но ус кра ћи ва ње пра ва на сло бод но ко ри шће ње ма-
тер њег је зи ка, ка да је реч о со ци јал ним фе ми ни на ти ви ма, као прет по ста вље-
ном ви ду род но осе тљи вог је зи ка (бу ду ћи да ни је је ди ни). Про пи са на је, уз 
ка зне не од ред бе, оба ве зна упо тре ба род но осе тљи вог је зи ка у обра зо ва њу, 
ме ди ји ма, уџ бе ни ци ма и обра зов ном ма те ри ја лу, али и у свим ор га ни ма 

* Интервју је објављен у Политици 7. јуна 2021. г. (CXVIII/38627: 1, 8–9; уп. https://www.
politika.rs/articles/details/ 480775) и овде се објављује уз дозволу Уредништва овог листа.
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јав не вла сти. А под овим ор га ни ма се не под ра зу ме ва ју са мо ре пу блич ки 
ор га ни, по кра јин ски ор га ни и ор га ни ло кал не са мо у пра ве већ и све ин сти-
ту ци је ко је су у пот пу но сти или де ли мич но фи нан си ра не из бу џе та. Да кле, 
и уни вер зи те ти, и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, и Ма ти ца срп ска. 
То зна чи да уз мо је име у СА НУ сву да мо ра да сто ји ака дем ки ња и да у Ма-
ти ци срп ској мо ра да пи ше уред ни ца ча со пи са. А све то је су прот но мом 
је зич ком осе ћа њу, не са мо као лин гви сте већ и као же не. Усво је на ре ше ња 
су не са мо удар на сло бо ду ми шље ња већ и на сло бо ду на уч ног ства ра ла штва, 
бу ду ћи да је пред ви ђе но „про це њи ва ње са др жа ја уџ бе ни ка и дру гог на став-
ног ма те ри ја ла са аспек та њи хо вог ути ца ја на про мо ци ју род не рав но прав-
но сти“, а род но осе тљив је зик де фи ни сан је као „је зик ко јим се про мо ви ше 
рав но прав ност же на и му шка ра ца“. Зна чи ли то да ће су тра, ка да на пи шем 
уџ бе ник, не ко ин тер ве ни са ти, па ће го вор ни ци пра сло вен ског је зи ка про ме-
ни ти у го вор ни це и го вор ни ци пра сло вен ског је зи ка? А сло бо да ми шље ња и 
на уч ног ства ра ла штва пра ва су га ран то ва на Уста вом.

Чу ле су се и ар гу мен то ва не при мед бе да је ова кво на ред бо дав но зади-
ра ње у је зич ка пи та ња ап со лут но су прот но на шој тра ди ци ји и прак си у 
овој обла сти.

Је зик је чо ве ко ва сли ка све та. Ствар ност, она ква ка кву је ви ди мо, ути-
че на то шта ће мо кроз је зик ис ка за ти као бит но и ва жно. Је зик се и ме ња 
она ко ка ко се ме ња на ша опа жај на ствар ност. Та ко су се и фе ми ни на ти ви у 
срп ском је зи ку ства ра ли при род но, без на ме та ња, од ра жа ва ју ћи про ме не 
у ре ал но сти. И ни ко не ма пра во, ни ти би смео да има пра во да оспо ра ва да 
се тај део је зи ка обо га ти. Ре чи по пут кра љи ца, вла дар ка, учи те љи ца или 
про фе сор ка дав но су уко ре ње не, дру ге се тек раз ви ја ју у том прав цу. Тај 
про цес не тре ба „од о зго“ по жу ри ва ти и на ме та ти. Да би је зик у од ре ђе ном 
ко лек ти ву мо гао да за до во љи све ко му ни ка тив не и ства ра лач ке по тре бе, он 
мо ра да се нор ми ра. На рав но, ми ко ји од ре ђе ним је зи ком го во ри мо ства ра-
мо но ва из ра жај на сред ства, и у том сми слу сви смо је зич ки ства ра о ци, али 
исто ри ја је зи ка по ка зу је да ће се са мо не ка сред ства уко ре ни ти. И ту сту па 
на сце ну нор ма тив на лин гви сти ка. Њен за да так је да уви ди шта се у упо-
тре би уста ли ло, по ста ло до ми нант но. Сход но то ме, ме ња се нор ма, а не на 
осно ву то га шта не ко сма тра да би би ло по жељ но да по сто ји у је зи ку.

Из гле да да су твор ци За ко на о род ној рав но прав но сти сма тра ли да 
је до бро да се у је зи ку ста ви знак јед на ко сти из ме ђу ро да и по ла.

Тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу ро да као дру штве но од ре ђе не уло ге 
ко ја се сма тра при клад ном за же ну и му шкар це, ка ко га и за кон де фи ни ше, 
по ла као би о ло шке ка те го ри је и гра ма тич ког ро да у је зи ку. У је зи ку не по-
сто ји знак јед на ко сти из ме ђу ро да и по ла. Име ни ца ро ди тељ је му шког гра-
ма тич ког ро да, али озна ча ва и мај ку и оца. Ка да је реч о фе ми ни на ти ви ма, 
жен ски род је у срп ском мар ки ран, увек зна мо да је реч о же ни, док је му шки 
не мар ки ран и има дво стру ку функ ци ју. У за ви сно сти од ко му ни ка тив них 
окол но сти, озна ча ва кон крет но му шкар це, али се њи ме кад је реч о за нима-
њу или ти ту ли упу ћу је на чи та ву кла су, без об зи ра на то да ли су у пи та њу 
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му шкар ци или же не. Од нос мар ки ра ног и не мар ки ра ног ла ко уо ча ва мо у сле-
де ћим при ме ри ма. Ка да ка же те „Ма ри ја је нај бо ља ма те ма ти чар ка у Ср би ји“, 
то зна чи да је нај бо ља ме ђу же на ма ма те ма ти ча ри ма. Али ако ка же те да је 
нај бо љи ма те ма ти чар, он да је она нај бо ља ме ђу свим му шкар ци ма и же на ма 
ко ји се у Ср би ји ба ве том на у ком.

Ра ди кал ни за го вор ни ци род но осе тљи вог је зи ка ис ти чу да је ње го во 
уво ђе ње на ша оба ве за, у скла ду са стан дар ди ма за чи је смо се до сти за ње 
као др жа ва опре де ли ли.

Ко ли ко сам ви де ла, у Смер ни ца ма Ује ди ње них на ци ја за род но ин клу-
зив ну упо тре бу ен гле ског је зи ка да ју се од ре ђе не пре по ру ке, ка же се да се 
та кав је зик мо же при ме ни ти, не ка жу да мо ра. На во ди се да род тре ба учи-
ни ти ви дљи вим кад је то ре ле вант но за ко му ни ка ци ју, уз са вет „да се с тим 
не пре те ра јер мо же од вла чи ти па жњу чи та ла ца, по себ но у на ра тив ним 
тек сто ви ма“, те да „мо же до ве сти до не до след но сти и не ја сно ћа, на при мер, 
у прав ним тек сто ви ма“. У до ку мен ту Род но не у трал ни је зик у Европ ском 
пар ла мен ту на ве де но је, ре ци мо, да је циљ да се под стак ну ад ми ни стра тив-
не слу жбе да по све те па жњу род ној осе тљи во сти у је зи ку. Што је у ре ду. 
Да кле, реч је о пре по ру ка ма, о под сти ца ју, не о не че му што се на ме ће. Упо-
ре ди те ово што сам на ве ла с на шим За ко ном о род ној рав но прав но сти, где 
су за огре ше ње о род но осе тљи ви је зик пред ви ђе не ка зне од 50.000 до два 
ми ли о на ди на ра.

У де лу За ко на о род ној рав но прав но сти где се де фи ни ше род но осе-
тљи ви је зик на ве де но је да је он „сред ство ко јим се ути че на свест оних ко ји 
се тим је зи ком слу же у прав цу оства ри ва ња рав но прав но сти, укљу чу ју ћи 
про ме не ми шље ња, ста во ва и по на ша ња“. Зву чи баш као илу стра ци ја 
ма гиј ског ми шље ња, из дав них вре ме на ка да се ве ро ва ло да реч ни је пу ки 
је зич ки знак, већ де лат на си ла ко јом се ути че на ствар ност.

За кон из ра жа ва иде ју да се упо тре бом је зи ка ути че на свест го вор ни ка. 
У исто ри ји лин гви сти ке по сто ја ле су раз ли чи те хи по те зе, али је у свом „стро-
гом ви ду“ она да струк ту ра је зи ка од ре ђу је на ше ми шље ње, по и ма ње ствар-
но сти и ста во ве у нај ма њу ру ку – спор на. Дру га је ствар је зич ка упо тре ба, 
где ви мо де ло ва њем ис ка за сред стви ма ко ја су нор ма тив но при хва ће на мо-
же те да ути че те на то ка кву по ру ку при ма ваш са го вор ник. Мо же мо има ти 
раз ли чи те ста во ве, али је код За ко на кључ ни про блем то што се њи ме у име 
оства ри ва ња пра ва де ла по пу ла ци је ко ја се сма тра дис кри ми ни са ном ако 
се не ко ри сте фе ми ни на ти ви уво ди не рав но прав ност оних ко ји та ко не ми-
сле, и лин гви ста и го вор ни ка срп ског, и не са мо срп ског је зи ка. Оне ко ји су 
про тив при сил не упо тре бе фе ми ни на ти ва жи го шу као кон зер ва тив це, а 
же на ма се уз то при ле пи ети ке та да за пра во ни су све сне да ро бу ју па три-
јар хал ним обра сци ма. Дру гим ре чи ма, ме ни је по тре бан не ко да ме осве сти. 
У име ан ти ди скри ми на ци је спро во ди се дис кри ми на ци ја.

