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Статтю присвячено виявленню основних засобів досягнення ґендерної коректності у сучасній 
німецькій мові. Здійснено огляд базових теоретичних робіт, що стосуються ґендера у мові, проаналізо-
вано підходи до проблеми ґендера в лінгвістиці, а також схарактеризовано основні напрямки ґендерних 
досліджень у лінгвістиці мови. У статті розглянуто поняття «загального чоловічого роду» у сучасній 
німецькій мові. Аналізуючи праці багатьох учених, встановлено, що жінка в мові дискримінована. Лінг-
вісти наполягають, що слід уникати загального чоловічого роду (generisches Maskulinum), оскільки це 
робить жінок невидимими. У результаті дослідження з’ясовано, що ґендерна коректність у сучасній 
німецькій мові досягається шляхом уникнення вживання загального чоловічого роду за допомогою візуа-
лізації та нейтралізації. 

Стратегія «візуалізації» завжди чітко вказує на біологічну стать. Для втілення обох видів корек-
тності сучасна німецька мова має широкий вибір мовних засобів (суфікси -in/-innen за допомогою скісної 
риски або дужок, подвійне називання обох форм, Внутрішня-І, ґендергеп та ґендерна зірка). Альтерна-
тивою вживання іменників загального чоловічого роду також пропонується використання нейтральних 
слів, які дозволяють уникнути будь-якого посилання на біологічну стать респондентів. Подвійне нази-
вання обох форм та нейтралізація підтримується редакційною колегією Дудена.

Встановлено, що внутрішню-I наприкінці 2000-х витісняють такі форми як ґендергеп та ґендерна 
зірка. Ґендергеп та ґендерна зірка допомагають показати не тільки обидві статі, але і всі інші можливі 
ґендерні ідентичності, які не вписуються в бінарну ґендерну систему.

Важливе заперечення проти ґендерно-справедливої мови полягає в тому, що тексти, написані за їх 
принципами, часто важче зрозуміти, ніж тексти, що використовують загальний чоловічий рід.

Перспективи подальших досліджень полягають у порівняльному вивченні засобів досягнення ґендер-
ної коректності у німецькій та українських мовах.

Ключові слова: ґендерна коректність, сучасна німецька мова, загальний чоловічий рід, візуалізація, 
нейтралізація.

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та обґрунтування її актуальності. У лінгвіс-
тичних колах важливою темою лінгвістичних 
дискусій є необхідність та можливість марку-
вання жіночої статі у сучасній німецькій мові 
(К. Уест, Д. Ціммерманн [1] та ін.). В останні 
роки питання ґендерної коректності у науковому 
просторі почало обговорюватися інтенсивніше, 
зокрема порівняльний аналіз сучасних німецьких 
назв професій українською мовою [2], у фразео-
логії німецької мови [3], у сучасних друкованих 
україномовних ЗМІ [4] тощо. Актуальність теми 
зумовлено інтенсифікацією ґендерних дослі-
джень у лінгвістиці та недостатнім визначенням 
окремих понять.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В основі ґендерно-справедливої мови лежить 
коректне використання мови, яка прагне виразити 
ґендерну рівність, яка дозволяє уникнути уперед-
женості за ознаками статі чи соціальної статі. 
Сюди входять пропозиції щодо зміни мовної сис-
теми у лексиці, правописі та навіть у граматиці. 
Починаючи з 1970-х XX ст. найвпливовішими 

представниками у німецькомовному світі в цих 
дослідженнях є Луїза Ф. Пуш та Сента Трьомель-
Пльоц [5, 84–90]. Деякі вимоги цих теоретиків 
знайшли шлях до зміни мови останніх десятиліть 
і зберігаються до сьогодні. 

