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ВСТУП 
 

Категорія «гендер» з’являється у соціально-гуманітарному дискурсі 
другої половини ХХ ст. як похідне від поняття статі. Гендер є соціокультурною 
категорією. Індивід не отримує «гендер» автоматично від народження, а 
набуває у процесі включення в суспільне життя. 

У «Глосарії Гендерного інформаційно-аналітичного центру Крона» про 
гендер зазначено, що гендер – комплекс культурних і соціальних 
характеристик, що охоплює всі сфери діяльності людини. Гендер по-різному 
осмислюється й трактується на різноманітних етапах розвитку гендерної теорії, 
котрі як змінюють один одного, так і функціонують паралельно. На сучасному 
етапі розвитку гендерної теорії ця категорія розглядається як самостійна, не 
зумовлена біологічною статтю, конструйована культурою та суспільством 
характеристика людини, щось, чого люди не мають як даність, а (усвідомлено 
чи неусвідомлено) демонструють, взаємодіючи з різними людьми у 
різноманітних інституціональних ситуаціях. Біологічна стать і гендер є різними 
конструйованими характеристиками, котрі можуть поєднуватися в людині 
довільно, незалежно одна від одної. 

Сучасні теорії гендерних відносин доводять, що соціальні відмінності між 
чоловіками та жінками не мають біологічного походження, не є одвічно 
даними», а лише набутими, приписаними індивідові суспільством. Окрім того, 
поняття «гендер» має множинний і ситуативний характер. Уявлення про те, що 
означає бути жінкою чи чоловіком, змінюється залежно від історичного та 
соціально-культурного контексту. Наприклад, бути чоловіком зараз та сто чи 
дві років тому – абсолютно відмінні речі. Коли говорять про гендер, то також 
мають на увазі такі поняття як маскулінність і фемінінність (соціальні уявлення 
про те, що означає бути чоловіком або жінкою), які відображають гендерну 
ідентичність. Зокрема, маскулінність у традиційній (патріархальній) парадигмі 
пов’язується із силою, владою, мужністю, витривалістю, аргесією, 
неемоційністю, орієнтацією на успіх. Натомість фемінність – протилежні до 
маскулінності риси: емоційність, чуйність, слабкість, залежність тощо. 

Що таке гендерні студії (gender studies)? Це загальна назва 
методологічного підходу до вивчення чинників, процесів і результатів 
соціального конструювання гендеру. Гендерні студії – міждисциплінарні, 
стосуються низки соціально-гуманітарних і навіть природничих дисциплін. 
Гендерні студії охоплюють такі наукові напрями: жіночі студії (women’s 
studies) – вивчення жінок та їх досвіду; феміністичні студії (feminist studies) – 
відрізняються від жіночих студій тим, що вивчають, передусім, владні 
відносини, патріархат, андроцентризм; чоловічі студії (men’s studies) – 
вивчення нерівностей та ієрархій, владних відносин серед чоловіків, досвіду і 
ролі чоловіків у суспільстві; студії про геїв і лесбійок (gay and lesbian studies) – 
вивчення досвіду і життя геїв і лесбійок; квір студії (queer studies) – більш 
критичні, ніж попередні; охоплюють ширший об’єкт дослідження (категорії 
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людей, які не вписуються у традиційну норму «жіноче–чоловіче»), критикують 
гетеро нормативність. 

Гендерні студії критикують традиційні уявлення про ролі чоловіків і 
жінок, в основі яких лежать лише репродукція та фізична сила. Натомість, як 
альтернатива, пропонуються егалітарні ролі, де чоловіки і жінки мають 
можливість вибирати поведінкові зразки залежно від можливостей та бажань. 
Маскулінні та фемінні ознаки не є сталими утвореннями, вони можуть 
змінюватися залежно від конкретного контексту та етапу соціалізації. 
Маскулінність і фемінність формуються настільки довго, наскільки ми 
пов’язані із суспільством. Таким чином, гендерна ідентичність постійно 
перебуває в процесі конструювання (Марценюк 2014). 

Навчальний курс «Гендерні історичні студії» сформовано відповідно до 
освітньо-професійних програм підготовки магістрантів, що отримують 
спеціалізацію «Гендерні судії». 

Предметом навчальної дисципліни є закономірності становлення та 
розвитку гендерних історичних досліджень у світовій та вітчизняній 
історіографії, а також закономірності динаміки міжстатевих стосунків у 
різноманітних сферах діяльності у світовому історичному розвитку. 

Мета курсу – познайомити студентів з одним із найбільш динамічних 
напрямків сучасної історіографії, з методологією і концептуальним апаратом 
жіночої і гендерної історії, показати евристичні можливості та інтегрований 
потенціал гендерного аналізу в історії.  

Завдання навчальної дисципліни:  
- дати студентам, уявлення  про найважливіші теми і напрямки у 

рамках жіночої і гендерної історії; 
- познайомити їх з новітніми концепціями статі, з тими поняттями, 

моделями і методами гендерного аналізу, що використовуються в 
практиці гендерно-історичних досліджень; 

- показати шляхи інтеграції гендерного підходу у вивчення загальної 
історії, а також ті нові інтерпретації минулого, що створюються на 
його базі. 

Студенти повинні: 
знати:  

 теоретичні та методологічні засади гендерної історії; 
 історіографію формування гендерної історії; 
 систему основних понять;  
 відображення становлення, еволюцію, істотні зміни в предметі і 

проблематиці розглянутого дослідницького напрямку; 
 останні досягнення в області конкретно-історичного аналізу та 

синтетичних побудов.  
уміти: 

 адекватно застосовувати основні терміни та поняття гендерної історії у 
публічних дискусіях;  
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 генерувати нові науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї; 
 шукати власні шляхи вирішення проблем; 
 виділяти суперечності і не вирішені раніше завдання, проблеми або їх 

частини; 
 формулювати та верифікувати наукові гіпотези; 
 практично застосовувати знання та провадити інноваційну діяльність; 
 критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення;  
 використовувати знання гендерної історії в різних сферах професійної 

діяльності та профілактиці гендерного насильства. 
Важливим складовим посібника є запитання та завдання, що містяться в 

кінці кожної структурної частини посібника. Даний елемент спрямований на 
стимулювання студентів до самостійної роботи з найважливіших складових 
гендерної історії, дозволяє виокремити проблемні питання для індивідуальних 
навчальних проектів. 

 
Автори висловлюють щиру вдячність за плідну співпрацю європейським 

партнерам Natalija Mažeikienė та Eglė Gerulaitienė з Університету Вітовта 
Великого (Литва), Nadia Jones-Gailani з Центральноєвропейського університету 
(Угорщина), Vasiliki Deliyanni-Kouimtzi та Maria Papathanasiou з Університету 
Аристотеля в Салоніках (Греція), які систематично надавали коментарі, поради 
та рекомендації щодо структури та змісту посібника.  

Автори вдячні рецензентам Галині Січкаренко, Ігорю Кочергіну та   
колегам з кафедри історії України Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя за дружні поради щодо корекції посібника з метою його 
вдосконалення. 
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І. СУФРАЖИЗМ, ФЕМІНІЗМ, ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ 
 

1.1 Суфражизм. Передумови виникнення фемінізму 
На ранніх етапах розвитку західного суспільства наявність 

патріархального укладу сприяли формуванню уявлень про природні відмінності 
між обома статями, обумовленими їх біологічною сутністю. За жінкою самою 
природою закріпляються такі цінності, як материнство і турбота про домашнє 
господарства, а за чоловіком –знаходження засобів існування і захист, зв’язок із 
зовнішнім світом. Тобто, в межах патріархальної парадигми кожна стать має 
свою гендерну роль: певні життєві цілі і цінності, засоби їх досягнення, 
традиційні галузі діяльності. Порушення подібного розподілу ролей, згідно 
світоглядом, вело до підриву підвалин суспільства і соціальних конфліктів. 

Певним дисонансом  таких патріархальних поглядів стали феміністичні 
теорії, що виникли  як крайня реакція на дискримінацію жінок в соціумі. Саме 
вони послужили фундаментом розвитку фемінології як наукового напрямку, а 
також цілого ряду жіночих, а потім і гендерних досліджень діяльності жінок у 
різних сферах життя.  