Не ко ли ко пу та сте по ме ну ли по јам сло бо де. Има те ли ути сак да је из 
те ре чи ису ше но су штин ско зна че ње, да је оста ла са мо љу шту ра, као и код 
пој мо ва јед на кост, по ште ње, част?
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Ре чи има ју „те жи ну“ ка да су пој мо ви ко је озна ча ва ју ва жни. Ре ци мо, 
љу ди ма не ка да ни је био по тре бан пи са ни уго вор, до го во ре но су пе ча ти ли 
ве ром. То је био од раз кул ту ре у ко јој су љу ди се бе до жи вља ва ли као део 
уни вер зу ма чи ју би рав но те жу на ру ши ли ако по љу ља ју не ки од но се ћих 
сту бо ва. Да то обе ћа ње се до жи вља ва ло као упо ри шна тач ка си сте ма вред-
но сти. Да нас се мно го то га из гу би ло. И опет нас ода је је зик. По гле дај те на 
шта се углав ном сво ди „ди ја лог“. Пре тво рио се у убе ђи ва ње дру ге стра не у 
ис прав ност вла сти тих ста во ва. Уз све об ли ке дис кре ди та ци је, јав ног сра-
мо ће ња, ети ке ти ра ња, оно га што се на зи ва кул ту ром по ни шта ва ња. Сва ко 
ко у јав ном про сто ру из не се ми шље ње су о ча ва се с опа сно шћу да бу де из-
ло жен лин чу не ис то ми шље ни ка. Но, чо век не тре ба да го во ри да би се не ком 
до пао, већ по ме ри сво је са ве сти. И ту до ла зи мо и до ре чи сло бо да: она по 
свом по ре клу озна ча ва ста ње у ко јем сте сво ји и не за ви сни.

И код пи та ња род но осе тљи вог је зи ка, за го вор ни ци и опо нен ти поде-
ли ли су се у не по мир љи ве та бо ре.

Раз го вор о овој те ми мо рао би да бу де вре ло раз ли чи тих ми шље ња, с 
ко га би се сва ко на па јао зна њи ма и ста во ви ма ко је би чуо од дру гих, па на 
осно ву то га пре и спи тао сво је по гле де. И те жио ком про ми сном за кључ ку, 
при хва тљи вом за нај ве ћи број уче сни ка у ди ја ло гу. Ште та је што у шко ла ма 
не ма мо пред мет ко ји би се ти цао кул ту ре ди ја ло га – да се де ца уче ка ко се 
раз го ва ра с не ис то ми шље ни ци ма. Да на у че шта су ар гу мен ти, ка ко се из-
ла жу, ка ко се ува жа ва ју. Да бу ду то ле рант ни. Ако не ко же ли да се бе зо ве 
ми ни стар ком, не ка та ко и бу де, али ако ја же лим да ме осло вља ва ју ака де-
мик, не мој те ми на ме та ти оно што је су прот но мо јој во љи.

Да ли ис прав но за кљу чу јем да је на ред бо дав но уво ђе ње род но осе тљи-
вог је зи ка оно што нај ви ше за ме ра те За ко ну о род ној рав но прав но сти?

Да, јер се ти ме отва ра и ши ри про блем: да ли ће мо при хва ти ти као 
прин цип то да се је зик ме ња и за ко ном про пи су је ње го ва упо тре ба и ка да 
она ни ко га не вре ђа? Мо жда ће у бли ској бу дућ но сти не ко, не где, по ста ви ти 
као циљ про ме не је зи ка не што са свим дру го, а не бор бу про тив дис кри ми-
на ци је. Не из бе жна је по ми сао на но во го вор из Ор ве ло вог дис то пиј ског ро-
ма на 1984. Ова књи жев на има ги на ци ја ка зу је ка ко би при си ла у је зи ку из-
гле да ла до ве де на до крај њих кон се квен ци. У кон цеп ту но во го во ра, за бра на 
ре чи сло бо да мо ти ви са на је иде јом да љу ди не ће ви ше мо ћи ни да ми сле о 
пој му сло бо де, те ће пре ста ти да јој те же. На мо гу ће кре та ње у прав цу та квих 
ви зи ја гле дам са ве ли ком зеб њом.
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(Hri sti na Cve tin ča nin Kne že vić i Je le na La la to vić. Pri ruč nik za upo tre bu  
rod no ose tlji vog je zi ka. Be o grad: Cen tar za žen ske stu di je, 2019.  

Sven ka Sa vić i Mar ja na Ste va no vić. Vo dič za upo tre bu rod no ose tlji vog je zi ka  
u jav noj upra vi u Sr bi ji. Mi si ja OEBS-a u Sr bi ji, [2019])

0. Уво ђе ње вер бал ног де лик та, огра ни ча ва ње сло бо де ми шље ња и из-
ра жа ва ња, је зич ки ин же ње ринг и на пад на гра ма ти ку и лек си ку срп ског 
је зи ка, ко ји су про ис те кли из обавезујућег ка рак те ра но во у сво је ног За ко на 
о род ној рав но прав но сти (у да љем тек сту: За кон) с јед не стра не, као и же ља 
да по ку ша мо нај пре раз у ме ти по јам род но осе тљив/сен зи ти ван је зик, а за-
тим и ар гу мен те фе ми ни стич ке стру је ко ја се овим про бле мом ба ви ла на 
пла ну лин гви сти ке, тач ни је – ср би сти ке, ин спи ри са ли су нас да по дроб но 
ана ли зи ра мо две елек трон ски до ступ не пу бли ка ци је, об ја вље не 2019. го ди-
не, чи ји је пред мет про у ча ва ња род но осе тљив је зик.

1. Нај пре се 2019. го ди не по ја вио При руч ник за употребу родно осетљи вог 
језика (у да љем тек сту: При руч ник), чи ји су ау то ри Хри сти на Цве тин ча нин 
Кне же вић и Је ле на Ла ла то вић. Овај до ку мент на стао је у са рад њи Ко ор ди на-
ци о ног те ла за род ну рав но прав ност Вла де Р. Ср би је и Аген ци је Ује ди ње них 
на ци ја за род ну рав но прав ност и осна жи ва ње же на (UN Wo men). Бу ду ћи 
да се При руч ник на ла зи на сај ту Вла де Ре пу бли ке Ср би је, за кљу чи ли смо 
да се он мо ра сма тра ти ме ро дав ном ли те ра ту ром ко ју су нај ви ши др жав ни 
ор га ни пре по ру чи ли ка да је у пи та њу кон крет на упо тре ба род но осе тљи вог 
је зи ка. У При руч ни ку се, по ред пред го во ра проф. др Зо ра не Ми хај ло вић, 
пот пред сед ни ка Вла де Р. Ср би је, ми ни стра и пред сед ни ка Ко ор ди на ци о ног 
те ла за род ну рав но прав ност, на 141 стра ни ци на ла зи 12 це ли на: I „Ka ko i 
zaš to ko ri sti ti Pri ruč nik za upo tre bu rod no ose tlji vog je zi ka?“ (стр. 7–11), II „Go vori 
kao što mi sliš“ (стр. 13–26), III „Ka kav je zik? Di fe ren ci ran, ose tljiv i ne di skri mi-
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na ti van“ (стр. 27– 31), IV „Po li ti ka i je zik“ (стр. 33–41), V „Za blu de o rod no ose-
tlji vom je zi ku“ (стр. 43–58), VI „Če ti ri is tra ži va či ce je zi ka za ko je tre ba da zna te“ 
(стр. 59–61), VII „Ka ko upo tre blja va ti rodnо ose tljiv je zik?“ (стр. 63–80), VI II 
„Glosa ri jum (spi sak) zva nja, za ni ma nja, ti tu la i ime no va nja že na“ (стр. 81–122), 
IX „Ma li reč nik rod ne rav no prav no sti“ (стр. 123–128), X „Ume sto za ključ ka Sven ka 
Sa vić: Je zik kao na ša pra te ća sen ka“ (стр. 129–134), XI „Bi bli o gra fi ja“ (стр. 135–138) 
и XII „Be leš ke o au tor ka ma“ (стр. 139–141).