Мовознавча «суперечка» наприкінці 60-х – на 
початку 70-х років ХХ ст. щодо ґендерно-спра-
ведливої мови спалахнула і в інших країнах. Саме 
тоді лінгвісти на прикладі англійської мови дово-
дили, що жінка в мові (насамперед у граматиці) 
дискримінована. Суперечка загострилася на так 
званому загальному чоловічому роді (generisches 
Maskulinum), який є лінгвістичним явищем, а 
саме вживання іменника або займенника чолові-
чого роду, який вказує на особу невідомої статі, 
у випадку, якщо стать особи не має значення 
або якщо маються на увазі обидві статі, як чоло-
віча, так і жіноча [6]. Він використовується для 
позначення груп живих істот, де також є члени, 
які мають граматичну категорію жіночого роду. 
Загальний чоловічий рід фігурує в таких найме-
нуваннях професій як Lehrer, Schlosser, Soldat, 
Spion. Ця форма приховує чоловічу інтерпрета-
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цію і зображує традиційне правило граматики: 
маскулінна форма включає й жіночу стать [6]. 

У своїх дослідженнях Хенінг Лобін [7] дово-
дить, якщо в тексті зустрічається іменник чолові-
чого роду наприклад, Verkäufer, то читачі автома-
тично не інтерпретують його як іменник жіночого 
роду Verkäuferin. Насправді кожен може переві-
рити для себе, яку людину він бачить у своєму 
розумі зі словами der ewige Student: чоловіка, або 
жінку. Той, хто думає лише про студента-чоло-
віка, є в хорошому суспільстві.

Дамаріс Нюблінг також наголошує про те, що 
«жінки не розглядаються автоматично» при вико-
ристанні іменників чоловічого роду, наприклад 
Student, Tourist, Verkäufer, Einwohner, Leser  
oder Pilot [8]. Про це свідчать численні психоло-
гічні тести. 

Протягом трьох десятиліть проводилися дослі-
дження, щоб з’ясувати «чи бачимо ми насправді 
жінку в очах свого розуму, коли йдеться про Pilot 
або Piloten» [8]. Результати абсолютно різних 
наукових тестів дозволяють стверджувати, що так 
званий загальний чоловічий рід не функціонує. 

Отже, на думку Нюблінг можна сміливо 
спробувати реформи в правописі німецької 
мови [8]. Подвійні форми, такі як Einwohner/
Einwohnerinnen, а також написання внутрішньої-І 
усередині слові на зразок EinwohnerInnen не 
ускладнюють розуміння тексту та не сповільню-
ють процес читання, а сприяють розумово асоці-
ювати жінок в тексті.

Формулювання мети і завдань статті. 
Метою статті є опис засобів досягнення ґендер-
ної коректності у сучасній німецькій мові. Для 
досягнення мети поставлено низку завдань, а 
саме: виокремити основні напрями ґендерних 
досліджень у лінгвістиці мови, визначити поняття 
«загальний чоловічий рід», вивчити особливості 
мовної репрезентації ґендеру.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Габріеле Дівальд та Аня Штайнгауер наполяга-
ють, щоб стать людини завжди і скрізь усвідом-
лювалась, і хочуть досягти цього через втручання 
в мову. Вони зазначають [9], що слід уникати 
загального чоловічого роду, оскільки це робить 
жінок невидимими, і є лише звичкою вживання, 
яку можна змінити. 

У ґендерно-справедливій мові можна уник-
нути вживання загального чоловічого роду:

1) шляхом візуалізації, 
2) шляхом нейтралізації. 
Стратегія «візуалізації» завжди чітко вказує 

на біологічну стать, робить її впізнаваною, навіть 
якщо іменник жіночого роду походить від імен-
ника чоловічого роду (Studentinnen und Studenten, 
liebe Kollegen und Kolleginnen). Щоб утворити 
іменники жіночого роду потрібно використову-
вати так звані жіночі суфікси -in/-innen, для утво-
рення іменників чоловічого роду – відповідні 
чоловічі суфікси, які є рідкісні. У письмовій формі 
стали поширеними різні техніки скорочення. Най-

менше проблем виникають з такими іменниками 
чоловічого роду, які в множині завжди викорис-
товують нульову форму множини (наприклад, der 
Manager – die Manager).

Послідовне згадування обох іменників у кожній 
рекламованій формі (наприклад, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) іноді сприймається як «громізд-
кий і важкий для читання» (13). Тому Дуден надає 
перевагу скороченням, наприклад, за допомогою 
скісної риски – Buchhalter/-innen – або дужок – 
Mitarbeiter(innen) (13). 