Ідеї емансипації жінок сягають Стародавніх часів. Одним з перших 
текстів, що містять твердження про рівність жінок і чоловіків у контексті 
релігійних досягнень, є «Тхерігатха» – частина буддистського канону, що 
датується VI ст. до нашої ери, в якій черниці розповідають про свої намаганнях 
і досягнення на шляху до прозріння і звільнення. У цьому історичному 
документі підтверджується можливість досягнення жінками тих самих 
духовних висот, що і чоловіками. 

У ряді досліджень з історії фемінізму витоки феміністської концепції 
пов’язують з виникненням плеяди жінок-єретичок в країнах Європи, зокрема 
середньовічної англійської черниці Юліани Норіджської, яка наприкінці 
XIII ст. оголосила про своє право на особливу інтерпретацію вчення Христа, 
котрого розуміла як божественну особу, яка не мала статі, але при цьому була 
більше подібною до  жінки, аніж до чоловіка (Полутова 2013). 

Більш поширеною є концепція, що пов’язує витоки фемінізму з культом 
людини в епоху Відродження. У зв’язку з цим зазвичай називаються імена 
перших італійських жінок-письменниць – Ізотти Ногольди, Лаури Черети і, 
звичайно ж, венеціанки за народженням, яка писала у Франції, Христини 
Пізанської (1364–1430), автора «Книги про Град Жіночий». У 1405 році вона 
описала ідеальне місто-прихисток для усіх гідних жінок, які відчувають гніт і 
несправедливість у ставленні до себе з боку чоловіків і суспільства (Елізарова). 

На початку XIV ст. з-поміж захисників прав жінок опиняється 
звинувачений в єретицтві німецький філософ і гуманіст Корнеліус Агріппа 
(1486–1535), автор «Декламації про благородство і перевагу жіночої статі над 
чоловічою», який вважав, що лише «тиранія чоловіків позбавляє жінку свободи, 
отриманої нею при народженні». 
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До яскравих проявів раньофеміністичного протесту можна віднести 
творчість англійських памфлетисток XVII ст. – Афри Бенн (1640–1689), Мері 
Естел (1666–1731), яких часто називають першими захисницями жіночих прав у 
Британії. Вони захищали право жінки вважатися такою ж вільною і 
повноправною, як і чоловік. До їхніх виступів варто долучити і творчість 
письменників-чоловіків, насамперед француза Пулена де ля Бара з його есе 
«Про рівність обох статей» (1673). У ньому він обґрунтовував тезу про те, що 
нерівноправне становище жінки є результатом підпорядкування її грубій 
чоловічій силі, а зовсім не «припис природи», що було аргументованою 
відповіддю на суперечки його сучасників про становище жінки в суспільстві і її 
право визначати себе як самостійну особистість. 

До середини XVIII століття критичні голоси французьких просвітників 
сприяли викриттю міфу про жінку як нерівну чоловікові істоту «другого 
сорту»: Вольтер викривав несправедливість жіночої долі; Дідро вважав, що 
принижене існування жінки є «наслідком певних цивільних законів» і звичаїв; 
Монтеск’є писав, що жінка може і повинна брати участь у суспільному житті; 
Гельвецій доводив, що громадянська неосвіченість жінок є наслідком її 
неповного і неправильного виховання (Полутова 2013). 

Ідея рівності соціальних прав чоловіків і жінок також пов’язана із 
подіями Великої французької революції ХУІІІ ст., зокрема із затвердженням 
ліберальної концепції «природних прав і свобод» людини. Дана декларація у 
1789 р. була закріплена головним документом Французької революції – 
«Декларацією прав людини і громадянина». Французькі жінки, натхненні 
гаслами революції «Свобода, рівність, братство», створювали свої клуби, 
приймали активну участь у всіх громадських подіях. Але після опублікування 
Декларації, а потім і Конституції нової республіки вони виявили, що свобода і 
права людини не поширювалися на жінок: до категорії громадян, які мають 
право володіти власністю, обирати і бути обраними, були віднесені лише 
чоловіки. Письменниця Олімпія де Гуж спробувала виправити це 
«непорозуміння», склавши в 1791 році «Декларацію прав жінки і громадянки», 
яку прийнято вважати першим маніфестом фемінізму Нового часу. Але голос 
французьких революціонерок не був почутий, жіночі союзи були заборонені, а 
згодом жінкам заборонили навіть бути присутніми на публічних заходах. 

Через рік англійка Мері Уоллстонкрафт публікує свою роботу «На захист 
прав жінок», де говорить про можливість і необхідність цивільних прав жінок. 
Головним аргументом противників рівноправності була теза про те, що жінки 
за своєю природою не здатні до незалежності, а тому потребують керівництва і 
не можуть претендувати на самостійне голосування. 

Для лібералів XIX століття, прихильників ідеї рівноправності статей, 
мова йшла про формальну юридичну рівність, що дає людині можливість 
відстоювати свої інтереси. Право Великобританії та США свідчило, що 
юридично жінка не існує окремо від свого батька або чоловіка, які й голосують 
від її імені і в ім’я інтересів сім’ї в цілому; без їхньої згоди жінки не можуть 
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укладати договори, не повинні володіти власністю, самостійно виступати в 
суді. Дж. Ст. Мілль через 70 років після Уоллстонкрафт у своїй праці «Про 
підпорядкування жінки» (1861) розмірковує про причини пасивності жінок, їх 
мовчазної згоди з громадянським безправ’ям. На його думку, влада чоловіків 
над жінками не схожа на всі інші види влади, оскільки вона сприймається 
добровільно, без застосування сили. На основі внутрішньої емоційної сутності 
жінка повністю відрікається від себе і не бачить іншого життя, окрім 
розчинення у бідах близьких. Мілль виступив на підтримку сміливих англійок, 
які публічно заявили про те, що жінки можуть самі говорити від свого імені, що 
вони вільні і тому мають право вимагати однакових з чоловіками політичних 
прав. У 1867 році він представив в англійському парламенті петицію на користь 
виборчих прав для жінок. Так, вперше у вищих органах державної влади 
прозвучав голос нового громадського руху. 

Право на участь у голосуванні було головною вимогою перших політич-
них організацій жінок у Великобританії і Америці другої половини XIX 
століття. Тому перший період руху жінок за рівні з чоловіками права увійшов в 
історію під назвою суфражизм (від suffrage – право голосу). Крім виборчих 
прав суфражистки домагалися однакових з чоловіками прав на власність, вищу 
освіту, професійну зайнятість. 

Маніфест жіночого руху був проголошений американськими активістами 
на першій в історії конференції прав жінок. У 1848 році 200 жінок і 40 чоловіків 
зібралися в Сенекі Фолз (штат Нью-Йорк), де після дискусій прийняли 
«Декларацію почуттів», записавши в ній основні ідеї та принципи суфражизму. 
Цією назвою авторка маніфесту Ел. Стентон підкреслювала зв’язок зі 
«священним» для американської демократії документом, прийнятим у роки 
Американської революції – «Декларацією незалежності», де було проголошено, 
що всі люди створені рівними і наділені їхнім творцем невідчужуваними 
правами. На конференції було сформульовано гасло нового руху – усі чоловіки 
і жінки створені рівними – і основні вимоги: жінки як громадянки Сполучених 
Штатів повинні володіти всією повнотою політичних прав, а також мати право 
на розлучення, на опіку над дітьми у разі розлучення, на володіння майном і 
спадком, право на власні заробітки та отримання вищої освіти. Учасники 
конференції вважали, що тільки за допомогою організованих масових дій 
можна домогтися своїх прав. Нечисленні жіночі групи в Америці і Європі до 
початку ХХ століття перетворюються у впливові національні коаліції та 
асоціації. Всіма способами громадянської активності суфражистки намагаються 
домогтися зміни законів, зробити все, щоб їхній голос був почутий. Масові 
демонстрації, петиції, звернення до партій і політичних діячів, мітинги, 
демонстрації, акції протесту були націлені на залучення суспільної уваги, зміну 
політики і проведення реформ. У діяльності організацій та акціях протесту в 
той час в основному брали участь жінки з середнього класу. На захист прав 
жінок виступили соціалісти. На Міжнародній соціалістичній конференції в 
Копенгагені в 1910 році Кл. Цеткін запропонувала щорічно проводити 
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Міжнародний жіночий день під гаслами боротьби за політичне і соціальне 
рівноправ’я. Цим днем жіночої солідарності, який сприяв і залученню до 
боротьби жінок-робітниць, стало 8 березня. 

