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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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ци ја са вре ме ног срп ског је зи ка, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.



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 -
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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)



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.



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

О социјалним фемининативима… 39



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

Јужнословенски филолог LXXII, св. 3–4 (2016)40

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.



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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5 За ви ше по да та ка о со ци јал ним фе ми ни на ти ви ма у че шком је зи ку в.
ČMEJRKOVÁ 2003; НЕ Щ И МЕН КО 2009; НЕ Щ И МЕН КО 2010; АР ХАН ГЕ ЛЬ СКАЯ 2012; за
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).



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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6 У ру ском је зи ку су ко ло кви јал ни или суп стан дард ни об ли ци по пут ад ми -
ни стра тор ша, ас си стент ка, га и шни ца, де кан ша, де пу тат ша, ди рек трис са,

док тор ша, до цент ка, ко смо навт ка, лин гвист ка, ли те ра тор ша, ми ни стер ша,

пред се да те ль ша, пре мь ер ша, про фес сор ша, рек тор ша, ше фи ня и сл., што ва жи
и за мно ге со ци јал не фе ми ни на ти ве у бе ло ру ском је зи ку (нпр. ад мі ні стра тар ка,

астра на ўт ка, ашу кан ка, ву чо ная, док тар ка, дэ кан ша, дэ пу тат ка, ды рэк тар ка,

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.



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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је зи ку в. АР ХАН ГЕ ЛЬ СКАЯ 2011; АР ХАН ГЕ ЛЬ СКАЯ 2013.

9 Рет ко, в. http://mk-mk.fa ce bo ok.com/grap hi cart so fi ja?Sk=app_4949752878,
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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.



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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