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Тож художній тип дискурсу є одним із 
найскладніших понять в теорії дискурсу. Кожен 
лінгвіст трактує його по-своєму, враховуючи ті чи 
інші його аспекти.  
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Проблема фемінізації назв професій у 
французькій та іспанській мовах 

Анотація. Питання утворення та вживання 
фемінітивів (зокрема жіночих форм назв професій та 
посад) в окремих європейських мовах виникло ще у 
середині минулого століття, але й досі залишається 
актуальним. Процес фемінізації французької та 
іспанської мов продовжує викликати суперечки у 
суспільстві та серед фахівців.  

Ключові слова: фемінітив, фемінізація мови, 
гендерна лінгвістика 

Abstract: The issue of formation and use of 
feminitiv (in particular, women's forms of profession 
names and positions) in some European languages arose 
in the middle of the last century, but still remains 
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relevant. The process of feminization of the French and 
Spanish languages continues to cause controversy in 
society and among experts. 

Key words: feminitivist, language feminization, 
gender linguistics 

 
Проблема вживання фемінітивів у різних 

європейських мовах відображує безперервно 
зростаючу активність жінок у різних галузях 
діяльності, їх досягнення у професійній та соціальній 
сферах життя. Способи вирішення цієї проблеми 
залежать від особливостей кожної конкретної мови. У 
мовах, де нема граматичної категорії роду 
(англійська), такої проблеми не існує. У німецькій та 
італійській мовах, з їх фіксованими способами 
утворення форм жіночого роду, це питання 
практично не піднімається. Що стосується 
французької та іспанської мови, проблема фемінізації 
є дуже актуальною і викликає гострі суперечки не 
тільки серед лінгвістів, але й серед істориків, 
політиків, письменників. 

Підходи до вирішення проблеми фемінізації мов 
стали можливими в рамках нового напряму в мовних 
науках – гендерної лінгвістики. Як незалежна наука, 
гендерна лінгвістика базується на досягненнях 
лінгвістичної прагматики, функціоналізму та 
когнітивної лінгвістики. ЇЇ методологічною основою 
були положення антропоцентризму і 
постмодерністської філософії, а безпосереднім 
попередником була феміністська лінгвістика. 

Цілеспрямована робота з вирішення проблеми 
фемінізації номінативної системи французької мови 

розпочалась у Франції ще у 1984 р., коли була 
створена комісія з питань фемінізації назв професій, 
яку очолила Івет Руді, міністерка у справах жінок [1, 
с. 171]. Ціллю комісії було «покласти край 
лінгвістичній невидимості жінок» [4]. В задачі комісії 
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входило насамперед виявлення професій, у назвах 
яких був відсутній жіночий еквівалент, 
формулювання правил для утворення нових назв та 
створення нових термінів-фемінітивів. 

У 1986 р. у Франції розпочалася реформа, що 
отримала назву фемінізації найменувань професій, 
посад, звань і ступенів. На перший погляд, цей 
процес не мав викликати якихось серйозних проблем, 
оскільки у старофранцузькій мові  жіночі форми 
існували для позначення усіх титулів та 
професій: prieure, tourière, abbesse, marquise, comtesse 
[3]. Тобто, утворення фемінітивів для існуючих наразі 
професій та посад мало б сприйматися як певне 
логічне повернення до витоків з урахуванням вимог 
сучасності. Однак, Французька Академія висловилася 
проти такого втручання у процес регулювання мови, 
наголошуючи на тому, що це призведе до порушення 
балансу, що встановився в результаті історичного 
розвитку держави та мови. Широкі верстви 
населення також не підтримали мовних нововведень.  

Зміни стали реальними лише тоді, коли до уряду 
Франції увійшли 7 жінок, які наполягли на тому, щоб 
назва їхніх посад відповідала статі. Звернення Мадам 
міністерка (Madame la Ministre) було офіційно 
визнано Прем’єр-міністром та Президентом Франції, а 
перелік жіночих назв професій, посад, ступенів 
нарешті отримав підтримку та почав вводитися у 
вжиток. Тепер у французькій мові використовуються 
терміни une juge, une maire, une pilote, une avocate, une 
chercheuse, une sculptrice, une colonelle etc., але й на 
сьогоднішній день ставлення до процесу фемінізації 
мови дуже різне і він не відбувається без проблем та 
перешкод.    

Іспанія у вирішенні питання фемінізації мови 
також не йде по гендерно нейтральному шляху. Не 
дивлячись на те, що в іспанській мові завжди 
існувало багато фемінітивів, правила утворення яких 
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були встановлені ще у Середньовіччі (la pastora, la 
labriega) [2, с. 383], нові терміни продовжують 
з’являтися та входити у вжиток. Так, все частіше 
спостерігається тенденція утворення окремих 
жіночих форм іменників на -е, в яких раніше для 
позначення жіночого роду змінювали тільки артикль: 
la presidenta замість la presidente, la dependienta 
замість la dependiente, la clienta замість la cliente. 

Представники різних професійних та соціальних 
груп Іспанії по-різному відносяться до вживання 
фемінітивів. Навіть серед членів Королівської 

академії іспанської мови спостерігається розкол: одни 
з них вважають жіночу форму дивною або навіть 
потворною, інші прагнуть до зменшення гендерної 
асиметрії у мові, до утворення нових термінів або до 
модифікації старих термінів та визначень.  
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