У 1870-ті роки перші європейські університети відкрили свої двері для 
студенток. Але суфражисткам знадобилося майже сімдесят років боротьби, щоб 
стала реальністю їхня головна політична вимога. У 1920 році Конгресом США 
була прийнята 19-а поправка до Конституції, яка надавала виборче право 
жінкам. Англійки отримали це право обмежено (тільки для заміжніх жінок) у 
1918-му, а в повному обсязі – в 1928 році. Найпрогресивнішою в цьому 
відношенні країною стала Нова Зеландія, яка першою в світі вже в 1893 році 
допустила жінок на виборчі дільниці. А у Франції жінкам надали законне право 
голосувати на виборах тільки в 1946 році, через півтора століття після 
отримання цього права чоловіками. До 1970-х років Швейцарія відмовляла 
громадянам жіночої статі в праві обирати і бути обраними. Для багатьох 
мусульманських країн ця вимога залишається актуальною і в XXI столітті. 

У 20-ті роки ХХ століття в Європі і США феміністський рух першої 
хвилі, домігшись, поряд з виборчими правами, прийняття законів, що 
дозволяють жінкам навчатися в університетах і працювати поза домом, вважав 
свої завдання виконаними, і активність жіночих організацій пішла на спад. 

Серед ранніх і небагатьох прихильників політичної рівноправності жінок 
був французький філософ і політичний ідеолог епохи Французької революції 
Ж. де Кондорсе. Він виходив з того, що жінки, так само як і чоловіки, 
обдаровані розумом і моральними ідеями, а тому повинні мати ті ж права, що й 
чоловіки. Він вимагав для них активного і пасивного виборчого права. У 
1790 р. Кондорсе опублікував статтю «Про дарування жінкам громадянських 
прав». Він стверджував, що проголошений революцією принцип рівності був 
спаплюжений, оскільки половина роду людського була позбавлена права брати 
участь у законодавстві. На його думку, кожна людина, незалежно від статі, 
релігії, раси, має однакові права. 

Інший прогресивний мислитель тієї ж епохи, пруський письменник 
Теодор Готтліб фон Гіппель, опублікував у 1792 р. книгу «Про поліпшення 
статусу жінок», яка поклала початок дебатів про права жінок у Німеччині. У ній 
автор закликав до рівноправності жінок у політиці, освіті, професійній 
діяльності. Від участі жінок у державному управлінні Гіппель очікував великих 
результатів, вважаючи, що «в цьому випадку було б менше тиранів і 
марнотратства сил підданих». 

Ґрунтуючись на традиціях Просвітництва і прав особистості, в середині 
XIX століття виникає фемінізм як соціальний рух самих жінок за свої політичні 
і громадянські права, бо жодна революція не надала їм таких прав, незважаючи 
на їхню активну участь у революційних процесах. Період з 1840-х по 1920-ті 
роки відомий в сучасній літературі з історії жіночих рухів як «перша хвиля» 
фемінізму. У свої програми феміністки в різних країнах включали вимоги 
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надати право на освіту, професійну працю, право обіймати державні посади, 
самостійно займатися торгівлею, підприємницькою діяльністю тощо. 

Однією з характерних рис фемінізму «першої хвилі» кінця XIX – початку 
XX ст. стала вимога політичної рівноправності для жінок, передусім права 
голосу. Суфражистки вважали, що маючи легальну можливість голосувати на 
виборах, жінки незабаром звільняться від усіх інших форм дискримінації. 

Першою країною, що надала жінкам цивільне право голосу, була Нова 
Зеландія (1893 р.). Щоправда, в Скандинавських країнах деякі юридичні 
перешкоди для участі жінок у суспільному житті почали усуватися ще з 
середини минулого століття. Процес набуття жінками голосу розтягнувся на 
довгі роки. До 1940-их рр. таких країн було вже 26. Найбільший прогрес у 
набутті рівного виборчого права для жінок був досягнутий після Другої 
світової війни. У 1995 році жінки отримали це право скрізь, окрім шести країн 
на Середньому Сході (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія, 
Об’єднані Арабські Емірати) і в республіці Бруней. 

Набуття жінками загальногромадянського права голосу означало 
радикальний прорив в ідеології «природного підпорядкування» жінок і 
чоловічої переваги. Але надії суфражисток на те, що з набуттям жінками рівних 
виборчих прав політика автоматично зміниться на краще, виявилися ілюзією. 
Політика в усьому світі залишалася безконтрольною з боку жінок як соціальної 
групи. 

Суфражизм поділявся на 2 напрямки – правий та лівий: до правого 
напрямку входило 2 партії: «Національна спілка феміністок» («National Union 
of Women’s suffrage societies») і «Жіноча ліберальна федерація» (Women’s 
Liberal Federation»). Це крило феміністок визнавало тільки боротьбу на 
конституційному ґрунті. Союзи видавали велику кількість брошур, подавали 
петиції, влаштовували масштабні мітинги. Так, наприклад, в Гайд-парку в липні 
1908 переважна більшість феміністок була проти загального виборчого права. 
Вони бажали, щоб до виборчих урн були допущені ті жінки, які платять 
податки. Переважна кількість членів цих партій були жінки зі вченими 
ступенями, видатні громадські діячки та заможні жінки. На чолі першого крила 
стояла пані Міллісент Гарретт Фаусетт, видна англійська феміністка, 
письменниця і доктор права, яка написала кілька книг з політичної економії. У 
своїх публікаціях вона дорікала чоловікам у відсталості і нетерпимості. 
Виступала за права жінок на отримання вищої освіти і незалежної роботи. 

Ліве крило феміністок складалося з великої кількості партій, але 
найбільш значущими були 2 партії – Національний жіночий соціальний і 
політичний союз та Жіноча ліга свободи. Члени цього крила називали себе 
«мілітантками». Мілітантизм належить до середнього та в деякій мірі вищого 
класів. Жінки нижчих класів охоплені абсолютно феміністичним рухом. Так, в 
маніфесті «Національного жіночого соціального і політичного союзу» 
говориться, що союз вимагає поширення і на жінок тих виборчих прав, якими 
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користуються чоловіки. Союз вимагає дотримання принципу «немає податків 
без представництва». «Усі платники податків повинні мати виборчі права». 

Отже, політична програма мілітанток лівого крила нічим не відрізнялася 
від програми конституціоналісток правого крила. І ті й інші стояли за те, щоб 
виборчі права були надані не багатьом жінкам. Мілітантки відрізнялися від 
правих феміністок лише тактикою. 

Методи, якими користується «Національний жіночий соціальний і 
політичний союз» відрізняються від засобів, якими користуються інші жіночі 
суспільства, що домагаються політичних прав. Їхні методи були бойові і не 
конституціональні. Вони спрямовані виключно проти уряду, що стоїть тепер 
при владі. Виходячи з того, що уряд поступається тільки тоді, коли на нього 
тиснуть, союз вдається до наступних засобів: боротьби з кандидатами партій на 
виборах; демонстрацій у Вестмінстерському палаці (парламенті) та інших 
місцях; протестів на мітингах, на яких виступають члени кабінету. Методи, 
власне, зводилися до шуму (дзвіночками, свистками, трубками) та 
проголошення гасла «Votes for women!» («Виборче право жінкам!»). 

Бойова програма мілітанток включала в себе: 
1) Боротьбу з кандидатами партій на виборах, що означала, що вони 

намагалися зірвати всі виборчі мітинги, які влаштовувалися лібералами і 
радикалами. Для цього обиралося кілька способів. Наприклад, декілька десятків 
мілітанток розсідалися в різних кінцях зали. Кандидат починав говорити свою 
промову. «Votes for women!» – лунав крик в одному з кутів. Даму виводили, 
потім оратор продовжував свою програму, знову крик і т. д. Стрункість і 
логічність мови оратора була порушеною, що і визначало їхню мету. 

2) Демонстрації у Вестмінстерському палаці (парламенті) та інших 
місцях. Уряд не затверджував біль про надання жінкам виборчого права тому, 
що меншість кабінету наполегливо виступала  проти політичної емансипації 
жінок. Вони вимагали, щоб міністерство відклало всі інші біль і негайно 
обговорило цю проблему. Кінцева мета цього пункту програми зводилася до 
того, щоб вигукнути в парламенті «Votes for women!». 

3) Мілітантки влаштовували паради і ходи. Наприклад, блазнівські 
похорони біль про жіночі права. Ховали біль мілітантки «Жіноча ліга свободи». 
Суфражистки з «Національного жіночого соціального і політичного союзу» 
влаштували парад амазонок. 