У ве зи са овим до ку мен том, од мах ва ља ис та ћи још јед ну зна чај ну ин-
фор ма ци ју. При руч ник је две го ди не био до сту пан на сај ту Вла де са мо у 
ла ти нич ком из да њу, што је про тив у став но, има ју ћи у ви ду до бро по зна ту 
чи ње ни цу да је ћи ри ли ца је ди но слу жбе но пи смо у Ре пу бли ци Ср би ји. Како 
је у ма ју 2021. г. усво јен За кон, ср би стич ка стру ка је јав но ди гла свој глас и 
осу ди ла онај део За ко на ко ји се од но си на оба ве зну упо тре бу род но осе тљи
вог је зи ка, а то су ис пра ти ли и по др жа ли број ни ме ди ји. Ја ви ле су се број не 
кри ти ке на ра чун При руч ни ка, из ме ђу оста лог и то што је на Вла ди ном 
сај ту об ја вљен ла ти ни цом. Не ду го за тим, кра јем ју ла, по ред ла ти нич ког 
из да ња ме ђу пу бли ка ци ја ма ака дем ског кут ка Ко ор ди на ци о ног те ла за род-
ну рав но прав ност Вла де Ре пу бли ке Ср би је, об ја вље на је и ћи ри лич ка вер-
зи ја При руч ни ка за род ну рав но прав ност, са не из ме ње ном го ди ном из да ња 
– 2019, што је ве о ма нео бич но, бу ду ћи да се за сва ко но во, из ме ње но и до пу-
ње но из да ње мо ра на ве сти и од го ва ра ју ћа го ди на. Де таљ ни ја ком па ра тив на 
ана ли за ових два ју тек сто ва да ће ис црп ни је за кључ ке, али да они ни су исто-
вет ни мо гло се за кљу чи ти и ле ти мич ним по гле дом на гло са ри ју ме (нпр., у ла-
ти нич кој вер зи ји При руч ни ка као об лик жен ског ро да уз име ни цу фи зи о лог 
сто ји фи ло зоф ки ња, а у ћи ри лич ком из да њу фи зи о ло шки ња и фи зи о ло ги ца).

2. Исте, 2019. го ди не, убр зо на кон При руч ни ка, по ја вљу је се још је дан 
до ку мент ко ји се ба ви род но осе тљи вим је зи ком. У пи та њу је пу бли ка ци ја 
Водић за употребу родно осетљивог језика у јавној управи у Србији (у да љем 
тек сту: Во дич) ко а у то рâ Свен ке Са вић и Мар ја не Сте ва но вић, а чи ји је изда-
вач Ми си ја ОЕБС-а у Ср би ји. Ма њег оби ма не го При руч ник, у Во ди чу је на 
91 стра ни ци, по ред пред го во ра пот пи са ног од стра не Ми си је ОЕБС-а, пред-
ста вље но 7 по гла вља: 1. „Uvod“ (стр. 7), 2. „O je zi ku“ (стр. 8–23), 3. „Pred log 
pra vi la za upo tre bu ime ni ca za za ni ma nja i ti tu le že na“ (стр. 24–52), 4. „Pre poru-
ke za pri me nu u ne po sred noj prak si“ (стр. 53–69), 5. „Spi sak za ni ma nja, zva nja 
i ti tu la“ (стр. 70–80), 6. „Reč nik“ (стр. 81–83), 7. „Li te ra tu ra“ (стр. 84–88) и 9. 
„Bi o gra fije au tor ki“ (стр. 91).

3. Већ на пр ви по глед, по ре де ћи са др жа је ових два ју тек сто ва, ла ко је 
уоч љи во да из ме ђу При руч ни ка и Во ди ча има не у по ре ди во ви ше слич но сти 
не го раз ли ка. И је дан и дру ги до ку мент има ју по гла вља ко ја се од но се на 
је зик, је зич ку по ли ти ку и од нос из ме ђу ро да и по ла, као и ро да и гра ма ти ке, 
у оба тек ста по све ће на је па жња тер ми но ло шком ди фе рен ци ра њу пој мо ва 
род но осе тљив/сен зи ти ван је зик и род но ди фе рен ци ран је зик, из ло же не су 
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смер ни це за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка, пред ста вље ни су гло са ри ју ми 
одн. спи ско ви зва ња, за ни ма ња, ти ту ла и име но ва ња же на, да ти су ма ли 
реч ни ци нај зна чај ни јих тер ми на ко ји се ве зу ју за род ну рав но прав ност, као 
и спи сак ре ле вант не ли те ра ту ре и бе ле шке о ау то ри ма. 

Ипак, нео бич но је да се у ана ли зи ра ним до ку мен ти ма на ла зе раз личи-
те де фи ни ци је род но осе тљи вог је зи ка, и то са мо по јед ном ре че ни цом, а још 
нео бич ни је је то што се ни јед на од њих не по кла па са де фи ни ци јом у За ко ну. 
Та ко у Во ди чу (2019: 23) на и ла зи мо на сле де ће по ја шње ње: „Ter mi ni rod no 
ose tljiv, di fe ren ci ran, ko rek tan, ne u tra lan, in klu zi van, ne di skri mi na ti van je zik i 
go vor raz li ku ju se u ni jan sa ma. Ipak, ov de ka že mo da se od red ni ca rod no ose tljiv 
od no si na iz na la že nje je zič ke for me ko jom se po ka zu je va žnost rod ne per spek ti-
ve u od no su na osnov nu ide o lo gi ju o je zi ku ko ja tre ba da od ra zi de lat nost u kon-
tek stu“. У При руч ни ку (2019: 30) је род но осе тљив је зик де фи ни сан као „je zik 
ko ji ko ri sti mo ka da že li mo da po dr ži mo vi dlji vost i jed na kost že na u druš tvu“, 
док у За ко ну (чл. 6, ст. 17) сто ји да „род но осе тљив је зик је сте је зик ко јим се 
про мо ви ше рав но прав ност же на и му шка ра ца и сред ство ко јим се ути че на 
свест оних ко ји се тим је зи ком слу же у прав цу оства ри ва ња рав но прав но-
сти, укљу чу ју ћи про ме не ми шље ња, ста во ва и по на ша ња у окви ру је зи ка 
ко јим се слу же у лич ном и про фе си о нал ном жи во ту“. Ова ква ша ре но ли кост 
и не до ре че ност у де фи ни са њу основ ног пој ма на ме ће ло гич ко пи та ње о 
гра ни ца ма род но осе тљи вог је зи ка и сва ка ко до во ди до кон фу зи је ме ђу го-
вор ни ци ма и мо гу ћим раз ли чи тим ту ма че њи ма оног де ла За ко на ко ји се на 
је зик од но си, а за чи је кр ше ње су про пи са не ви со ке ка зне.

4. Оно што је вред но хва ле, пре све га у При руч ни ку, и на че му су се ова-
кви тек сто ви у ве ли кој ме ри мо ра ли за сни ва ти, је су сле де ће пре по ру ке: „Ne 
ko ri sti ti ter mi ne i iz ra ze ko ji vre đa ju određenе gru pe gra đan ki i gra đa na!“, „Tre ba 
iz be ga va ti is ka ze i pri me re u ko ji ma su muš kar ci i že ne u ste re o tip nim ulo ga ma“, 
„Pre sta ti sa ko riš će njem sek si stič kih i ste re o tip nih is ka za!“ (При руч ник 2019: 
76–77). Из ра зе по пут пр во па му шко, жен ска по сла и сл. или ис ка зе у ко ји ма 
су му шки и жен ски пол у сте ре о тип ним уло га ма, ти па де ча ци су хра бри, а 
де вој чи це су ле пе или Пе тар је хра бар, а Ана пла че тре ба из о ста ви ти из сва-
ког об ли ка ко му ни ка ци је. Ов де мо же мо до да ти и обра ћа ња де ча ку по пут 
Не мој да пла чеш, то ра де де вој чи це и сл. Ко ри шће њем ова квих при ме ра 
ша ље мо де ци по ру ку да су не ки ви до ви по на ша ња не при хва тљи ви са мо на 
осно ву раз ли ке у по лу, и то је не до пу сти во. У При руч ни ку се ис ти чу и пре-
по ру ке да, ка ко у усме ној та ко и у пи са ној ко му ни ка ци ји, тре ба пре ста ти са 
упо тре бом сте ре о тип них пред ста ва о по је ди ним гру па ма љу ди, по пут пред-
ра су да о при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на. Из ра зе по пут ци ган ска по сла, 
глу па пла ву ша, бо сан ска бу ква и сл. нео п ход но је из ба ци ти упо тре бе, јер 
вре ђа ју чи та ве гру пе љу ди и до при но се њи хо вој дис кри ми на ци ји.

