Фемінітиви у словниках були ще у 16 столітті, куди вони поділись?
9 Листопада 2017
9 листопада в Україні святкують державне свято – День української
писемності та мови. Сьогодні пишуть диктант, говорять про наголос у слові
йогУрт та одягають вишиванки. Та в цей день можна не лише підтримувати
традиційні норми, а й говорити про мову як елемент сучасності, який
змінюється, розширюється, фемінізується.
Фемінітиви входять в українську мову. Хтось відчиняє їм двері, а хтось
просить піти далі і не затримуватися. Паралельно виникає чимало запитань: а
чому не можна використати чоловічий рід; а чи правда, що при Совєтах їх
забороняли; чому прибиральниця – це звично, а юристка – ні.
Про явище фемінізації української мови говорили з кандидатом філологічних
наук, викладачем Острозької академії Віталієм Максимчуком.
Жіноче від чоловічого?
— Фемінітиви можна знайти вже у словниках 16 століття. Проте за часів
Радянського Союзу їх із тих словників прибирають, бо російська, мова братів
наших менших, надає перевагу іменникам чоловічого роду.
На запитання про те, чи паралельно з іменниками чоловічого роду
виникають фемінітиви, Віталій каже, що ні.
— Українська словотвірна система творить фемінітиви від маскулінітивів,
тобто іменники жіночого роду ми творимо від іменників чоловічого. Коли у
нас з’являється іменник «вчитель», після цього, додаючи суфікс «к», маємо
іменник вчителька. У нас з’являється іменник «поет» (від слова поетика чи
поезія), ми, додаючи суфікс «к», творимо іменник «поетка», або, додаючи
суфікс «с», утворюємо іменник «поетеса». Тобто говорити про їх паралельну
появу, очевидно, не доводиться.
Однак, маємо винятки – назви осіб за місцем проживання. Україна, відповідно
українець (суфікс «ець») і українка (суфікс «к»). Тобто говорити, що українка
пішла від українця – ми ніяк не можемо, бо мало бути щось на кшталт
«українечка».
«Чоловічі» професії
— Раніше жінка виконувала лише домашню роботу, сиділа вдома і берегла
своє вогнище. Усю іншу роботу виконували чоловіки, які вчилися,
забезпечували сім’ю, ставали мисливцями, здобували професії. Жіноча
професія була, очевидно, непотрібною суспільству, і жінку сприймали як
людину, яка повинна виховувати дітей. Коли жінки приходять у початково
«чоловічі» професії, з’являються фемінітиви. Якщо в нас раніше був лише
бізнесмен, тепер у нас жінка приходить у бізнес, і ми запозичуємо лексеми:
бізнесвумен, бізнеследі. Цікаво ще те, що в нас з’являється іменник
бізнесменка. Тобто бізнесмен – це чоловік, ми до нього додаємо суфікс «к», і
утворюється щось таке цікаве: ніби ще чоловік, але вже зовсім жінка. Те саме
і з іншими професіями: раніше жінки не працювали у ядерній фізиці, інженерії.
Зараз у нас жінки працюють скрізь і можуть були ливарницями,

інженерицями. А ще зараз існують моделі паралельного творення: є
фотографиня, є фотографеса, є фотографка.
— Мова сама обере, яке слово залишиться. Не ми, а мова. Мова сама вилучає
непотрібні їй слова. От приклад: ви знаєте, що слово юнка раніше у мові не
існувало, був юнак. Але Павло Тичина свого часу створив іменник юнка, який
прижився в українській мові. Паралельно із тим іменником Михайло ДрайХмара витворює інше слово на позначення осіб жіночої статі – юниця. Але
мова обирає юнку, відкидаючи юницю, – говорить Віталій Максимчук.
Здивування у чоловічому роді викликають, наприклад, професії «балерина»
та «медсестра», які ми звикли бачити у жіночій формі.
— Очевидно, пов’язано з тим, що медсестра – це помічник лікаря. Тобто це
була жінка, яка допомагала чоловіку виконувати певні операції. Хоча зараз
паралельно функціює іменник медбрат. Те саме стосується і балерини:
балерина, це, можливо, не професія, а рід заняття, хобі, яким цікавилася та чи
інша дівчина. Вона хотіла себе реалізувати на сцені – вона танцювала балет і
ставала балериною. Зараз паралельно використовують іменник балерун, хоча
не всі науковці згідні з тим, що його варто вживати в українському мовленні.
Поза нормою патріархального суспільства
Сьогодні більшість фемінітивів існують поза нормою української мови,
тобто вони не записані у словниках і їх, зазвичай, не можна використовувати
у офіційних документах. Хоча маємо і позитивні приклади.