З 1903 року вимоги жінок набувають особливого звучання і створюється 
в Лондоні Жіночий соціально-політичний союз (ЖСПС), який долучається до 
лейбористської партії і застосовує серію рішучих заходів. Вперше в історії 
жінки виступають саме як жінки, що й зумовлює особливий інтерес до 
діяльності суфражисток Англії та Америки. Протягом п’ятнадцяти років вони 
проводять політику тиску: не дозволяючи собі вдаватися до насильства, вони 
більш-менш майстерно знаходять йому заміну. Скажімо, вриваються в 
Альберт-хол під час мітингів ліберальної партії, розмахуючи ситцевими 
прапорами з гаслом «Виборчі права жінкам!»; організовують мітинги в Гайд-
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парку або на Трафальгарській площі; влаштовують вуличні ходи з транспаран-
тами; читають лекції; під час демонстрацій ображають поліцейських або 
кидають у них камінням, щоб викликати протест; у в’язниці обирають тактику 
голодування; збирають кошти; об’єднують навколо себе мільйони жінок і 
чоловіків; збуджують громадську думку настільки, що в 1907 році двісті членів 
парламенту утворюють комітет на захист жіночого виборчого права. З цього 
моменту кожного року хтось із членів комітету пропонує закон про надання 
жінкам права голосу, і закон цей відхиляється щороку на одних і тих же 
підставах. У тому ж 1907 ЖСПС організовує перший похід на парламент, в 
якому беруть участь безліч вкутаних у хустки трудящих жінок і кілька 
представниць аристократії; їх розганяє поліція, а проте рік потому, коли лунає 
загроза заборонити заміжнім жінкам працювати в окремих підземних шахтах, 
ЖСПС закликає робітниць Ланкашира влаштувати великий мітинг у Лондоні. 
Здійснюються чергові арешти, на які суфражистки відповідають в 1909 році 
тривалим голодуванням. Вийшовши на свободу, вони організують нові ходи: 
одна з них верхи на побіленому вапном коні зображує королеву Єлизавету. 18 
липня 1910, у день, коли закон про жіноче виборче право мав обговорюватися в 
палаті громад, через увесь Лондон простягається живий ланцюг завдовжки 
дев’ять кілометрів, а коли закон відхиляють, організовуються нові мітинги і 
здійснюються нові арешти. У 1912 році жінки переходять до більш агресивної 
тактики: підпалюють нежитлові будинки, зривають афіші, топчуть газони, 
кидають камінням у поліцейських, а також посилають делегацію за делегацією 
до Лойдт Джоржу і сера Едуарда Грея; ховаються в Альберт-холі і з шумом 
вриваються до зали під час виступів Ллойд Джорджа. Їхню діяльність 
перервала війна (Гриценко-Веселовська 2014). 

Таким чином, суфражизм як ідейно-політична течія в суспільстві відіграв 
значну роль в усвідомленні прав та ролі жінок у політичному та виборчому 
процесах. Проблеми особистості, сенсу її існування, прав та обов’язків перед 
собою, суспільством та Богом, а також становища жінок були вписані в коло 
філософської та політологічної проблематики з давніх часів, в кожну епоху, 
приймаючи притаманні їй форми дискусій, висвітлюючи той чи інший аспект 
цих проблем. У суспільстві об’єктивно сформувалися передумови поширення 
феміністських ідей, як економічних, так і соціальних. Економічні передумови 
полягали в розхитуванні станової організації феодального суспільства в умовах 
зародження буржуазних відносин, що й спричинило залучення жінок до роботи 
за наймом і перетворення їх у власниць своїх робочих рук.  

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Де і коли виникають ідеї про емансипацію жінок? 
2. Яка роль епохи Відродження у зародженні фемінізму? 
3. Які ідеї відстоювали представники ранньофеміністичного 
протесту? 
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4. Чому саме з середини XVIII ст. викриття міфу про жінку як другу 
істоту набуває актуальності? 

5. Використовуючи розділи 8,9,10,11,23,47 праці Христини Пізанської 
«Книга о Граде женском» визначте коло проблем, які піднімала 
авторка даної праці? 

6. Які ідеї відстоювали суфражистки? 
 
 

1.2 Фемінізм як соціально-політична теорія 
У сучасній історіографії побутує усталена думка, що початок 

європейського фемінізму припадає на кінець XVIII – початок XIX ст., коли 
думка про те, що жінка займає пригнічений стан в суспільстві, в центрі якого 
стоїть чоловік, почала отримувати все більш широке поширення. Питання про 
нерівноправність жінок обговорювали багато відомих мислителів того часу 
Ш. Фур’є, А. С. Адамс, М. Кондорсе, Д. Дідро, Дж. С. Мілль, С. де Бовуар та ін. 

Термін «фемінізм» (від лат. слова «femina» – жінка) запроваджений 
французьким соціалістом-утопістом Шарлем Фур’є (1772–1837), який вважав, 
що «соціальне становище жінок є мірилом суспільного прогресу». Він першим 
став називати прихильників жіночої рівноправності феміністами. Першою 
американською феміністкою вважають Абігейл Сміт Адамс (1744– 1818), яка 
висунула вимоги рівноправності жінок і чоловіків під час Війни за незалежність 
в США (1775–1783). Вона увійшла в історію завдяки своїй відомій фразі: «Ми 
не станемо підкорюватися законам, в ухваленні яких не приймали участі, і 
владі, яка не представляє наших інтересів» (1776). 

Про рівність статей, їх компліментарність, про необхідність рівного 
виховання й освіти хлопчиків та дівчаток говорив французький філософ і 
політик Марі Жан Антуан Нікола де Кондорсе (1743–1794). У своєму творі 
«Ескіз історичної картини прогресу людського розуму» (1794), за який його 
вважають творцем так званої «теорії прогресу», Ж. Кондорсе виділяє дві 
основні ідеї: 1) необхідність зрівняння у громадянських і політичних правах 
усіх людей; 2) постійне вдосконалення роду людського. 

Значний внесок у розвиток теорії фемінізму вніс французький 
письменник і філософ Дені Дідро (1713–1784), який пропагував створення 
державної системи освіти як безкоштовної, безстанової та орієнтованої на 
розвиток природних здібностей людини, незалежно від статевої приналежності. 
Д. Дідро надавав величезного значення освіті і вихованню людини, хоча і не 
заперечував, що для розвитку дитини велике значення мають його анатомо-
фізіологічні особливості, вказуючи як на відмінність статей, так і на їхню 
взаємодоповнюваність.  

Видатний британський філософ ліберал Джон Стюарт Мілль у своїй праці 
«Підпорядкованість жінки» (1869) відкрито говорив про експлуатацію 
суспільством репродуктивних функцій жінок. У передмові до книги 
М. Михайловський пише: «Книга є надзвичайно повним систематичним зводом 
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аргументів на захист так званої емансипації жінок. Вона має важливе значення 
як глибоке і різнобічне дослідження питання, яке і тепер є воістину «vexata 
question» нашого суспільства» (Полутова 2013). 

Передвісницею сучасного фемінізму небезпідставно вважається робота 
французької письменниці Сімони де Бовуар (1908–1986) «Друга стать» (1949). 
У роботі виявлено і проаналізовано причини підпорядкованого становища 
жінок у майже всіх галузях суспільного життя. Де Бовуар підкреслює, що 
чоловіки правлять світом у той час, коли жінки мають вироблену тенденцію 
повністю присвячувати своє життя шлюбу і дітям аж до значного обмеження 
своєї свободи. Ця ситуація виникає з факту, що жінки не відчувають сил або не 
хочуть залишитися незаміжніми, переважно з економічних чи суспільних 
причин. Суспільство, родина, релігія — все вказує жінці, що вона є гіршою за 
чоловіка,  а єдиним способом гідного життя для неї є шлюб. Виховання та 
освіта дівчаток націлені довести, що вони не мають тих самих здібностей і 
умінь, які мають хлопці, а отже, схиляють вже дорослих жінок присвячувати 
свою кар’єру шлюбу та сім’ї. 

Де Бовуар вказує також на пастку, якою для жінки є шлюб і наявність 
дітей. Домашні обов’язки жінок є набагато більшими за домашні обов’язки 
чоловіків і не дозволяють жінкам реалізовуватися поза домом. У більшості 
випадків дружини нехтують своєю кар’єрою заради кар’єри чоловіка. Авторка 
описує загальну ситуацію жінок у світі, одночасно прояснюючи, що обидві 
сторони є відповідальними за неї і обидві виграють від її зміни. Якщо чоловік 
уможливить для своєї дружини розвиток професійної кар’єри, вона буде більш 
незалежною і стане меншим тягарем для нього, особливо у фінансовому плані. 