5. Уки да ње ге не рич ке вред но сти му шког ро да и из јед на ча ва ње при-
род ног и гра ма тич ког ро да ка да су у пи та њу мо ви ра ни фе ми ни ну ми из 
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ка те го ри ја no mi na agen tis et no mi na prof fe si o nis, па и no mi na at tri bu ti va, је дан 
је од ци ље ва род но осе тљи вог је зи ка: „Cilj rod no ose tlji vog je zi ka je ste da iz jed-
na či pri rod ni i gra ma tič ki rod ka da su u pi ta nju za ni ma nja, ti tu le, zva nja, opre-
de lje nja ko ja ozna ča va ju že ne“ (При руч ник 2019: 65). Пр ви за кљу чак ко ји се 
ов де на ме ће је сте да ова кав став ну жно во ди у дис кри ми на ци ју му шког де ла 
ста нов ни штва, бу ду ћи да и они мо гу би ти име но ва ни име ни ца ма гра ма тич-
ког жен ског ро да (нпр. стран ка, из бе гли ца, лу та ли ца). Дру ги, ве о ма ва жан 
за кљу чак, је сте да се чи ни да ау то ри Во ди ча и При руч ни ка сво де про блем 
род но осе тљи вог је зи ка на мо ви ра не фе ми ни ну ме, пре не бре га вају ћи чи ње-
ни цу да би њи хо ва оба ве зна упо тре ба иза зва ла је зич ки ха ос, мно штво ду блет-
них об ли ка и огром не про бле ме на пла ну кон гру ен ци је. Да ау то ри Во ди ча 
и При руч ни ка то га ни су ни све сни све до че број ни при ме ри из њихо вих тек-
сто ва, у ко ји ма се или не при ме њу ју пра ви ла род но осе тљи вог је зи ка, ко ја 
се чи та о ци ма на ме ћу, или се она не при ме њу ју до след но. Та квих при ме ра 
има за и ста без број, пре све га у Во ди чу, те ће мо на ве сти са мо не ко лико.

(а) До след но не по што ва ње род но осе тљи вог је зи ка: „Stan dard ni je zik je 
nor mi ra na i pre sti žna for ma je zi ka, ostva re na uglav nom me đu obra zo va nim iz-
vor nim go vor ni ci ma1“ (Во дич 2019: 9) – ов де се мо же мо за пи та ти да ли ау то ри 
сма тра ју да са мо (обра зо ва ни) му шкар ци ко ри сте стан дард ни је зик; „Otu da 
mo že mo za klju či ti da je sa mo de li mič no tač na po la zna tač ka ne kih lin gvi sta da 
rod no ose tljiv go vor i je zik još uvek ni su nor mi ra ni“ (Во дич 2019: 23) – пи та мо 
се да ли на ве де ни ис каз тре ба ту ма чи ти та ко да ме ђу лин гви сти ма ко ји сма-
тра ју да род но осе тљив је зик ни је нор ми ран не ма же на; „Do bro je što u pro-
ce su nor mi ra nja je zi ka uče stvu ju nor ma ti vi sti, ko ji naj češ će i te o re ti zi ra ju je zič ka 
pi ta nja, ali ima mo na umu da oni u taj pro ces uno se sop stve no ide o loš ko shva ta-
nje (a ne ka da i ne zna nje) o je zič kom pla ni ra nju i rod nim od no si ma u druš tvu“ 
(Во дич 2019: 22) – да ли су сви нор ма ти ви сти му шкар ци?; „Pred log se od no-
si uglav nom na slu žbe nu upo tre bu je zi ka u tek sto vi ma jav nih ogla sa i kon kur sa, 
za tim u sa opšte nji ma za jav nost, kao i u raz li či tim na red ba ma i oba veš te nji ma 
upu će nim ši ro kom bro ju ko ri sni ka go vor ne za jed ni ce“ (Во дич 2019: 32) – за што 
се пред лог упу ћу је са мо му шкар ци ма?; „Ta kvom upo tre bom je zi ka po ka zu je-
mo da su po sto je ća gra ma tič ka pra vi la deo kon struk ci je je zi ko slo va ca, a ne sa mog 
je zi ka“ (Во дич, 2019: 59) – да ли же не ко је се ба ве је зи ко сло вљем не фор му-
ли шу гра ма тич ке нор ме?

(б) Се лек тив но при ме њи ва ње род но осе тљи вог је зи ка: „Va lja od mah 
re ći da s v a  k a  po je din ka i po je di nac u ovim ko ri snič kim gru pa ma ima svoj ideo-
loš ki stav o je zi ku uopšte, o ma ter njem je zi ku po seb no“ (Во дич 2019: 11) – ова ко 
на ве де ни ис каз ту ма чи се та ко да сва ка по је дин ка и са мо по не ки по је ди нац 
има ју свој иде о ло шки став; „U iz gra đi va nju nor me je zi ka uče stvu ju oso be za-
du že ne za is prav nost već usvo je ne pra vo pi sne nor me – lek to ri i lek tor ke, za tim 
oni ko ji pre vo de sa dru gih je zi ka na srp ski je zik i obrat no (či ja je ulo ga za pra vo 
zna čaj ni ja od one ko ja im se da je), te re dak to ri/ke  u iz da vač kim i me dij skim ku-

1 Све об ли ке ис та кла кур зи вом и под ву кла А. М.
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ća ma“ (Во дич 2019: 22–23) – да ли су пре во ди о ци са мо му шкар ци?; „Va žno je 
da či ta o ci ma i či ta telj ka ma bu de ja sno da su au to ri/ke  tek sta sve sno iza bra li jed nu 
od vi še mo gu ćih for mi i ti me se be de kla ri sa li kao oso bu ko ja se sve sno od re đu je 
pre ma fe no me nu rod no ose tlji vog je zi ka“ (Во дич 2019: 37) – пре ди кат не кон-
гру и ра са мо ви ра ним фе ми ни ну мом; „Na ša pre po ru ka je da se, na rav no, bez 
ob zi ra na to da li je oso ba muš kog ili žen skog po la, da li je pri vat no po zna je mo ili 
ne, s v i  go vor ni ci i go vor ni ce pred stav lja ju na isti na čin, na vo đe njem pu nog ime-
na i pre zi me na, kao i ti tu le (uko li ko se ta ko od lu či na sku pu)“ (Во дич 2019: 44) 
– на ве де ни ис каз им пли ци ра да све го вор ни ке и са мо не ке го вор ни це тре ба 
пред ста вља ти на исти на чин; „U ova kvim slu ča je vi ma bi upo tre ba rod no ose-
tlji vog je zi ka mo gla da uti če na svest gra đa na i gra đan ki ko ji že le da se ak tiv no 
uklju če u pro ce se od lu či va nja u okvi ru svo jih lo kal nih sa mo u pra va“ (Во дич 2019: 
46) – од но сна кла у за не кон гру и ра са мо ви ра ним фе ми ни ну мом.

Да из дво је ни при ме ри ни су по сле ди ца не ма ра већ не до вољ не је зич ке 
ком пе тен ци је све до чи не са мо њи хов не ма ли број већ и сле де ће за па жа ње. 
Ау то ри, на и ме, у јед ном де лу Во ди ча на во де при ме ре до бре из да вач ке прак се, 
где се у уџ бе ни ци ма до след но упо тре бља ва род но осе тљи ви је зик: „Pri met no 
je da se kod ne kih iz da va ča do sled no upo tre blja va rod no ose tljiv je zik: Dra gi uče
ni ci i uče ni ce“ (Во дич 2019: 41). Са да је већ су ви шно ука зи ва ти на то да на ве-
де на кон струк ци ја вр ло дис кри ми ни ше уче ни це, бу ду ћи да се мо же про ту-
ма чи ти да су уче ни ци дра ги, а уче ни це баш и ни су.

При ме на род но осе тљи вог је зи ка до ста је бо ља у При руч ни ку, у ко јем 
за па жа мо са мо два при ме ра не до след но сти. У по ку ша ју да ко ри сти род но 
осе тљив је зик, проф. др Зо ра на Ми хај ло вић већ у пр вој ре че ни ци свог пред-
го во ра дис кри ми ни ше део гра ђан ства ко ји је му шког по ла. На и ме, она свој 
пред го вор за по чи ње обра ћа њем „Poš to va ne gra đan ke i gra đa ni“ (При руч ник 
2019: 3) – ме ња ју ћи уо би ча је ну кон струк ци ју „по што ва ни гра ђа ни“ (којoм 
се под ра зу ме ва гра ђан ство оба по ла) до да ва њем мо ви ра ног фе ми ни ну ма 
„гра ђан ке“, али у упо тре би род но осе тљи вог је зи ка ни је до след на, те та ко 
пре ви ђа да се при дев мо ра сла га ти с име ни цом и у ро ду, по ред сла га ња у 
бро ју и па де жу. Уме сто „по што ва не гра ђан ке и по што ва ни гра ђа ни“, ка ко 
би хи пер ко рект но тре ба ло да из гле да при ме на род но осе тљи вог је зи ка, ми-
ни стар Зо ра на Ми хај ло вић обра ћа нам се са „по што ва не гра ђан ке и гра ђа-
ни“, што би тре ба ло раз у ме ти на сле де ћи на чин – гра ђан ке су по што ва не, а 
гра ђа ни ни су. Исти тип не до след но сти ја вља се још јед ном у тек сту При-
руч ни ка: „Pri li kom pre vo da sa stra nog na srp ski je zik, neo p hod no je ko ri sti ti 
rod no sen zi tiv ni go vor: ‘All wor kers must ha ve re gu lar pay’ pre vo di mo kao ‘Svi 
rad ni ci i rad ni ce mo ra ju ima ti re dov nu pla tu’. Pre vod ‘Svi rad ni ci mo ra ju ima ti 
re dov nu pla tu’ is klju ču je rad ni ce (da li to zna či da one ne tre ba da ima ju re dov nu 
pla tu?) i to je neo p hod no iz be ći“ (При руч ник 2019: 75). Да кле, ау то ри При руч-
ни ка пи та ју се да ли кон струк ци ја сви рад ни ци мо ра ју има ти ре дов ну пла ту 
им пли ци ра да рад ни це не тре ба да има ју ре дов ну пла ту и пред ла же ре ше ње 
у фор му ла ци ји Сви рад ни ци и рад ни це мо ра ју има ти ре дов ну пла ту. С ова-
квом кон струк ци јом, уз кон гру ент но не у са гла шен атри бут са оба су бјек та, 
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с пра вом се мо же мо пи та ти да ли то сви рад ни ци мо ра ју има ти ре дов ну 
пла ту, али не и све рад ни це, већ са мо не ке.