Запитуємо у Віталія Максимчука, як кандидат філологічних наук ставиться
до порушення норм української мови.
— Позитивно, оскільки мовна норма категорія історична. Те, що було нормою
років 10-20 тому, на сучасному етапі вже може бути анормативним, а те, що
було анормативним – можна вважати нормою. Нам треба ґендерно вирівняти
нашу мову: щоб у нас був і журналіст, і журналістка, і професор, і професорка,
і доцент, і доцентка. Виникає цікаве питання: коли дівчина вчиться в
університеті, вона – студентка; вона іде далі – вона стає апірант; а захищається
вона – професор чи доктор. Вона втрачає свою фемінність, стаючи на щабель
нібито чоловічої професії. Це пов’язано, очевидно, з тим, що наше суспільство
патріархальне.
Водночас, поки фемінітиви не є нормою української мови, нормою є
узгодження іменника чоловічого роду й імені жіночого: журналіст Леся,
прем’єр Юля.
— Це абсурдно співвідноситься, моя думка – цього не варто робити. Якщо в
нас є Леся або Юля, значить вона є журналісткою або прем’єркою. Ми ж не
кажемо – учень Іванна, ми кажемо – учениця Іванна.
Не універсальний чоловік
Сьогодні чоловічий рід використовують для позначення як чоловічих, так
і жіночих професій, опираючись на його універсальність. Чи ж є він
насправді таким?
— Узагалі про універсальність не можна говорити ніде. Якщо ми маємо в
українській мові три грамеми роду: чоловічу, жіночу і середню, то я не бачу

потребу говорити про універсальність. Якщо у нас жінка може обіймати
професію, ту саму що і чоловік, інколи виконувати краще ту чи ту роботу, то
про яку універсальність можна говорити? Візьміть Ангелу Меркель: вона
канцлер чи канцлерка Німеччини? Вона очевидно канцлерка, яка, здається,
краща, ніж її попередник Герхард Шредер, і виконує свою роботу на хорошому
рівні.
Чи треба норму?
Цікавимося у Віталія Максимчука, чи треба унормовувати фемінітиви і
коли.
— Треба. Якщо ми йдемо в Європу, нам треба вирівняти мову. Якщо ми
порівняємо, до прикладу, чеську мову, яка, до речі, зазнала чималого
колоніального впливу Німеччини, в них паралельно існують іменники на
позначення чоловічої статі й жіночої статі. Якщо в них є доцент, отже в них є
доцентка, якщо в них є професор, у них є професорка, і це норма. Чехи цього
не бояться. Як тільки з’являється назва професії, вони відразу витворюють чи
шукають номінативне позначення чоловіка і позначення жінки.
Коли фемінітиви стануть нормою, очевидно, вирішувати не мовознавцям. Це
має вирішити суспільство. Якщо суспільство сприйматиме це як норму, якщо
не буде там цього «це не гарно», або відмазка «це не звучить». Нічим не
пояснюють, це просто не звучить і все! Я думаю, що можна за років 5-10
ввести це в норму. Але для того, щоб це стало нормою на звичайному такому
рівні, потрібно хоча би два покоління, себто півсторіччя.
Ольга Кириленко
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П’ять причин вживати фемінітиви
26 Грудня 2015
Матеріал підготовано на основі лекції «Фемінітиви: від символічної влади до
справедливої мови» Олени Синчак, мовознавиці, кандидатки філологічних
наук, старшої викладачки Українського католицького університету,
співавторки підручника «Ґендер для медій».
Олена Синчак, фото: сторінка Феміністичної майстерні у Фейсбук
1. У мові закодовані соціальні схеми
Відтак, фемінітиви — не просто слова для називання жінки. Якщо мова
виражає нерівності між чоловіками та жінками, применшуючи досягнення
жінки, то вже самим вираженням такого стану справ — це узаконює.
Мова формується на перетині влади, ідеології, політики і сила слів залежить
від віри в їхню легітимність, а також легітимність тих, хто їх промовляє.
Згідно з гіпотезою Сепіра — Ворфа (названа за іменами американських
мовознавців Едварда Сепіра та Бенджаміна Ворфа), мова утворює коло, з якого
нам важко вийти, аби побачити світ у інших категоріях. Люди, які говорять
різними мовами, по-різному сприймають світ і по-різному мислять.
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постструктуралізму, говорить про «мову і символічну владу». Він трактує
мову як поле, де панує боротьба за престиж, визнання, популярність,
авторитет. Лінгвістичні стосунки влади не вичерпуються лінгвістичними
силами. Головними є не суфікси чи словотвірні моделі, а статус мовців, які
вживають ці слова. Ціла соціальна структура присутня у кожному акті мовної
взаємодії.