У «Другій статі» наводиться безліч прикладів нерівності між статями, 
особливо через нерівномірний поділ домашніх обов’язків і малої участі жінок в 
інших галузях життя, як наприклад, політика. У цій книзі авторка спробувала 
з’ясувати, що ж таке «жіноча доля», що стоїть за терміном «природне 
призначення статі», а також чим і чому становище жінки в цьому світі 
відрізняється від становища чоловіка, чи здатна жінка відбутися як повноцінна 
особистість, і якщо так, то за яких умов, на яких шляхах, які обставини 
обмежують свободу жінки і як їх подолати. Відома цитата із праці Сімони де 
Бовуар: «Ми не народжуємося жінками — ми стаємо ними» стала одним з гасел 
феміністичного руху (Бовуар 1949). 

У сучасному трактуванні «Новітнього філософського словника» 
«фемінізм» подається як суспільно-політичний рух, який виник у XVIII ст., 
метою якого є надання всім жінкам, що дискримінуються за ознакою статі, 
раси, орієнтації, віку, етнічної приналежності, соціального статусу, всієї 
повноти соціальних прав. 

Як правило, в широкому сенсі фемінізм розуміють як прагнення до 
рівноправності жінок та чоловіків в усіх сферах суспільства. Вузьке значення 
фемінізму передбачає його трактування як жіночого руху з метою усунення 
дискримінації жінок і зрівняння їх у правах з чоловіками. 
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У 1970-ті рр. відбувся різкий стрибок інтересу до феміністських 
досліджень. Зовнішнім стимулом цього інтересу виявилися суперечності 
тогочасного суспільства. Дискримінуючи масовий потік жінок у сферу 
професійної праці і сприяючи їхній особистісній самореалізації, структури 
суспільства, що створювалися з розрахунком на жінку-домогосподарку, робили 
цей процес болючим і важким (подвійний тягар праці, дилема «кар’єра – сім’я» 
та ін.).  

Першим програмним маніфестом феміністок традиційно вважають 
«Декларацію прав жінки і громадянки» (1971), сформульовану, опубліковану і 
озвучену «праматір’ю фемінізму» французькою письменницею і журналісткою 
Олімпією де Гуж (1745–1793). Головні вимоги її полягають у визнанні 
виборчих прав жінок і в допущенні жінок до всіх посад. Системний виклад ідей 
фемінізму знаходимо в роботі німецького філософа Теодора Готліба фон 
Гіппеля «Про покращення цивільних прав жінок» (1792), в якій він заради 
державного блага вимагав звільнення жінки і доступ жінок до всіх професій. 
Т. фон Гіппель виступав за спільне виховання хлопчиків і дівчаток, а для 
полегшення фізичного виховання пропонував однаковий одяг до 12-річного 
віку. 

До когорти праць, котрі заклали підвалини фемінізму, входить знамените 
есе «Захист прав жінки» (1792) британської письменниці і філософа Мері 
Уолстонкрафт (1759–1797), в якому вона стверджувала, що жінки не є істотами, 
які стоять на нижчому щаблі розвитку стосовно чоловіків, але здаються такими 
через недостатню освіту. М. Уолстонкрафт зазначає згубність системи жіночої 
освіти того часу і вважає, що людські якості повинні оцінюватися незалежно 
від його статевої приналежності. Вона вказує на необхідність економічної 
незалежності жінок і визнання за ними тих же громадських і політичних прав, 
якими користуються чоловіки, і пропонує розглядати і чоловіків, і жінок, як 
розумних істот. 

У зарубіжному жіночому русі прийнято виділяти три основні «хвилі». 
Перша «хвиля» тривала від середини XIX ст. до 60-х рр. XX ст. і була 
пов’язана, насамперед, з боротьбою жінок за рівні права статей у сфері 
отримання освіти, роботи і надання жінкам виборчих прав. 

Початком організованого руху вважається 1848 р, коли в м. Сенека-Фоллз 
(штат Нью-Йорк, США) відбувся з’їзд із захисту прав жінок під гаслом «Всі 
жінки і чоловіки створені рівними». На з’їзді прийнята так звана «Декларація 
почуттів», авторами якої були Е. К. Стентон і Л. Мотт. Декларація піднімала 
такі важливі питання, як рівність жінок у правах власності, шлюбу, вільного 
вибору професій, отримання повноцінної освіти. Зокрема, в Декларації 
говорилося: «Ми вважаємо очевидними наступні істини: всі чоловіки і жінки 
народжені рівними – Господь наділив їх невід’ємними правами: до таких 
належать життя, свобода і прагнення до щастя; для захисту цих прав 
засновуються уряди, влада яких ґрунтується на підтримці народу».  
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У 1860 р Законодавчі збори штату Нью-Йорк в якості закону прийняли 
«Акт про власність заміжніх жінок». Цей акт гарантував жінці право залишати 
за собою зароблене нею, рівне з чоловіком право на спільне піклування над 
дітьми, а також майнові права вдови, відповідні правам чоловіка в разі смерті 
дружини. 

Важливою фігурою в жіночому русі другої половини XIX ст. є Еммелін 
Панкхерст – британська громадська і політична діячка, вона стала однією із 
засновниць руху за право жінок голосувати на виборах. У 1903 р. Е. Панкхерст 
сформувала Організацію на захист громадських і політичних прав жінок 
(Women’s Social and Political Union, WSPU). Під тиском WSPU англійській 
парламент прийняв ряд законів, спрямованих на поліпшення становища жінок, і 
дав жінкам право голосу на місцевих виборах. 

«Друга хвиля» почалася в кінці 60-х і тривала до кінця 80-х рр. XX ст. 
Вона позначена новим гаслом – «рівність у відмінності». Мета феміністок 
«другої хвилі» – це перехід від боротьби за рівність прав, яке виявилося вже 
зафіксованим в законах багатьох країн, до боротьби за рівність можливостей 
для жінок, від «фемінізму рівності» до «фемінізму відмінностей», вимогу 
визнати «особливість» жіночого соціального досвіду. Центром цього етапу 
розвитку фемінізму стали США, де в цей період спостерігався активний 
демократичний жіночий рух проти різних типів дискримінації, зокрема, 
феміністська активістка і публіцист Керол Ханіш запропонувала в 1969 р. гасло 
«Приватне – це політичне» («The Personal is Political «), який став асоціюватися 
з «другою хвилею». 

Феміністки «другої хвилі» розуміли, що різні форми культурної, 
соціальної, економічної і політичної нерівності жінок нерозривно пов’язані між 
собою. Вони закликали жінок усвідомити, що окремі аспекти їх особистого 
життя глибоко політизовані і відображають насамперед сексистські владні 
структури (Полутова 2013). 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Хто з європейських мислителів спровокував значний поштовх 
фемінізму? 

2. Що ви розумієте під поняттям «фемінізм»? 
3. Які характерні риси «першої хвилі» фемінізму? 
4. Які принципові ідеї відстоювали феміністки «другої хвилі»? 
5. З метою більш глибокого усвідомлення основ феміністичної науки 
прочитайте вступ до книги Сімони де Бовуар (1908–1986) «Друга 
стать» та виділіть основні проблеми фемінізму, окреслені 
письменницею.    
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1.3 Виникнення гендерних досліджень 
Спеціальні академічні дослідження, так звані «жіночі дослідження» 

(Women\’s studies), виникли в США в кінці 1960-х рр. і спричинили відкриття 
факультетів в університетах, центрів і програм, що спеціалізуються на цій 
проблематиці, жіночих журналів тощо. Найчастіше ці дослідження 
здійснювалися самими жінками і сприяли постановці цілого ряду важливих 
теоретичних соціально-філософських проблем: про природу жінки і специфіку 
жіночого буття, про соціальну роль жінки в історичних формах сім’ї, про 
ставлення культури до жіночого життєвого досвіду. 

У 1975 р., оголошеному ООН «Всесвітнім роком жінки», американська 
дослідниця Нін Коч запровадила термін «фемінологія» (від лат. «Femina» – 
жінка), під яким стали розуміти міждисциплінарну галузь наукового знання, що 
вивчає сукупність проблем, пов’язаних із соціально-економічним та 
політичним становищем жінки в суспільстві, еволюцією її соціального статусу і 
функціональних ролей. Головними відмінностями «жіночих досліджень», або 
«фемінології», як наукового напрямку були орієнтація на критику наук, які 
раніше не «бачили» жінок; скерованість на критику суспільства і тому 
зв’язаність з жіночим рухом. 