Се лек тив на и не до след на при ме на род но осе тљи вог је зи ка у Во ди чу и 
При руч ни ку по ти че од не до вољ ног по зна ва ња гра ма тич ке струк ту ре срп-
ског је зи ка и не са мо да не ма ан ти ди скри ми на тив ну уло гу већ има су про тан 
ефе кат – она упра во дис кри ми ни ше од ре ђе не гру пе гра ђа на, на шта смо 
ту ма че њем из дво је них при ме ра по ку ша ли да ука же мо.

6. Осим на ве де них про пу ста, При руч ник оби лу је и број ним ма те ри јал-
ним гре шка ма ко је се ти чу гра ма ти ке и лек си ке срп ског је зи ка, што ни је 
из не на ђу ју ће ка да се узме у об зир да ни је дан од ње го вих ау то ра ни је ср би-
ста, те се мо же по ста ви ти пи та ње ко је су њи хо ве ква ли фи ка ци је за са ста вља-
ње овог до ку мен та. При ме ра ра ди, у При руч ни ку сто ји да: „U na šem je zi ku 
sva ki pri dev ima žen ski, muš ki i sred nji rod – lep muš ka rac, le pa že na, le po de te“ 
(При руч ник 2019: 37). Ова тврд ња је не тач на, јер у срп ском је зи ку по сто је 
не про мен љи ви при де ви, ко ји свој об лик ни кад не ме ња ју, па са мим тим ни 
род (нпр. ро зе, те гет, та зе, реш итд.).

Ау то ри да ље на во де: „Na stav ci za muš ki rod su -e, -o ili su gla snik, pa se 
u ime ni ce muš kog ro da ubra ja ju: taj kre vet, taj sto, taj Mi le“ (При руч ник 2019: 
65). На осно ву ове тврд ње мо же мо се за пи та ти ког су ро да он да име ни це по-
пут ин тер вју, та бу, ха и ку, ран де ву, ка ка ду, гну, иглу, шоу, кунгфу и сл.? Или, 
ре ци мо, так си, раг би, дер би, али би, зом би, хо би? Та ко ђе, не мо же се твр ди-
ти да се име ни це му шког ро да за вр ша ва ју на су гла сник, јер би то онда зна-
чи ло да има мо 25 мо гу ћих на ста ва ка. Оне се за вр ша ва ју нул том мор фе мом, 
од но сно нул тим на став ком. 

Де ри ва то ло шка не ком пе тен ци ја огле да се у сле де ћим ис ка зи ма: „Ime-
ni ca muš kog ro da pe snik po slu ži la je kao osno va na ko ju je do dat na sta vak -ki nja: 
pe snik+ki nja=pe sni ki nja. Istim po stup kom na sta la je i reč sluš ki nja. Na okr nje nu 
osno vu re či slu ga, slug-, do dat je na sta vak -ki nja, a g preš lo u š, pa da nas ima mo 
i ime ni cu sluš ki nja“ (При руч ник 2019: 66). Нај пре, осно ва слуг уоп ште ни је 
окр ње на, гра ма тич ка осно ва име ни це слу га (ко ја се у овом слу ча ју по ду да ра 
са твор бе ном осно вом) је сте слуг. За тим, су гла сник г ни је пре шао у ш, већ 
је г ис пред по лу гла сни ка пре ма пр вој па ла та ли за ци ји да ло ж, а за тим се то ж 
из јед на чи ло с бе звуч ним к и по ста ло ш.

Или: „Kao što nam pri mer sa ime ni com slu ga po ka zu je, g će u bli zi ni k (u 
na stav ku -(k)inja), pre ći u š. Ta ko će sva za ni ma nja ko ja u muš kom ro du ima ju 
za vr še tak -g ili -log (fi lo log, an tro po log, so ci o log, an dra gog, psi ho log, gi ne ko log, 
ane ste zi o log, hi rurg, epi de mi o log, sto ma to log) u žen skom ro du ima ti za vr še tak 
-ški nja (fi lo loš ki nja, an tro po loš ki nja, so ci o loš ki nja, an dra goš ki nja, psi ho loš ki nja, 
gi ne ko loš ki nja, ane ste zi o loš ki nja, hi rurš ki nja, epi de mi o loš ki nja, sto ma to loš ki nja)“ 
(При руч ник 2019: 65). При мер слу га –слу шки ња је сте мо ци о ни пар, иа ко ме-
ђу лин гви сти ма по сто је и ту ма че ња да је об лик слу шки ња на стао до да ва њем 
на став ка ки ња на гла гол ску осно ву служ (од гла го ла слу жи ти), што је мање 
ве ро ват но, бу ду ћи да још у Би бли ји има мо при ме ре по пут слу га Бож ји. Ако 
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ста ви мо на стра ну гла сов не про ме не на ста ле у овој ре чи по пут па ла та ли-
за ци је (ко ја се не кад вр ши ла и из вр ши ла, не вр ши се да нас; али о то ме је 
по треб но зна ње из исто риј ске фо не ти ке) усло вље не по лу гла сни ком, о че му 
смо пи са ли у прет ход ном па су су, а за тим и јед на че ња су гла сни ка по звуч-
но сти (а са мим тим и бе сми сле ну и не тач ну из ја ву да г у бли зи ни к пре ла зи 
у ш), при ме ри по пут фи ло лог –фи ло ло шки ња, со ци о лог –со ци о ло шки ња, пе
да гог –пе да го шки ња, ан дра го г–ан дра го шки ња ни су на ста ли ана ло ги јом пре ма 
мо ци о ном па ру слу га –слу шки ња, јер ни су у пи та њу исти твор бе ни ти по ви, 
осно ва ни је иста. Да кле, мо ви ра ни фе ми ни ну ми по пут фи ло ло шки ња, со цио
ло шки ња, пе да го шки ња, ан дра го шки ња итд. ни су при хва тљи ви са ста но ви шта 
де ри ва то ло шке нор ме, бу ду ћи да ни су гра ђе ни пре ма по сто је ћим твор бе ним 
мо де ли ма за ства ра ње мо ви ра них фе ми ни ну ма. На ста вак -иња у на ве де ним 
при ме ри ма ни је до да ван на осно ве ко је чи не име ни це му шког ро да на лог и 
гог, већ на при дев ске об ли ке фи ло ло шки, со ци о ло шки, пе да го шки, ан дра го шки. 

Ау то ри При руч ни ка твр де и да: „Srp ski je zik pru ža mo guć nost za rod no 
ose tlji vo iz ra ža va nje, jer je mo gu će za sva ku ime ni cu iz ve sti i muš ki i žen ski gra-
ma tič ki rod (vo zač/vo za či ca, psi ho log/psi ho loš ki nja, pe kar/pe kar ka)“ (При руч ник 
2019: 75). Ако је то за и ста та ко, по ста вља се пи та ње због че га се у гло са ри-
ју му (спи ску) зва ња, за ни ма ња, ти ту ла и име но ва ња же на из на ве де ног при-
руч ни ка, у ко јем се на ла зе на по ред ни об ли ци мо циј ских па ро ва, не на ла зи, 
ре ци мо, му шки род за име ни це ба би ца и да ди ља, или, ре ци мо, мо ви ра ни 
фе ми ни нум од име ни ца ку пац.

