FEMINISTINĖ LINGVISTIKA – feminizmo kryptis, žvelgianti į kalbą ir kaip į sistemą, ir
kaip į diskursą, kur atsispindi lyčių santykiai. Remiantis Cheris Kramerae (1981), Berrie
Thorne ir Nancy Henley (1975), Julia Kristeva (1980) darbais galima teigti, kad šie tyrimai
kreipia dėmesį į: 1) lyčių skirtumus ir panašumus šnekos aktuose bei neverbalinėje
komunikacijoje; 2) kalbos kaip stuktūros seksizmą; 3) kalbos struktūros ir jos vartosenos
sąsajas; 4) pastangas ir galimybes keistis kalbos vartosenai lyčių požiūriu. Pastaroji
tendencija skiria feministinę lingvistiką nuo lyčių lingvistikos, nes feministinės lingvistikos
objektu tampa ne tik egzistuojančios tikrovės analizė, bet galimų variantų modeliavimas ar
net primetimas vienai ar kitai visuomenei. Kita vertus, feminizmo teoretikai (Kristeva) tarsi
nepastebi įvairių kalbotyros sričių ir lingvistams a priori primeta vien kalbos struktūros
tyrinėtojų statusą, teigdami, kad „lingvistai užbaigia stoikų tradiciją“. Kai kurie feministinės
lingvistikos atstovai sako, kad reikia atsitraukti nuo Saussuro langue koncepto, o pereiti prie
naujo objekto: kalbančiojo subjekto. Tai leistų į kalbą žvelgti ne kaip į homogenišką
struktūrą, bet leistų pažvelgti į ją kaip į heterogenišką procesą.
Pažiūra į kalbos kaip struktūros seksimą nėra vienoda. Cheris Kramer teigia, kad „anglų
žodynas iš esmės yra struktūra, sudaryta aukštinti vyriškumą ir ignoruoti, menkinti arba
žeminti moteriškumą“. Jo darbe „Man Made Language“ teigiama ir tai, kad „anglų kalba
tiesiogine žodžio prasme buvo vyro; [...] ji vis dar tebėra tiesiogiai vyro kontroliuojama“. Tai
rodo, kad Kramer į kalbą žvelgia tik kaip į sistemą. Julia Kristeva sako, kad kalbos sistemos
ypatumai nėra itin svarbūs, daug svarbiau, kaip tai realizuojama konkrečiame kalbos akte,
kokios kalbos kaip struktūros teikiamos galimybės pasirenkamos ir kodėl. Ji iškelia diskurso
konteksto svarbą.
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