У період «другої хвилі» фемінізму в 1980-і рр. на основі «жіночих 
досліджень» (Women’s studies) склалися так звані гендерні дослідження (Gender 
studies). В університетах Західної Європи і Північної Америки були відкриті 
відповідні факультети і кафедри. Тоді ж в Європі з’явилися асоціації та 
науково-дослідні центри, що здійснювали розробки гендерної проблематики. 

З кінця 1980-х по 1990-і рр. формуються різні підходи до розуміння 
самого терміна «гендер» як соціальної категорії. Першим поняття «гендер» 
(англ. «Gender», від лат. «Genus» – рід») запозичив з граматики і ввів у 
соціальні науки Джон Вільям Мані, американський психолог і сексолог, який 
займався проблемами сексуальної ідентичності. Д. Мані також вперше 
використовував поняття «гендерна роль», «гендерна ідентичність» і висунув 
припущення про те, що біологічна стать має незначний вплив на роль чоловіків 
і жінок у суспільстві. 

Ще в 1935 р. у відомій праці американського етнографа Маргарет Мід 
були подані вагомі підтвердження відсутності прямого зв’язку статі та 
соціальної ролі. М. Мід проводила антропологічні дослідження примітивних 
племен Нової Гвінеї, що демонстрували нетрадиційний поділ функцій між 
чоловіками і жінками. Наприклад, в племені «тчабулі», де панував матріархат, 
жінки займалися веденням всіх справ, а чоловіки прикрашали себе і займалися 
мистецтвом.  

З досліджень М. Мід та інших авторів можна зробити висновок, що 
гендерні ролі чоловіків і жінок не носять однозначно детермінований 
біологічний характер, а обумовлені соціокультурними особливостями 
суспільства. 
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Надалі поняття «стать» (англ. – «sex») і «гендер» (англ. – «gender») 
намагався розвести американський психоаналітик Роберт Столлер. Його 
концепція будувалася на поділі «біологічного» і «культурного»: вивчення статі, 
вважав Р. Столлер, є предметом вивчення біології і фізіології, натомість аналіз 
гендера може розглядатися як предметна галузь дослідження психологів і 
соціологів, аналізу культурно-історичних явищ. «Термін «гендер»  має, 
скоріше, психологічні та культурні, ніж біологічні конотації. Якщо стать 
правильно визначити як чоловічий (male) і жіночий (female), то гендер, 
відповідно, як мужній (masculine) і жіночний (feminine); мужність і жіночність 
можуть розглядатися як абсолютно незалежні від (біологічної) статі» (Полутова 
2013). 

Буденна свідомість у багатьох практичних випадках продовжує 
ототожнювати ці два поняття. Однак у науковому середовищі сформувалося 
чітке розуміння їх відмінності. Сучасній «гендер» соціологією трактується як 
поняття, протилежне поняттю біологічної статі людини. Відмінність полягає в 
тому, що біологічну стать людина отримує ще до народження, натомість під 
гендером розуміється комплекс поведінки, притаманний представникам різної 
статі. За «Новітнім філософським словником», термін «гендер» – це соціальна 
стать, тобто сукупність соціальних і культурних норм, які суспільство наказує 
виконувати людям залежно від їхньої біологічної статі. Відповідно, «гендерна 
роль» – це набір специфічно статевих зразків поведінки, які очікуються від 
чоловіка чи жінки.  

Чоловіки і жінки в будь-якому суспільстві повинні виконувати «гендерні 
ролі», які їм запропоновані цим суспільством, і, як правило, в різних 
суспільствах ці ролі будуть різними. 

Маскулінна гендерна роль характеризується найбільшою виразністю 
таких властивостей і якостей особистості, як незалежність, наполегливість, 
владність, схильність захищати свої погляди, здатність до лідерства, здатність 
до ризику, аналітичний склад мислення, віра в себе, самодостатність. 

Фемінній гендерній ролі більше властиві такі якості, як скромність, 
ніжність, відданість, сором’язливість, співчуття, здатність утішити, теплота, 
сердечність, м’якість, довірливість, любов до дітей. 

Маскулінні і фемінні якості особистості значно обумовлені соціальним 
контекстом під час формування і розвитку, тобто мають соціокультурну 
детермінацію, оскільки є відображенням нормативних уявлень, що мають 
широке поширення в суспільстві. 

Завдяки роботам американського психолога Сандри Бем, виявлено ще 
один гендерний тип – «андрогін», якому рівномірно властиві як маскулінні, так 
і фемінні якості особистості. В інтерпретації С. Бем, термін «андрогінність» 
описує насамперед психосоціальні, а не фізіологічні чи анатомічні 
характеристики. 

Інтерес до гендерної проблематики призвів до того, що в науці з’явилася 
тенденція називати всі дослідження, що стосуються питання статі, гендерними, 
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незалежно від того, в якій галузі науки вони проводяться і на якій теоретичній 
платформі ґрунтуються (Полутова 2013). 

Але варто мати на увазі, що гендерний підхід передбачає вивчення 
діалогу статей, їх взаємовідносини, а не концентрується лише на жіночій темі, 
на відміну від фемінології і «жіночих досліджень». Гендерний підхід вказує на 
те, що всі ці відмінності є соціально сконструйованими і, перш за все, ті, що в 
класичній філософії завжди вважалися сутнісно-визначальним для індивіда, 
атрибутованими ознаками людського існування. Гендерні дослідження 
спрямовані, перш за все, на вивчення різноманітних аспектів прояви статі. 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Які питання піднімали Women\’s studies? 
2. Що Ви розумієте під поняттям «фемінологія»? 
3. Які завдання ставила перед собою фемінологія? 
4. Що таке Gender studies? 
5. Прослідкуйте еволюцію поняття «гендер» 
6. Що ви розумієте під поняттям «гендерна роль»? 
7. Які завдання ставлять перед собою гендерні дослідження? 

 
 
1.4 Еволюція фемінізму «другої хвилі». Постфемінізм. 
У період «другої хвилі» у фемінізмі виокремлюють три основні 

напрямки: радикальний, соціалістичний та ліберальний. 
Радикальний фемінізм бореться за новий суспільний порядок, в якому 

передбачається відокремлене існування жінок від чоловіків. Головним 
інструментом пригнічення жінок через сексуальне рабство і насильне 
материнство в патріархальних структурах суспільства вважається сім’я. 

Наприклад, на думку відомого канадського соціолога радикально-
феміністської орієнтації Дороті Едіт Сміт «...жінки, як пригнічений клас, 
повинні створити свої форми соціального мислення. Жінки повинні також 
виробити свою мову, свою культуру. Для цього необхідно з’ясувати, що і як 
говорити. Практично в будь-якій сфері трудової діяльності у відповідь на 
утиски жінки повинні звернутися до свого досвіду, ще не сформованому і не 
оформленому, до недостачі способів самовираження, нестачі інформації і знань. 
Звернення до досвіду жінок означає відмову від думки експертів, від загальних 
правил, формальних традицій і повернення до важкого, але необхідного кроку 
власної переоцінки».  

Ще одна представниця радикального напрямки Бетті Фрідан у своїй книзі 
«Загадка жіночності» (1963) піддала критиці ідею про те, що жінки можуть 
реалізувати себе тільки в сфері домашнього господарства і виховання дітей. 
Б. Фрідан вважала, що ця роль нав’язана жінці за допомогою створення так 
званої «загадки жіночності». Вона зазначала, що псевдонаукові теорії, жіночі 
журнали і рекламна індустрія «навчали, що жінкам, які мають справжню 
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жіночність, не потрібна кар’єра, їм не потрібна вища освіта і політичні права, 
власне, їм не потрібні незалежність і можливості, за які колись боролися 
феміністки. Все, що від них вимагається, – це з раннього дівоцтва присвятити 
себе пошукам чоловіка і народженню дітей». 

Таким чином, у своїх роботах радикальні феміністки К. Міллет 
(«Сексуальні політики», 1970), С. Файерстоун («Діалектика статі», 1970), 
А. Дворкін ( «Порнографія. Чоловіки володіють жінками», 1975) вбачають 
вихід у сепаратистських жіночих діях. Критикуючи корінні підвалини 
суспільства: любов, родину, заміжжя, материнство та ін., вони вважають, що 
нерівність статей можна знищити тільки за умови відмови від культу сім’ї, 
набуття жінками «власної влади» на всіх її рівнях і знищення патріархату як 
такого. 