7. Спор ним из ја ва ма оби лу је и Во дич. Ау то ри та ко у ви ше на вра та су-
ге ри шу чи та о ци ма ста во ве по пут: „Ne če ka mo go to va je zič ka re še nja ne kog 
te la za du že nog za je zič ka pi ta nja, ne go ih i mi nu di mo“ (Во дич 2019: 16); „Sva ki 
iz vor ni go vor nik/ca  mo že do pri ne ti pro ce si ma nor mi ra nja je zi ka na isti na čin na 
ko ji to či ne je zič ki au to ri te ti“ (Во дич 2019: 59); „Ni je, me đu tim, po en ta da po 
sva ku ce nu pra vi mo i ko ri sti mo for me žen skog ro da, ne go da po ka že mo ka ko su 
gra ma tič ka pra vi la ne do volj no opšta. Ka ko su je zič ke mo guć no sti da le ko ši re, 
ak ce nat sta vlja mo na in di vi du al noj kre a tiv no sti za je zik sva ke oso be da za svo je 
je zič ko po na ša nje iza be re ade kvat nu for mu“ (Во дич 2019: 58). За ни мљи во би било 
за пи та ти се да ли су на ве де не су ге сти је при мен љи ве у не кој дру гој стру ци. 
Да ли, са мим тим што смо „вла сни ци“ свог те ла, не тре ба да че ка мо да нам 
ле кар ор ди ни ра те ра пи ју, већ са ми тре ба да му пред ло жи мо чи ме да се ле-
чи мо? Или, ре ци мо, бу ду ћи да смо уче сни ци у са о бра ћа ју, сма тра мо да су 
са о бра ћај на пра ви ла не до вољ но оп шта, па од лу чу је мо да бу де мо ин ди ви-
ду ал но кре а тив ни и пе шке пре ђе мо ау то-пу т.

У При руч ни ку се та ко ђе са ве ту је сле де ће: „U pri stu pu sa sta no viš ta te o-
ri je de lat no sti ne go vo ri mo o nor mi ko ja se od no si na is prav no ili ne is prav no 
upo tre blje ne re či i re če ni ce, ka ko se zah te va u struk tu ra li stič kom te o rij skom pri-
stu pu, ne go tra ga mo za in ven ta rom je zič kih sred sta va ko ji ma mo že mo is ka za ti 
ne ku na me ru“ (Во дич 2019: 22). Ова кав став ну жно во ди у ап со лут ну је зич ку 
анар хи ју и стан дард ни је зик сво ди на „пра ви ла ба бе Сми ља не“. 
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За ни мљи во је и то да ау то ри Во ди ча, без ика квог об ја шње ња, су ге ри шу 
чи та о ци ма да из упо тре бе из ба це име ни цу ли це и за ме не је лек се мом осо ба: 

„Po sto ji i mo guć nost za ime no va nje oso ba ko jom se iz be ga va obe lež je 
rod no sti. Ona se naj češ će pri me nju je u za ko no dav noj prak si iz uve re nja da 
ime ni ce sred njeg ro da (na pri mer li ce) ima ju ne u tral no zna če nje. 

Pri mer: 
Ime ni ca li ce: Li ca ko ja ne is pu nja va ju kon kurs ne uslo ve ne će bi ti oda bra na. 
Ime ni ca oso ba: Na stav no oso blje ško la ne će pri mi ti pla tu na vre me. 
Ime ni ca de te: De te bez ro di telj skog sta ra nja osta je u do mu. 
Ime ni ca žr tva: Žr tve na si lja upu ti ti na mi li ci ju. 
Pre po ru ka je da se ko ri sti ime ni ca oso ba kao ne u tral na for ma u opi sa nim 

slu ča je vi ma. Na pri mer, ume sto te le ko mu ni ka tor ka, što je rad no me sto u ban ci, 
mo že se re ći: oso ba za du že na za po slo ve te le ko mu ni ka ci je“ (Во дич 2019: 35).

Ау то ри се пак ни са ми не при др жа ва ју сво јих, у нај ма њу ру ку, нео бја-
шњи вих су ге сти ја, те та ко у реч ни ку, при де фи ни са њу тер ми на иден ти тет, 
упо тре бља ва ју син таг му ра се ље на ли ца: „I d e n  t i  t e t  – naj češ će či ne kompo-
nen te: pro fe si ja, je zik, uz rast, ve ra, so ci jal ni sta tus (si ro maš tvo), sek su al na ori jen-
ta ci ja, na ci ja, rod i pol, ali i mno ge dru ge ko je oso bu od re đu ju kao in di vi duu ili 
nje nu pri pad nost gru pi (na pri mer, u po gle du dr ža vljan stva: mi gran ti, iz be gli ce i 
ra se lje na li ca)“ (Во дич 2019: 82).

Ово ипак ни је уса мље ни слу чај да се ау то ри Во ди ча не при др жа ва ју 
ста во ва и су ге сти ја ко је у ње му из но се. Та ко се на јед ном ме сту у тек сту ука-
зу је на то да је вр ло ма ло же на на ру ко во де ћим по зи ци ја ма у јав ним упра-
ва ма и кри ти ку ју се спи ско ви си сте ма ти за ци је рад них ме ста, у ко ји ма су та 
за ни ма ња са мо у му шком ро ду: 

„Ia ko su me đu za po sle ni ma u upra vi (uklju ču ju ći i lo kal nu sa mo u pra vu) 
pre te žno že ne, nji ho va rav no prav nost se ne ogle da u nji ho voj broj no sti. Na 
vo de ćim me sti ma, na po zi ci ja ma gra do na čel ni ka, na čel ni ka, pred sed ni ka 
opšti ne, uglav nom se na la ze muš kar ci. Već i sa ma si ste ma ti za ci ja ovih rad nih 
me sta, ko ja je pred sta vlje na u pot pu no sti u muš kom ro du, uka zu je na to da 
se pri ja vlji va nje že na ne pod sti če i za pra vo i ne oče ku je na ovim funk ci ja ma“ 
(Во дич 2019: 46).

Ипак, у гло са ри ју му ко ји је са ста вљен на кра ју Во ди ча, у ко ме су ау то ри 
по ну ди ли „об ли ке за жен ски род“, на и ла зи мо на сле де ћи при мер: за ме ни ца 
(п р е д  с е д  н и  к а , г р а  д о  н а  ч е л  н и  к а ...).2 Пи та мо се да ли то он да зна чи 
да ау то ри При руч ни ка сма тра ју да жен ска осо ба мо же би ти за ме ни ца са мо 
му шкар ца ко ји оба вља функ ци ју пред сед ни ка или гра до на чел ни ка.

Сли чан је слу чај и са скра ће ни ца ма, за ко је ау то ри Во ди ча са ве ту ју да 
се не ко ри сте, јер при кри ва ју ви дљи вост же на на ви со ким по зи ци ја ма: „Zato 

2 Под ву че не об ли ке ис та кла А. М.
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je ov de pred log (ne sa mo iz lin gvi stič kih raz lo ga) da za sa da ti tu le pi še mo u pu nom 
ob li ku. Skra će ni ce je su je dan od na či na sa ži ma nja tek sta i raz voj je zi ka će ići u 
prav cu ve će upo tre be ra znih skra će ni ca, ali isto vre me no je to i me ha ni zam za 
pri kri va nje vi dlji vo sti že na na tim vi so kim funk ci ja ma“ (Во дич 2019: 38), а за тим 
их и са ми у тек сту упо тре бља ва ју: „A on da: za kon je pri znao jed na ke brač ne i 
par tner ske za jed ni ce, što on da ka te go ri ju ‘uda to sti’ do dat no kom pli ku je (na pri-
mer, da li je prof. dr Zo ra na Pe tro vić Pe tro vi će va ili Pe tro vić ka, ako ži vi u part ner-
skoj za jed ni ci)“ (Во дич 2019: 63–64).

У одељ ку о мо гу ћим ди ле ма ма у при ме ни пред ло же них пра ви ла, ауто-
ри по ста вља ју, из ме ђу оста лог, и сле де ће по тен ци јал не про бле ме:

(а) „Šta oda bra ti ako su dva na stav ka (su fik sa) za istu ti tu lu ili za ni ma nje?“ 
(Во дич 2019: 48). Ако за не ма ри мо не до ре чен и по лу ра зу мљив стил у прет-
ход ном пи та њу, мо же мо се за пи та ти пре ма ко јим кри те ри ју ми ма се од ре-
ђу је ко ји су мо ци о ни су фик си кон ку рент ни при ли ком гра ђе ња мо ви ра них 
фе ми ни ну ма.

(б) „Šta ako ob lik u žen skom ro du ima već ‹re zer vi sa no› zna če nje? Sa vet: 
Ko ri sti for me u žen skom ro du jer će se iz kon tek sta vi de ti zna če nje“ (Во дич 2019: 
48). Мно гим при ме ри ма ла ко се мо же опо врг ну ти на ве де на тврд ња. Ако 
ка же мо Сти гла ми је тре нер ка, ка ко ће са го вор ник зна ти да ли смо, ре ци мо, 
до би ли по штом на ру че ни одев ни пред мет или је при сти гла же на ко ја се 
ба ви тре нер ским по слом?

(в) „Šta ako je ti tu la ili za ni ma nje vi še slo žna sin tag ma, tj. sa sto ji se od vi še 
re či? Sa vet: U ta kvim slu ča je vi ma sta vi ti de lo ve sin tag me u žen ski rod“ (Во дич 
2019: 49). Ако се де ло ви син таг ме ста вља ју у жен ски род, пи та мо се да ли ће 
жен ска осо ба у зва њу ви шег на уч ног са рад ни ка би ти, ре ци мо, ви ши на уч ни 
са рад ни ца или ви ша на уч на са рад ник.

