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Протягом останніх десятиріч феміністський рух як один із потужних 

соціальних факторів вплинув на свідомість усієї світової спільноти. Жіночий 

або феміністський рух ставить своєю метою ліквідацію статевої 
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дискримінації та визнання вагомості ролі жінки у суспільстві, а також прагне 

змінити культурні й соціальні традиції, які увіковічують патріархальну 

систему цінностей. 

Саме завдяки феміністськом урухові та боротьбі жінок за рівні права з 

чоловіками увійшов до вжитку термін «гендер» (80-ті роки) для позначення 

надбіологічної, культурно-детермінованої статі; поява терміна виражала 

виникнення проблеми та необхідності її вирішення [1, c.176]. На відміну від 

слова «sex», що позначає фізіологічні відмінності двох статей, 

«gender»позначає, соціальні та ті, що з них походять [1, c. 177].  

Гендерні дослідження дозволяють побачити серйозні відмінності в 

мовній поведінці чоловіків та жінок, які зумовлені психолого-ємоційними та 

соціальними причинами. 

Феміністська критика мови (феміністська лінгвістика) –своєрідний 

напрямок у мовознавстві, його головна мета полягає у виявленні й подоланні 

відбитого в мові чоловічого домінування в суспільному й культурному житті. 

Вона з'явилася наприкінці 1960-х - початку 1970-х років у зв'язку з 

виникненням Нового жіночого руху в США й Німеччині [4, c. 21-22]. 

Першою працею феміністської критики мови стала робота Р. Лакофф "Мова і 

місце жінки" (Lakoff), що обґрунтувала андроцентризм мови  і ущербність 

образу жінки в картині світу, відтвореної в мові[4]. 

Зародившись у США, найбільше поширення в Європі феміністська 

критика мови одержала в Німеччині з появою робіт С. Тремель-Плетц 

(Tromel-Plotz) (“Жіноча мова – мова змін”) і Л. Пуш (Pusch) (“Німецька – 

мова чоловіків”). Істотну роль зіграли також у поширенні феміністської 

критики мови праці Ю. Крістевой.  

У феміністській критиці мови проглядаються два напрямки: перший 

відноситься до дослідження мови з метою виявлення асиметрій у системі 

мови, спрямованих протии жінок. Ці асиметрії одержали назву мовного 

сексизму [4, c. 56].  
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Другий напрямок феміністської критики мови–дослідження особливостей 

комунікації в одностатевих і змішаних групах, в основі якого лежить 

припущення про те, що на базі патріархатних стереотипів, відбитих у мові, 

розвиваються різні стратегії мовної поведінки чоловіків і жінок.  

Феміністська критика підкреслює, що осмислення відмінностей між 

поняттями "чоловіче" й "жіноче" завжди здійснювалося з патріархатних, 

маскулінистських позицій, тобто із заданого, апріорного припущення, що 

чоловіча культура і її ієрархічні ряди є універсальним мірилом будь-яких 

етичних й естетичних цінностей [2, c. 55]. 

Сексизм – переконання, що одна стать є слабшою, менш важливою чи 

розумнішою ніж інша стать, особливо це стосується жінок, яких вважають 

менш здібними у порівнянні з чоловіками [4, c. 57].Сьогодні значна увага 

приділяється проблемам, пов’язаних з наявністю сексистської мови в 

суспільствах, які виступають за рівноправність статей. 

Багато країн, наприклад, США, Великобританія, Канада та інші країни 

Європейського Союзу, здійснили перші кроки по вилученню сексизму з 

суспільної мови. Деякі відділи влади ввели методичні рекомендації щодо 

використання несексистської мови. Мета цих рекомендацій не покінчити з 

лінгвістичним зображенням статі, тобто зробити мову безстатевою, а 

забезпечити гармонійне й справедливе подання чоловіків і жінок в мові [3, c. 

73].  

1. Використання особових займенників [3, c. 127]. 

Багато людей не можуть розрізнити ‘he’ від позначення чоловічого роду. 

Це стає очевидним з речення, яке з граматичної точки зору є правильним: 

Someone has left his make-up in the bathroom. В багатьох випадках 

використання особових займенників ‘he, him and his’ можна уникнути без 

зміни у значенні або втрати ясності і точності, якщо підібрана необхідна не 

сексистська альтернатива. Наприклад, переробити речення з однини в 

множину: Applicants should fill in this document using their [own] handwriting. 

2. Використання ‘man’ у загальному значенні [3, c.141]. 
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Хоча слово ‘man’ все ще використовується в загальному значенні, 

різноманітні авторитетні джерела визнають, що слово ‘man’ зараз головним 

чином вказує на чоловічу стать і, що воно має тільки непряме відношення до 

жінок. В інтересах ясності і рівності зображення статей, вважається 

необхідним уникати використання поняття ‘man’ у загальному значенні й 

заміняти його наступними виразами: humans, human race, human beings, 

human species, humanity, person(s), man and woman, individual(s), people(s) etc. 

3. Використання професійних назв та споріднених занять у відношенні 

виключно до жінок [3, c. 152]. 

Існує два типии професійних назв та споріднених занять, що відносяться 

виключно до жінок: ті, щомістять слово, яке вказує на жіночу стать, 

наприклад ‘salesgirl’, ‘sister’ (nurse), ‘matron’, і ті, що містять ‘жіночі’ суфікси 

-ess, -ette, -trix. Треба уникати використання таких слів в загальних 

контекстах, бо тоді вони виключає наявність чоловіків. Наприклад, замість 

tea lady треба вживати tea attendant. 

4.Привітання, звання та інші способи звертання [3, c. 160]. 

 Звертання по відношенні до жінок і чоловіків часто асиметричні. 

Наприклад, звання, посади жінок не згадуються, на відміну від чоловічих; до 

жінки звертаються на ім’я, тоді як до чоловіка звертаються відповідно до 

його звання, ім’я та прізвища. Для того, щоб забезпечити лінгвістичну 

рівність між чоловіками і жінками, важливо використовувати звання, 

привітання та інші способи звертання до жінок і чоловіків паралельно. 

Наприклад, правильним вважається Albert Einstein and Margaret Mead або Dr 

Einstein and Dr Mead, замість  Albert Einstein and Mrs Mead. 

Таким чином, феміністська лінгвістика ввела до наукового обігу цілий 

ряд нових лінгвістичних понять і розширила трактування традиційних 

концептів «мовної  поведінки» й «значення» [3]. Зміна світу неможлива без 

випереджаючої зміни мови, а це означає, що модифікувати сучасний 

гендерний баланс соціуму неможливо без змін у лінгвістичній базі, без  

впровадження в нього нових понять та слів. 
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Русские пословицы и поговорки говорят о близости счастья и несчастья в 

языковой картине носителей языка. По-русски говоря, счастье и несчастье 

«едут вместе». В рамках исследования были собраны, изучены, описаны и 

систематизированы следующие пословицы, отражающие  взаимообусловленн

ость понятий счастье/несчастье: 

Счастье и несчастье на одном полозу едут. Счастье с несчастьем в (на) 

одних санях ездят. Было бы [и] счастье, да одолело несчастье. Счастье ума 

прибавляет, а несчастье последнее отымает. Счастье - на костылях, 

несчастье - на крыльях. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Счастье 

- на крыльях, несчастье - на костылях. Счастье с несчастьем в одних санях 

ездят. Счастье с бессчастьем смешалось - ничего не осталось. Не бывать 

бы счастью, да несчастье помогло. В счастье живёт несчастье, в 

несчастье таится счастье. Счастье добродетельно, несчастье 

злонамеренно. 

В основу описания и классификации был положен лексико–
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