Погляди А. Бебеля, К. Маркса і Ф. Енгельса дали початок розвитку 
марксистського, або соціалістичного, фемінізму, який розглядає жіночу тему з 
точки зору класового і расового панування, разом зі знищенням яких повинна 
бути зруйнована і статева дискримінація. 

Ці ідеї відображені в роботі Августа Бебеля «Жінка і соціалізм» (1883), де 
він переконливо на прикладах положення жінки з первісних часів до 
капіталістичної епохи показує взаємозв’язок гендерної нерівноправності і 
класової експлуатації. 

Одне з основних положень, висловлене А. Бебелем, стверджує: «Жіноче 
питання є для нас лише однією стороною соціального питання...; тому воно 
може знайти своє остаточне рішення лише зі знищенням громадянських 
суперечностей і усуненням зла» і цим положенням воно руйнує ілюзії 
феміністок, які розраховували відвоювати собі рівні права і привілеї з 
чоловіками, не порушуючи основ сучасного класового суспільства.Поруч з цим 
загальним положенням А. Бебель вказує також на двоїстий характер безправ’я і 
гноблення жінки: «Представники жіночої статі у переважній більшості 
страждають подвійно: по-перше, вони страждають внаслідок соціальної та 
громадської залежності від чоловіків, – ця залежність змінюється, але не 
усувається формальною рівноправністю перед законами і в правах; по-друге, 
вони страждають від економічної залежності, в якій знаходяться жінки взагалі і 
пролетарські жінки зокрема, особливо поряд з пролетарями чоловіками». 

У своїй праці «Походження сім’ї, приватної власності і держави» (1884) 
Фрідріх Енгельс пов’язує підкорення жінки чоловікові з формуванням 
приватної власності, класового суспільства і зміною характеру розподілу праці 
в сім’ї. Проституція, робота вдома, догляд за дітьми і шлюб розглядалися їм як 
способи експлуатації жінок патріархальною системою. На думку Ф. Енгельса, 
пригнічення жінок повністю зникне тільки з остаточної ліквідацією суспільного 
розподілу праці і класового поділу. 

Часто радикальний і соціалістичний фемінізм називають неофемінізмом, 
рухом, який пропагує ідею «жіночої революції» проти «чоловічого шовінізму». 
В цілому ідеологія і гасла неофемінізму спрямовані на переборення 
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традиційних уявлень про те, що головне призначення жінок – продовження 
роду, що основний сенс їхнього життя зводиться до виконання репродуктивних 
функцій, а тому народження дітей є їхнім головним обов’язком. Услід за 
радикальними феміністками неофеміністки налаштовують на те, що 
материнство з категорії «обов’язки» слід перенести до категорії «прав» жінок.  

Ліберальний фемінізм орієнтується на досягнення чоловіків і жінок без 
радикальної зміни патріархальної системи, за допомогою політичних і правових 
реформ, а також використання лінійної взаємодії між чоловіками і жінками як 
відправної точки, від якої розпочинається перетворення суспільства. 

На думку ліберальних феміністок, всі жінки здатні самостійно вибороти 
своє право бути рівними з чоловіками. Виходячи з цього, зміни положення 
жінки можуть здійснюватися без радикальної зміни загальнодержавних 
структур, як це пропонують інші напрямки фемінізму. Для ліберальних 
феміністів важливі такі питання, як право на аборт, питання про сексуальні 
домагання, можливість рівноправного голосування, рівність в освіті, однакова 
оплата праці, доступність догляду за дітьми, доступність медичного 
обслуговування, привернення уваги до проблем сексуального та побутового 
насильства щодо жінок. 

Появлення «третьої хвилі» фемінізму відноситься до 90-х рр. ХХ ст., 
Вона є продовженням «другої хвилі» і для її оптимізації використовує термін 
«постфемінізм». Ідеологи «постфеменізму» відстоюють фемінізм нового типу, 
ставлячи на чільне місце не статеву рівність, а їх відмінності. 

Багато феміністок «третьої хвилі» вважають, що дискримінація по 
відношенню до жінки існує як у Європі та Північній Америці, так і у інших 
країнах світу. Серед феміністів існує багато різних поглядів на цілісність і 
масштабність існуючих проблем, їх ідентифікацію та способи боротьби з ними. 
Радикальні феміністи, такі як Мері Дейлі, притримуються думки, що світ був би 
набагато кращим, якщо б в ньому було менше чоловіків. У своїй статті 
«Мужність почати шлях» (1977) М. Дейлі говорить про свій відхід від 
християнства: «Я більше не отримую натхнення від християнської Біблії, від її 
маскулінських ідей і міфів. Моє завдання полягає в тому, щоб звільнити Бога 
від зловживань, що пов’язують Його з чоловічою герменевтикою, з історією 
панування чоловіків у суспільстві і фатальної маскулінної  мови та граматики», 
про свої пошуки у постхристиянському просторі «нових» шляхів набуття 
трансцендентного досвіду у феміністичній теології. М. Дейлі пише: «А якщо 
Бог – чоловік, тоді він божественніший від жінки, він ближчий до образу і 
подоби Бога, ніж жінка». Це твердження є богословським виправданням 
нерівності жінок і чоловіків. 

Ідеї, викладені американським психологом Керол Гілліган в книзі «Іншим 
голосом. Психологічна теорія і розвиток жінок» (1982), говорять про 
відмінність моралі чоловіків (моральної справедливості) і жінок (мораль 
піклування), а також про сходження на вищий щабель розвитку моралі і 



23 
 

чоловічого, і жіночого типу, де простежується зближення цих двох типів 
моралі.  

Є феміністки, які звинувачують феміністський рух в пропаганді 
антимаскулінних пережитків. Серед них американська письменниця Камілла 
Палья, яка, критикуючи американський фемінізм «третьої хвилі», вказує на 
його репресивність, обмеженість і тотальність, у результаті чого він вже не є 
прогресивним, не рухає суспільство вперед, замикається на собі, а тому є 
безплідним.  

У своїх роботах «Про сексуальність персонажу: мистецтво і декаданс від 
Нефертіті до Емілі Дікінсон» (1990), «Секс, мистецтво и американська 
культура» (1992) та ін. К. Пальі удалось створити власну постфеміністичну 
доктрину, яка полягає в тому, що біологічні та фізичні відмінності між статями, 
обумовлені гормонами, – не привід вважати одну стать слабшою від іншої, а 
високий зріст не дає право стверджувати про те, чи розумна людина чи ні. 
Люди різного зросту просто різні. Так і жінка відрізняється від чоловіка, а 
чоловік від жінки. Шлях до рівноправ’я лежить через визнання цих 
відмінностей, а можливості розгледіти в цих відмінностях унікальне, цінне і 
використати прихований в них потенціал. 

Американська письменниця Крістіна Хофф Соммерс – автор багатьох 
робіт про фемінізм і антифемінізм в сучасній американській культурі, таких як 
«Хто вкрав фемінізм?» (1995), «Війна проти хлопчиків» (2000) та ін., також 
піднімає питання про використання терміна «фемінізм», оскільки в основі 
фемінізму, на її думку, лежить твердження «Перш за все, жінки – люди», а 
будь-яке твердження, метою якого є розподіл людей за статевою 
приналежністю замість того, щоб їх об’єднувати, повинні називатися 
сексистськими, а не феміністськими. 

Постфемінізм критикує попередню наукову раціональність і 
об’єктивність, оголошуючи їх служницею чоловічої науки, а також ставить 
проблему обмеженості знань, представлених в соціальній теорії виключно 
чоловіками, їх системою цінностей, чоловічим поглядом на світ, те що 
називається «андроцентричною картиною світу» і чоловічими засобами 
вираження знань – «фалоцентризмом». 

У центрі більшості робіт філософів-феміністок цього напрямку стоять 
питання пригноблення жінок через мовні практики (дискурси). Завдяки 
філософам-постмодерністкам феміністичної орієнтації в науку введено поняття 
«жіночого письма» і «жіночого читання». Джерелами «жіночого письма» як 
особливої форми самовираження є, на їхній погляд, жіноче тіло і жіноча 
сексуальність.  