Ау то ри Во ди ча да ље кон ста ту ју сле де ће: „Ne ka za ni ma nja su do sa da 
bi la vi še ve za na za žen ske oso be (ba bi ca) od no sno za muš ke (hi rurg), dok ih da nas 
oba vlja ju oso be oba po la. Je zi kom tu pro me nu mo že mo da iz ra zi mo“ (Во дич 2019: 
58). Ако је та ко, за што у гло са ри ју му на ме сту му шког ро да од име ни це ба
би ца сто ји пра зно по ље?

Не до вољ но по зна ва ње за ко ни то сти на ко ји ма по чи ва срп ска де ри ва то-
ло ги ја огле да се и у сле де ћем ста ву: „Mno go je pi sa no o to me ka ko od za ni ma nja 
pi sac ni je mo gu će iz ve sti for mu žen skog ro da, ali u is toj toj ka te go ri ji se od sta rac 
mo že iz ve sti sta ri ca. Otu da pred log da se uz pi sac ko ri sti žen ska for ma spi sa te lji ca 
(što su do sad pri hva ti le mno ge au tor ke i au to ri za in te re so va ni za ovu oblast), ili 
sa svim dru ga ime ni ca knji žev nik i knji žev ni ca“ (Во дич 2019: 58). Ако оста ви мо 
по стра ни да име ни це пи сац и ста рац не при па да ју истим твор бе но се ман-
тич ким ка те го ри ја ма, од но сно да лек се ма пи сац спа да у гру пу no mi na agen tis 
et no mi na prof fe si o nis, a ста рац у ску пи ну no mi na at tri bu ti va, кон стру и са ње 
па ро ва по пут пи сац –спи са те љи ца иза зи ва ве ли ки број твор бе них ла ку на, 
тј. пра зних ме ста у твор бе ном лан цу ис то ко ре них ре чи ко је су у од но су 
узроч но-по сле дич не мо ти ви ра но сти, бу ду ћи да је мо ви ра ни фе ми ни нум 
спи са те љи ца из ве ден од об ли ка спи са тељ, а не пи сац.
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Ни ово, на жа лост, ни је уса мље ни при мер твор бе не не ком пе тен ци је, 
бу ду ћи да ау то ри Во ди ча мо ци о ни су фикс ица кат кад по гре шно на во де и као 
ца: „Sva ki iz vor ni go vor nik/ca  mo že do pri ne ti pro ce si ma nor mi ra nja je zi ka na 
isti na čin na ko ji to či ne je zič ki au to ri te ti“ (Во дич 2019: 59); „Upo tre bi ti onu je zič-
ku for mu ko ja naj bo lje od go va ra je zič koj in tu i ci ji go vor ni ka/ic e“ (Во дич 2019: 29).

По себ но је за ни мљив и крај ње нео бја шњив сле де ћи пре вид ау то ра Во дича:

„Ia ko se reč da ma če sto ko ri sti pri li kom obra ća nja u jav nom pro sto ru, 
ona ni je pri me re na, ako zna mo zna če nje ove re či. Ka da ko ri sti mo ne ku reč, 
mo ra mo zna ti šta ona zna či. Zna če nje da ma: „ot me na že na, obič no iz vi šeg 
sta le ža, ko ja dr ži do se be; 2. oso ba uopšte“ (Klajn i Šip ka, Ve li ki reč nik stra nih 
re či, 2006, 314). 

S a  v e t  j e  d a  s e  i z  o  s t a  v i  d a  m a  u si tu a ci ji oslo vlja va nja, po-
zdra vlja nja ili pred sta vlja nja i oda be ru re či ko je od go va ra ju pri ro di sku pa: 
ako je u par la men tu, on da su to po sla ni ce i po sla ni ci; ako je u obra zov nim usta-
no va ma, on da su to pro fe so ri i pro fe sor ke, na stav ni ci i na stav ni ce, stu dent ki nje 
i stu den ti, uče ni ci i uče ni ce...“ (Во дич 2019: 61).

Ка да се за ви ри у Велики речник страних речи и израза, али и у са време-
не де скрип тив не реч ни ке по пут Реч ни ка СА НУ или ше сто том ног и јед но-
том ног Реч ни ка МС, ла ко се мо же уо чи ти да је лек се ма да ма у јед ном од сво јих 
се кун дар них се ман тич ких ре а ли за ци ја де фи ни са на као ‘жен ска осо ба уоп ште’, 
а не ‘осо ба уоп ште’, ка ко су то ау то ри Во ди ча пред ста ви ли. И не мо же мо а 
да се не за пи та мо ко ји су мо ти ви за ова кво по сту па ње.

У Во ди чу се из но си и не тач на кон ста та ци ја о то ме да двој на пре зи ме-
на код же на ука зу ју на ста тус „уда то сти“: 

„Po čet kom 21. ve ka, a i ra ni je, pred la že se, u skla du sa De kla ra ci jom o 
ljud skim pra vi ma (1948), da se že na ne obe le ža va kao pri pa da ju ća ne kom 
muš kar cu (ocu, mu žu, bra tu), što je je zič ki vi dlji vo ka da se iz o sta vi na sta vak 
pre zi me nu že ne – Br na bić je pot pi sa la spo ra zum sa Fol ksva ge nom. Tim pre 
što sve vi še ovla da va prak sa da uda te že ne svom de vo jač kom pre zi me nu do-
da ju pre zi me mu ža pa ima mo udvo je na pre zi me na – prof. dr Sla vi ca Đu kić 
De ja no vić u Par la men tu Vla de Sr bi je (ni je do bro: Sla vi ca Đu ki će va De ja no-
vić ka). Da nas su sve broj ni ji pri me ri dvoj nih pre zi me na uda tih že na na jav noj 
sce ni (na pri mer, Ko lin da Gra bar Ki ta ro vić ne će bi ti Ko lin da Gra bar ka Ki ta-
ro vi će va), jer udvo je no pre zi me sa da sig na li zi ra nje no brač no sta nje (‘uda to-
sti’)“ (Во дич 2019: 65) 

Удво је на пре зи ме на код жен ских осо ба мо гу, али и не мо ра ју ука зи ва-
ти на ста ње „уда то сти“. Има же на ко је су ула ском у брак до да ле му же вље во 
пре зи ме, а на кон раз во да су из раз ли чи тих раз ло га од лу чи ле да за др же оба 
пре зи ме на, јер је то за ко ном до зво ље но. Та ко ђе, има и му шка ра ца ко ји су 
сту па њем у брак до да ли же ни но пре зи ме, па са мим тим де ца ро ђе на у том 
бра ку има ју два пре зи ме на – и мај чи но и оче во.
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8. Освр ни мо се са да на гло са ри ју ме, од но сно спи ско ве зва ња, за ни ма-
ња и ти ту ла, и уоп ште на од нос ау то ра ана ли зи ра них тек сто ва пре ма мо ви-
ра ним фе ми ни ну ми ма ко је пре по ру чу ју чи та те љи ма. И у При руч ни ку и у 
Во ди чу ти пред ло зи оби лу ју раз ли чи тим ти по ви ма по гре ша ка, ко је би се 
мо гле угру бо си сте ма ти зо ва ти на сле де ћи на чин:

(а) мо ви ра ни фе ми ни ну ми ко ји се ко се с де ри ва то ло шком нор мом (в. 
тач ку 6), ти па пси хо ло шки ња, пе да го шки ња;

(б) де ри ва то ло шка не ком пе тен ци ја (кон стру и са ње не пра вил них мо-
ци о них па ро ва по пут слу ша лац –слу ша тељ ка);

(в) не до вољ но по зна ва ње фо не ти ке и фо но ло ги је срп ског је зи ка (нпр. 
ви те з–ви те шки ња);

(г) ор то граф ска не ком пе тен ци ја (нпр. есе и ста –е се јист ки ња);
(д) не до след ност3 (због че га мо же мо ре ћи ен до кри но ло ги ца, али не и 

не у ро ло ги ца);
(ђ) на ме ран пре вид (не ма му шког ро да име ни це усе де ли ца, иа ко реч-

ни ци до ка зу ју друк чи је);
(е) не мар (нпр. ге рон то лог –ге рон то до ма ћи ца);
(ж) и, нај зна чај ни је, на осно ву ко јих кри те ри ју ма и ка квих ком пе тен-

ци ја ау то ри Во ди ча и При руч ни ка нор ми ра ју мо ви ра не фе ми ни ну ме, одно-
сно од лу чу ју ко ји об лик мо же ући у упо тре бу, а ко ји не (нпр. тре ба ко ри сти ти 
име ни цу сут ки ња, али не и су диј ка, су ди ни ца).