2. Чоловічий рід на позначення жінки суперечить морфологосинтаксичним нормам української мови
Ще 50 років тому українські мовознавці говорили про те, що фемінітиви
притаманні українській мові і їх треба вживати активніше. У 1999 році
Олександр Пономарів, мовознавець, автор понад 250 наукових, науковопопулярних і науково-публіцистичних праць з історії, стилістики та культури
української мови, зазначив, що вживання чоловічого роду на позначення
жінки суперечить морфолого-синтаксичним нормам української мови.
Уникання фемінітивів збіднює мову: робить її більш канцелярською,
звужує до офіційно-ділового стилю.
Суфікси, за допомогою яких творяться фемінітиви (-к, -иця, -иня в українській
мові та -k, -ini/-yni в польській), є історично закоріненими та продуктивними,
тобто, від них утворюється значна кількість нових слів.
«Продавчиня» звучить набагато краще, ніж «продавщиця». Порівняймо:
«кравчиня» від «кравець», як «продавчиня» від «продавець».
«Фотографиня» — незвично, але відповідає законам українського словотвору,
і до цього слова можна звикнути», — зазначає Олександр Пономарів.
3. Витіснення фемінітивів з офіційної мови у побутову нівелює активну
суспільну роль жінки
Чоловічі і жіночі назви однієї професії досі відображають різні поняття, до
прикладу: акушерка — експертка з пологів, акушер — лікар, який має більший
статус; секретарка — особа, яка веде діловодство, секретар — чоловік з
великою відповідальністю (держсекретар, вчений секретар); майстер —
чоловік, який щось вправно робить, майстриня — народна умілиця, яка вміє
вишивати чи в’язати; господар ситуації, але господиня дому. Відповідно до
того, як ринок праці ґендерує суспільство, систематично знецінюючи
діяльність жінок, так і мова залучається в ці механізми знецінення та
упідлеглювання.
Тож задля демократизації суспільного життя, маємо розвивати символічний
капітал у жіночих назвах професій. Для цього потрібно, щоб більше жінок на
високих посадах (наприклад, на посаді головної лікарки чи директорки)
вживали у в офіційних документах на позначення своєї посади фемінітиви.
4. Чоловіча форма слова не тотожна жіночій
До прикладу, годі вважати тотожними поняття громадянин та громадянка.
Адже якщо підставити їх у силогізм:

а) Усі громадяни заслуговують на рівні права, Микола громадянин. Отже, він
заслуговує на рівні права.
б) Усі громадяни заслуговують на рівні права. Мар’яна громадянка. Отже,
вона не заслуговує на рівні права?
Стає очевидним, що тотожність не справджується. Згідно із законами логіки,
громадянин не тотожний громадянці, а відтак, громадяни не асоціюються із
жінками.
5. Ми самі задаємо напрям розвитку мови: чи то північно-східний, чи то
центральноєвропейський
Джошуа Фішман, американський соціолінгвіст, який спеціалізується на
мовному плануванні , запевняє, що ми можемо очищати мову від запозичень,
віддаляти від іншої мови або наближати до неї; спрямовувати на класичний
взірець, який був у минулому, чи «модернізовувати», з огляду на науковотехнічний поступ. Як зазначає Джошуа Фішман, мало пишатися чи шанувати,
мовою треба займатись, вибираючи шляхи її розвитку.
Наша відповідальність — задавати напрям розвитку мови і працювати над
нею. До прикладу, коли ми не використовуємо фемінітиви, то порушуємо цілу
низку лінгвістичних законів української мови. Наприклад: ми зустрілися із
пані професор Зубрицькою чи із пані професором Зубрицькою? Ми просто не
можемо узгодити за родом слова (що є визначальною особливістю української
граматики), якщо уникатимемо фемінітивів.
Натомість, якщо ми поглянемо на словацьку, чеську та польську мови, то
побачимо, що, особливо у словацькій і чеській, утворення фемінітивів є
настільки розповсюдженими, що стали нормою. У чеському університеті ви
прийнято звертатися до жінки: «Пані професорко». Якщо ви звернетеся: «Пані
професоре» — не лише порушите норми чеської мови, але й можете образити
професорку.
Наведені приклади вияскравлюють чинники, які насправді визначають напрям
мовної політики щодо вживання чи уникання фемінітивів у публічному
просторі. Очевидно, найважливішими серед них є ставлення до жінок, яке
панує в конкретному суспільстві, прийняті у мовній спільності взаємини між
статями, а також стан жіночого руху. Водночас аргументи, які в нас часто
наводять: «звучить — не звучить», «неможливо утворити жіночу назву через
збіг приголосних», «виражає применшувальні смисли» — затемнюють сам
факт, що Україна уже більше двадцяти років живе без належного ґендерного
регулювання і мови, і суспільного життя загалом.
