
diel od malej akceptovateľnosti myšlienkových obsahov, ktoré takto utvo-
rene neologizmy prinášajú, sú prijateľne aj pre modernu slovenčinu,
v ktorej sa začína odrážať „interlingvalna" kompetencia zainteresovaných
komumkantov Možno chviľu potrvá, kým neologizmy (nielen) feministic-
kého diskurzu budú dobre dešifrovateľne a nestratí sa efekt slovnej hry,
keďže to si vyžaduje znalosť iných, aj mimoiazykovych reálií Z tých zá-
bavnejších verbálnych invencii do slovenčiny prenikli napr

gynesis - aluzia na genesis,
gynergia aluzia na energiu,
gyn/ecology, /gyn/ekológia/ - dvojzmysel (l všeobecne - lekárska veda,

2 žart ženská ekológia, 3 titul knihy feministky M Daly),
herstory (je) príbeh, jej história) - aluzia na his/story (históriu, pripadne

jeho story - príbeh),
shevolution (jej revolúcia, či evolúcia) - alternatíva k revolution
ihrsinn (jej zmysel) - irrsin (nezmysel)
sexistencia - existencia.

Ako feministicky diskurz nazýva svoje špecifické aktivity1?
Napriek tomu že feminizmus i gender studies sú už výrazne diferencova-

ne, existujú v rámci nich spoločné metodologicke idey, ktoré determinujú
spôsob formovania feminologie Jednou z aktivít je snaha o formovanie žen-
skej kontra-kultury, kompenzovanie mužského mam-streamu vo vede
Jedným z proklamovaných spôsobov je action research, aktívny spoločensky
výskum so zámernou interakciou výskumníka so skúmaným Metodologicky
je to prístup skusenostnej analýzy (expenencial analysis), feministicky ho-
hzmus, odmietanie klasického dualizmu a jeho nahradenie interakciomzmom
a pokus o vytvorenie planoveho jazyka e-pnme, ktorý sa l íš i od bežnej ang-
ličtiny „iba" absenciou všetkých tvarov slovesa byť V praktickej rovine sú
formulovane požiadavky na právnu izonómiu (rovnosť), reprodukčnú slobo-
du a vedomie (reproductive freedom, reproductive consciousness), moc
nad vlastným telom (bodily selfdetermmation), sebauvedomovame (object-
selves) a svojpomoc (self-help). A napokon, vtom najširšom kontexte je
feministicky diskurz súčasťou toho súčasného postmoderneho, s ktorým ho
spája predovšetkým idea dekonštrukcie tradičného diskurzu Je zrejmé, že
tento proces sa viaže aj na spoločenskú situáciu a že sa nejakým spôsobom
odiaža v jazyku Slovensky feministicky diskurz je stále príliš marginálny
a chudobný na domáce aktivity, informácie, texty a polemiky, aby bolo možne
hneď pri úvodnej lingvistickej sonde doň vyvodzovať si čokoľvek o jeho
užitočnosti, jedinečnosti alebo naopak, o jeho vyslovenej zbytočnosti Býva
tiež „dobrým" zvykom dištancovať sa od neho Mojim zámerom však bola
vecná reflexia verbálneho stvárnenia leitmotivov uknvdenosti, aké sa vyskytli
v slovenskom feministickom diskurze, bez ambícii jednoznačne klasifikovať
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tento komplexný a komplikovaný jav z úrovne jazyka Pretože podstata femi-
nizmu nespočíva ani tak v jazyku, ktorým sa šín, ako skôr v rodovom vedomí
a sociálnej pamäti členov konkrétneho ľudského spoločenstva
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