Навіть граматична правильність не завжди 
зрозуміла при використанні таких скорочень. 
Наприклад, Дуден рекомендує надавати пере-
вагу Mitarbeiter/-innen орфографічно перед 
Mitarbeiter/innen, оскільки варіант без дефіса є 
«неправильним» (13). 

Шляхом чіткого згадування обох ґендер-
них варіантів – основної та візуальної форми – 
робиться спроба уникнути будь-якої неоднознач-
ності. Наприклад: liebe Kollegen und Kolleginnen.

Альтернативою вживання іменників загаль-
ного чоловічого роду також пропонується вико-
ристання нейтральних слів, які дозволяють уник-
нути будь-якого посилання на біологічну стать 
респондентів (Studierende або Leute).

Загалом, у мові прослідковується тенденція від 
роздвоєння форм до немаркованих (наприклад: 
Autofahrende замість Autofahrer), завдяки якій 
не лише жінки, а й чоловіки будуть залишатися 
«мовно невидимими». Основною метою є відмо-
витися від акцентування на конкретному роді.

Подвійне називання обох форм та нейтраліза-
ція підтримується редакцією Дудена.

Скісна риска (Schüler/innen) мала найбільше 
розповсюдження в середині 1970-х років. Редак-
ційна колегія Дудена вважає допустимим лише 
тоді, якщо іменник жіночого роду дійсно утворе-
ний шляхом додавання суфікса. У разі таких слів, як 
Kollege/Kollegin (чоловіча форма з власним суфік-
сом) або Arzt/Ärztin (жіноча форма з умлаутом), 
обидві форми повинні бути повністю виписані.

Дужки особливо поширені, коли суфікс 
з’являється не в кінці, а всередині слова: 
Kolleg(inn)en, Lehrer(innen)ausbildung. Однак 
вони також можуть вживатися в кінці слова: 
Lehrer(in). 

Внутрішня-І (LehrerInnen) асоціюється 
в німецькій мові з лівою та феміністичною пози-
ціями, тому здебільшого не приймається до офі-
ційного написання. Перше використання при-
писується швейцарському журналісту Крістофу 
Бушу, де використав слово HörerInnen, на відміну 
від звичного тоді Hörer/innen. Щотижневик WOZ 
вперше написав про внутрішню-I у звіті про 
радіостанцію і представив її в грудні 1983 року 
як офіційний правопис усіх імен осіб. До сьогод-
нішнього дня він там використовується досить 
послідовно. Частина редакції taz також надих-
нули редактора taz Олівера Толмейна використо-
вувати варіант внутрішньої-І. 
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До альтернативних форм внутрішньої-I 
наприкінці 2000-х належать ґендергеп (Lehrer_
innen) та ґендерна зірка (ein*e Beamt*er*in).

Ґендергеп (англ. gender_gap), який вставля-
ється як підкреслення в іменах осіб: Sänger_in. 
Поки походження ґендерної зірки невідоме, вина-
хід символа «Ґендергеп» приписується філософу 
Стеффену Кітті Геррманну.

Ґендергеп, також ґендерний штрих, в лінгвіс-
тиці: символ підкреслення використовується для 
позначення пробілу між основною частиною слова 
і його закінченням, службовець мети зрівнювання 
всіх статей (13). Використання штриха означає не 
тільки згадка двох статей – чоловічого і жіночого, – 
але і всіх інших можливих ґендерних ідентичнос-
тей, які не вписуються в бінарну ґендерну систему.

На практиці ґендергеп використовується в 
першу чергу в університетському середовищі. 
При цьому в основному мова йде про писемне  
мовлення. З квітня 2016 року ґендергеп обовʼязко- 
вий до використання в діловодстві в адміністрації 
берлінського округу Темпельхоф-Шенеберг. Також 
і в інших округах столиці незабаром планується 
введення використання ґендергепа, незважаючи 
на те, що така практика суперечить чинним пра-
вилам німецької граматики та сприяє ускладненню 
сприйняття текстів.