Крім того, привертає увагу той факт, що норма уникати фемінітивів в
українській мові була «списана» з російської. Однак, як наголошує Юрій
Шевельов, до того, як потрапити під важелі російського впливу, українська
мова примикала до центральноєвропейського мовного союзу. І в цьому можна
пересвідчилися на прикладі утворення та вживання фемінітивів в українській,
словацькій, чеській, польській і хорватській мовах. Отже, доцільне, чи то пак
безпечне, мовне планування мало б сьогодні повернути українську мову назад

у центральноєвропейське русло, зокрема, завдяки частішому вживанню
фемінітивів.
Підготувала Мар’яна Вербовська
Захід відбувся в рамках проекту «Феміністичний лекторій», що реалізовує
громадська ініціатива «Феміністична майстерня» за підтримки Фонду ім.
Гайнріха Бьолля в Україні
http://povaha.org.ua/pyat-prychyn-vzhyvaty-feminityvy/
«Експертка» і «громадянка»: у Дніпрі громадська організація домоглася
фемінітивів у своєму статуті
30 Вересня 2017
Поки питання – вживати чи не вживати фемінітиви – викликає чимало
дискусій, самі фемінітиви виходять із розмов в офіційні документи. Для
нашого суспільства звично, що назви професій і посад вживаються в
чоловічому роді. Багатьом фемінітиви ріжуть слух та навіть викликають сміх.
Проте головною причиною спротиву вживанню жіночого роду в нашій
розмові – це укорінений мовний сексизм, який походить від низького
соціального статусу жінок.
Цими днями у Дніпрі була зареєстрована громадська організація
«Громадський рух “За гендерну рівність”», яка наполягла на використанні
фемінітивів у своєму статуті.
“Останні штрихи з бюрократією – і продовжуємо працювати в напрямку
сприяння досягненню рівності прав та можливостей жінок та чоловіків», –
написала на своїй сторінці у Фейсбук засновниця громадської організації
Ольга Полякова, яка до тогож є авторкою матеріалу для сайту «Повага».
У червні цього року активістки Дніпра звернулися до Головного
територіального управління юстиції з проханням зареєструвати громадську
організацію. У статуті жінки вживали фемінітиви, зокрема, там ішлося про
роботу “експертів” та “експерток”.
“Фемінітиви здивували все Управіння. Це був перший випадок у нашому місті.
Довго тривала дискусія, але Мінюст не знайшов законних підстав нам
відмовити. Ми також залучили юристку, яка вела цю справу. Цікаво, що нам
дозволили використовувати фемінітиви тільки в підпунктах Статуту”, –
говорить Ольга Полякова.
Активістка з Дніпра наголошує, що використання фемінітивів і в побуті, і в
офіційних документах є важливим: “Існує багато професійних жінок,
екперток, політикинь, депутаток, які є дуже дієвими в своїх сферах. Важливо
це підкреслювати, робити їхню роботу видимою. Коли говориш “експерт” чи
“депутат”, автоматично люди уявляють, що це – чоловіки. Так працюють
стереотипи”.
Схожа ситуація трапилася в далекому 2008 році в Харкові. Там було засновано
Харківське жіноче об’єднання “Сфера”. За словами його керівниці Анни
Шаригіної, вони одразу акцентували організацію як жіночу, а тому не хотіли

мати у Статуті так званих “членів”. Зупинилися на фемінітиві – учасниці. При
реєстрації проблем не виникло, а ось у 2017 році, після зміни законодавства
про громадські організації, вони почалися.
“Документів не приймали. Запитували мовляв, що це за “Президентка”, такого
не існує”, – згадує Анна Шаригіна. “Я відповідала: ну ви ж це зараз сказали,
значить є”.
Активістка з Харкова говорить, що найбільш жорстко реагують зазвичай у
державних установах, а ось люди тільки перепитують – чи правильно
зрозуміли.
Як правильно підкреслено в посібнику “Гендер для медій”, зміни в мові мають
відбуватися синхронно з низкою соціальних змін. Позаяк мова є складовою
політичних механізмів, то структурні зміни в мові тягнуть за собою соціальні
зміни. А соціальні зміни, своєю чергою, неможливі без структурних змін у
мові.
Ліза Кузьменко
http://povaha.org.ua/ekspertka-i-hromadyanka-u-dnipri-hromadska-orhanizatsiyadomohlasya-feminityviv-u-svojemu-statuti/