9. На по чет ку на шег тек ста по ме ну ли смо да је кра јем ју ла 2019. го ди не, 
на сај ту Вла де Ре пу бли ке Ср би је, об ја вље на и ћи ри лич ка вер зи ја При руч ника 
за род ну рав но прав ност, са не из ме ње ном го ди ном из да ња – 2019, и иста кли 
смо да је то је ве о ма нео бич но, бу ду ћи да се за сва ко но во, из ме ње но и допу-
ње но из да ње мо ра на ве сти и од го ва ра ју ћа го ди на. Срав њи ва ње гло са ри ју ма 
из ових два ју из да ња, ла ти нич ког (ко је се по ја ви ло 2019) и ћи ри лич ког (које 
се на сај ту Вла де по ја ви ло две го ди не ка сни је) ука за ло је на број не из ме не, 
ко је се мо гу гру пи са ти на сле де ћи на чин:

(а) у ћи ри лич ком из да њу не до ста је чи та во сло во р у гло са ри ју му;
(б) об ли ци за му шки и жен ски род ко ји су у ћи ри лич ком из да њу из ба-

че ни, а има их у ла ти нич ком: ho do ča sni ca : ho do ča snik, ho rist ki nja, ho ri sti ca : 
ho rist(a), im pe ra tor : im pe ra tor ka, in struk tor ka, in struk to ri ca : in struk tor, in te lek
tu al ka : in te lek tu a lac, in ter pre ta tor ka : in ter pre ta tor, in va lit ki nja, že na sa in va li
di te tom : in va lid, is tra ži va či ca : is tra ži vač, iz la ga či ca : iz la gač, iz ru či telj ka : iz ruči
telj, iz veš ta či ca : iz veš ta vač, iz vi đa či ca : iz vi đač, iz vo zni ca : iz vo znik, iz vr ši telj ka : 
iz vr ši telj, ja ha či ca : ja hač, je dri li čar ka : je dri li čar, ju na ki nja : ju nak, ka det ki nja : 
ka det, ka feku va ri ca : ka feku var, ka u boj ka : ka u boj, ka pi ten ka : ka pi ten, ka pi ta list
ki nja : ka pi ta li sta, ka pla ri ca : ka plar, ka ri je rist ki nja : ka ri je ri sta, kla ri ne tist ki nja : 
kla ri ne ti sta, kli jent ki nja : kli jent, kli za či ca : kli zač, ko le gi ni ca : ko le ga, ko lek ci o nar ka : 

3 Пре све га се од но си на При руч ник.



368

ko lek ci o nar, ko men ta tor ka : ko men ta tor, kom ši ni ca : kom ši ja, ko mu nist ki nja : ko
mu ni sta, kon gre sman ka : kon gre sman, kon ku rent ki nja : kon ku rent, ko rek tor ka : 
ko rek tor, ko ri sni ca : ko ri snik, ko sa či ca : ko sač, kra dlji vi ca : kra dlji vac, kra lji ca : kralj, 
kri jum čar ka : kri jum čar, kri ti čar ka : kri ti čar, krv ni ca : krv nik, ku gla ši ca : ku glaš, 
le gi o nar ka : le gi o nar, li der ka : li der, li hvar ka : li hvar, lo va či ca : lo vac, lut kar ka : 
lut kar, ma ni pu lant ki nja : ma ni pu lant, ma ši nist ki nja : ma ši nist(a), ma tu rant ki nja : 
ma tu rant, me di ci nar ka : me di ci nar, me nja či ca : me njač, me se čar ka : me se čar, meta
fi zi čar ka : me ta fi zi čar, mi grant ki nja : mi grant, mi li ci o ner ka : mi li ci o ner, mi si o ner
ka : mi si o nar, mli nar ka : mli nar, mo dist ki nja : mo dist(a), mo ni tor ka, mo ni to ri ca : 
mo ni tor, mo ra list ki nja : mo ra list(a), mo re plov ka : mo re plo vac, mo to rist ki nja : mo
to rist(a), mre žar ka : mre žar, nad ni čar ka : nad ni čar, na jam ni ca : na jam nik, na sled
ni ca : na sled nik, na vi ja či ca : na vi jač, ne i mar ka : ne i mar, no be lov ka : no be lo vac, 
oba veš taj ka : oba veš ta jac, od boj ka ši ca : od boj kaš, od li ka ši ca : od li kaš, od met ni ca : 
od met nik, okul tist ki nja : okul tist(a), olim pij ka : olim pi jac, om bud sman ka : om bud
sman, omla din ka : omla di nac, ope ra tiv ka : ope ra ti vac, osva ja či ca : osva jač;

(в) у ла ти нич ком из да њу су на ве де ни ду блет ни об ли ци за жен ски род, 
у ћи ри лич ком из да њу је је дан об лик из ба чен: asi stent ki nja, asi sten ti ca : asi stent, 
аси стент ки ња : аси стент; dok to rant ki nja, dok tor ka na u ka : dok tor na u ka, док
то рант ки ња : док тор ка на у ка; is ce li telj ka, is ce li va či ca : is ce li telj, ис це ли тељ ка : 
ис це ли тељ; knji go ve za či ca, knji go ve zi ca : knji go ve zac, књи го ве за чи ца : књи гове
зац; ma jor ka, ma jo ri ca : ma jor, ма јор ка : ма јор;

(г) у ла ти нич ком из да њу је на ве ден је дан об лик за жен ски род, у ћи ри-
лич ком из да њу је до дат још је дан: dok to ri ca na u ka : dok tor na u ka, док тор ка 
на у ка, док то ри ца на у ка : док тор на у ка;

(д) об ли ци за му шки и жен ски род ко ји су у до да ти у ћи ри лич ком из-
да њу, а не ма их у ла ти нич ком: из вр шна аси стент ки ња : из вр шни аси стент, 
ма шин ска тех ни чар ка : ма шин ски тех ни чар, хе миј ска тех ни чар ка : хе миј
ски тех ни чар;

(ђ) у ћи ри лич ком из да њу је из вр ше на до пу на од ре ђе ног об ли ка у одно-
су на ла ти нич ко: kor mi lar ka : kor mi lar, кор ми лар ка : кор ми лар/кр мар (вој ни 
чин у мор на ри ци);

(е) ор то граф ске из ме не: pre mi jer ka (pred sed ni ca vla de) : pre mi jer (pred sed
nik vla de), пре ми јер ка / пред сед ни ца вла де : пре ми јер / пред сед ник вла де.

Пот пу но је не ја сно на осно ву ко јих кри те ри ју ма су ау то ри При руч ни-
ка из вр ши ли ова кве из ме не, те та ко ви ше ни су пре по ру чу ју ћи мо ви ра ни 
фе ми ни ну ми ко ји су да нас пот пу но уо би ча је ни по пут ју на ки ња, ко ле ги ни ца, 
ком ши ни ца, кра љи ца, од бој ка ши ца, а за др жа не су из ми шље не ре чи по пут 
бру са чи ца ста ка ла, др во мо де лар ка, па е до дон тист ки ња, ра па ра тор ка на
ме шта ја... По себ но упа да у очи то што је из ћи ри лич ког из да ња из ба чен 
об лик ис тра жи ва чи ца, а у При руч ни ку ше сто по гла вље но си на слов Če ti ri 
is tra ži va či ce je zi ka za ko je tre ba da zna te.

10. За кљу чак овог тек ста вр ло је ја сан – као ни у За ко ну, та ко ни у Во-
ди чу ни у При руч ни ку не по сто је ја сне и на уч но ар гу мен то ва не по став ке 
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на осно ву ко јих гра ђа ни мо гу не дво сми сле но раз у ме ти шта је род но осе тљив 
је зик и где су ње го ве гра ни це. На осно ву раз ли чи тих де фи ни ци ја овог пој-
ма и ње го ве не до след не при ме не у ана ли зи ра ним до ку мен ти ма, чи ни се да 
то ни њи хо вим ау то ри ма ни је са свим ја сно, од но сно да, у нај ма њу ру ку, 
очи глед но не по зна ју ма те ри ју о ко јој пи шу. То се и мо гло оче ки ва ти, бу ду-
ћи да ау то ри При руч ни ка уоп ште ни су ср би сти, те ни су ни би ли ква ли фи-
ко ва ни за ње го во са ста вља ње. Сто га је је ди но мо гу ће ре ше ње да се За кон 
по ни шти, При руч ник по ву че са сај та Вла де, а за тим да се по сту пи пре ма 
јед ном од за кљу ча ка из Са оп ште ња Ма ти це срп ске на кон ску па „По ло жај 
срп ско га је зи ка у са вре ме ном дру штву: иза зо ви про бле ми, ре ше ња“ (стр. 6): 
„Ово се пи та ње ре ша ва ду го роч но, у скло пу јед не ши ре и до бро про ми шље не 
стра те ги је уну тар уже стру ке, уз са рад њу струч ња ка раз ли чи тих про фи ла 
... за шта ни су ком пе тент ни ни ти над ле жни по је дин ци или гру пе оку пље не 
око не вла ди них ор га ни за ци ја, ко ји су по ка за ли из ра зи то не зна ње и агре-
сив ну ис кљу чи вост, за кло нив ши се иза др жав них ин сти ту ци ја и прав ног 
си сте ма“.

Др Ана З. Ма ца но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

Београд

ran dje lo vi ca na@yahoo.com
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