Незважаючи на те, що ґендергеп був пер-
шим у використанні, ґендерна зірка тим часом 
випередила свій рейтинг за популярністю. І якщо 
на початку XXI ст. ґендерна зірка зустрічалась 
зрідка, то у 2018 році слово „Gendernsternchen“ 
«ґендерна зірка» було обрано англіцизмом року 
[10]. Це стосується символу *, який стоїть між 
коренем слова та німецьким жіночим суфіксом 
-in. Наприклад, Student*in або Professor*innen. 
Англіцизм Gendersternchen допомагає показати 
одночасно обидві статі. Вона використовується як 
підстановка для заміни всіх ґендерних маркерів.

Центральне значення знака та пов’язаного 
з ним слова було переконливим. За словами 
голови журі Анатолія Стефановича ґендерна 
зірка відіграє важливу роль в обговоренні важкої 
та дуже суперечливої теми мовної рівності [10]. 
Лінгвіст є прихильником ґендерно-справедливої 
мови. Він вітає намір, зробити видимими як чоло-
віків, так і жінок у мові.

У 2018 році відбулася дискусія щодо вклю-
чення Gendersternchen до офіційного правопису. 
Тоді цими питаннями займалася Рада німецького 
правопису. Журі, до якої входив Анатолій Сте-
фанович, наголошує, що слово Gendersternchen 
також показує, наскільки швидко і продуктивно 
німецька мова використовує для формування 
нових слів запозичення з англійської мови [11].

Використання ґендергепа або ґендерної зірочки 
в німецькій мові більш вдало виглядає при згадці 
іменників у множині. Однак в однині у багатьох 
випадках така форма скрутна або неможлива через 
специфіку німецької мови, наприклад у фразі der 
Arzt oder die Ärztin (в жіночій формі присутній 
умлаут, а серед чоловіків – немає) [12].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Проведений аналіз показав, що ґендерна 
коректність у сучасній німецькій мові досяга-
ється шляхом уникнення вживання загального 
чоловічого роду за допомогою візуалізації та ней-
тралізації. Для втілення обох видів коректності 
сучасна німецька мова має широкий вибір як мов-
леннєвих, так і мовних засобів. 

Важливе заперечення проти ґендерно-справед-
ливої мови полягає в тому, що тексти, написані за 
їх принципами, часто важче зрозуміти, ніж тек-
сти, що використовують загальний чоловічий рід.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у порівняльному вивченні засобів досяг-
нення ґендерної коректності у німецькій та укра-
їнських мовах.
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The article is devoted to identifying the main ways to reach gender correctness achievement in modern German. In the 
investigation the basic theoretical works that concern gender in language are reviewed, the approaches to gender problem 
in linguistics are analyzed, the main tendencies of gender studies in linguistic are characterized. The paper deals with the 
concept of “generic masculine” in modern German. Analyzing the work of many scientists, it is found that the woman in 
the language is discriminated. Linguists insist that generic masculine should be avoided because it renders women invis-
ible. The study found that gender correctness in modern German is achieved by avoiding the use of generic masculine 
through visualization and neutralization. 

The strategy of “visualization” always clearly indicates the biological sex. To reach both types of correctness, mod-
ern German has a wide choice of language ways (suffixes -in / -innen with a slash or parentheses, double naming of both 
forms, Inner-I, gender gap and gender star). It is suggested to use neutral words that avoid any reference to the biological 
sex of the respondents as an alternative to the use of nouns of generic masculine. The double naming of both forms and 
neutralization are supported by the Duden.

It is established that in the late 2000s forms such as gender gap and gender star were used instead of internal-I. Gen-
der gap and Gender Star help to show not only both genders, but also all other possible gender identities that do not fit 
into the binary gender system.

An important objection to gender-neutral language is that texts written on their principles are often more difficult to 
understand than texts using the generic masculine.

The prospects for further research are the comparatively study of the ways of gender correctness achievement in Ger-
man and Ukrainian.

Key words: gender correctness, modern German, generic masculine, visualization, neutralization.