Спостерігаються різнопрочитання і протиріччя і всередині фемінізму як 
такого, що проявилися з самого їх початку. Це підвело наукове суспільство до 
необхідності переходу до нового підходу в жіночих і ґендерних дослідженнях, 
протилежного патріархальному і феміністичному – егалітарної, що 
характеризує нейтральне відношення до статі (від фран. «Égalitarisme», 
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«égalité» – рівність) – концепція, в основі якої лежить ідея рівності, що 
передбачає створення суспільства з рівними можливостями щодо управління і 
доступу до матеріальних благ всіма його членам. Прихильники егалітарного 
підходу, визнаючи наявність біологічних, соціальних і психологічних 
відмінностей між статями, все ж заперечують наявність заборонених зон 
життєдіяльності для кожної статі. На думку гендерних егалітаристів, 
представники будь-якої статі можуть займатися будь-якими видами діяльності, 
при цьому біопсихологічні відмінності виявляються прихованими всередині 
способів постановки завдань і шляхів їх вирішення. 

Прийняття егалітарної точки зору у ставленні статей можна вважати 
результатом накопичення знань і більш тонкого аналізу гендерних відмінностей 
та особливостей, і символізує зняття крайностей патріархальної і феміністичної 
концепцій, виводячи відношення між статями на більш високий рівень 
розвитку. 

Нерідко стверджується, що жіночі і гендерні дослідження не мають 
власної методології, епістемології і, отже, не є дисципліною, а скоріше це 
політична діяльність, переодягнена в інтелектуальний одяг. Насправді, 
численними теоретичними роботами показано, що у жіночих і гендерних 
досліджень, звичайно ж, є методологічна унікальність, властива лише їм, і в цих 
дослідженнях застосовується широкий набір методологій, методів та 
інструментів гуманітарних і соціальних наук. 

Аналіз розвитку західного суспільства демонструє багаточисленні 
приклади емансипації жінок в різних сферах суспільного життя в рамках 
фемінізму, які дозволяють зробити наступні висновки:  

- ідеї рівноправності жінок і чоловіків не нові, з ХІІ–ХІУ ст. релігійні 
діячі, філософи, письменники в своїх творах транслювали думку про рівність 
людей незалежно від статі, що стало витоками розвитку феміністічної теорії; 

- початком європейського фемінізму вважають кінець ХУІІІ – початок 
ХІХ ст., коли були об’єктивно сформовані економічні й соціальні передумови 
поширення феміністських ідей в суспільстві. Питання про нерівноправність 
жінок дискутувалося багатьма відомими мислителями того часу Ш. Фур’є, А.С. 
Адамсом, М. Кондорсе, Д. Дідро, Дж. С. Миллем, С. де Бовуар та ін. З’явився 
термін «фемінізм», що втілював суспільно-політичний рух, метою якого було 
надання жінкам всієї повноти соціальних прав;  

- в історії феміністичного руху виділяють так звані «три хвилі»: 
- «перша хвиля», яка тривала з середини ХІХ в. і до 60-х рр. ХХ ст., 

визначалася боротьбою за рівноправність жінок і чоловіків в різних сферах 
суспільного життя. Результатом жіночого руху цього періоду стала легалізація 
політичних прав жінок, зокрема, жінкам надана можливість голосувати на 
виборах, а також соціальних прав, таких як можливість отримання жінками 
освіти, в тому числі професійної; участі в суспільному виробництві, щоправда, 
за вузьким спектром професій і з оплатою нижчою, ніж у чоловіків; можливість 
успадкування майна, а отже, можливість вести справи самостійно; 



25 
 

- «друга хвиля» фемінізму, яка почалася в кінці 60-х і тривала до кінця 80-
х рр. ХХ ст., розглядається як період переходу від боротьби за рівність прав 
статей, яка вже задекларована в законах багатьох країн, до боротьби за рівність 
можливостей для жінок в культурній, соціальній, економічній і політичних 
сферах. Саме «друга хвиля» стала поштовхом для розвитку різних напрямків 
феміністичних рухів, таких як радикальний фемінізм, соціалістичний чи 
марксистський фемінізм та ліберальний фемінізм, а також «фемінології» як 
науки про жінку, дискусії з приводу різниці понять «стать» і «гендер», з 
приводу соціокультурної дискримінації гендерних ролей, у поширенні у 
науковому співтоваристві жіночих і гендерних досліджень з найширших 
проблем. Наслідком такого періоду можна вважати можливість прямої участі 
жінок в політичному житті, професійної самореалізації жінок в різних сферах 
діяльності і  в кар’єрному рості.  

- «третя хвиля» фемінізму відноситься до 90-х рр. ХХ ст. Для визначення 
його суті використовується поняття «постфемінізм», що ставить на чільне місце 
не проблему статевої рівності, а їх відмінності (біологічні, соціальні і 
психологічні). Це, в свою чергу, не повинно перешкоджати плідному 
співіснуванню жінок і чоловіків, а навпаки дає можливість перейти до 
взаємодоповнення між чоловічою і жіночою статями. Головним наслідком 
епохи постфемінізму є формування егалітарної концепції, що характеризує 
однакове ставлення до чоловіків і жінок, не заперечуючи їх відмінностей. Саме 
це передбачає можливість займатися будь-якою професійною діяльністю як 
представникам чоловічої, так і жіночої статі (Полутова 2013). 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Яка принципова різниця між радикальним, соціалістичним і 
ліберальним фемінізмом?  

2. Розкрийте сутність егалітарного підходу  у феміністичних 
дослідженнях. 

3. Яка різниця між гендерними і жіночими дослідженнями? 
4. Для більш глибокого засвоєння опрацюйте праці Патриції Элліот і 
Ненсі Менделл  «Теорії фемінізму» та Андреа Дворкін  
«Порнографія. Чоловіки володіють жінками» 
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ІІ. СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ 
 

2.1 Суспільно-політичні, науково-теоретичні та соціально-
демографічні передумови виникнення історичної фемінології.  

На кінець 60-х – початок 70-х рр. XX ст. для істориків усіх країн 
здавалося очевидним, що минуле (як і теперішнє, і майбутнє) – є чимось 
спільним для всіх, незалежно від статі. Позиції цієї наукової парадигми 
здавалися незаперечними; вони базувалися на стереотипному сприйнятті 
відносин статей як заданих біологічно, а тому незмінних. Але в кінці 1960-х рр. 
соціологи і соціопсихологи, лінгвісти і політологи ряду країн  вочевидь 
«помітили» стать, зацікавилися нею і тим, як вона впливає на життя індивіда й 
особистості. Трохи пізніше, в 1970-і рр., «Невидима революція» захопила й 
істориків. 

«Помітити» стать, поставити питання про можливість розгляду її як 
одного з «соціальних чинників» (подібно до класу і раси) вчених змусили події 
і процеси кінця 1960-х рр., які нині називають «бурхливими», «доленосними». 
Друга половина XX ст. була відзначена відразу трьома найважливішими 
соціальними процесами, подібними до революційних. По-перше, питання про 
стосунки статей було поставлено на порядок денний молодіжними рухами 
знаменитої «студентської революції 1968 р.», яка поставила під сумнів всю 
систему цінностей та орієнтирів старшого покоління. Не тільки наукове 
співтовариство, а й соціум як такий виявилися підготовленими до сприйняття 
нових концепцій. По-друге, важливим фактором виявилася сексуальна 
революція, яка супроводжувана молодіжні рухи і дозволила сміливо говорити 
про проблеми статі, відкрила для обговорення в засобах масової інформації (а 
не тільки в науковій літературі) ряд раніше табуйованих тем (скажімо, питання 
про сексуальне задоволення жінки в шлюбі або про толерантність до 
трансвестизму і операцій зі зміни статі).  

Пов’язаним з вищеназваними революціями виявився третій фактор – 
пожвавлення фемінізму. У науковій літературі це пожвавлення і оновлення 
жіночого руху, як відзначалося вище,  називають «другою хвилею фемінізму». 
Перша хвиля, фемінізму XIX ст., була «фемінізмом рівності». Він ставив 
питання про рівний доступ жінок до праці і освіти, високу зарплату і 
професійної самореалізації. Століття по тому, в 1960-і рр., коли рівність прав 
обох статей виявилося задекларованим в законах багатьох країн, постало 
питання про рівність можливостей їх реалізації. Тому оновлений фемінізм XX 
ст. став іменуватися «фемінізмом відмінностей». Жінки зажадали заради 
дійсної рівності визнати відміну їхнього соціального досвіду від досвіду 
чоловіків, а згодом – домогтися аффірмативних (позитивних, конструктивних) 
дій, спрямованих на забезпечення дійсної рівності життєвих можливостей. 

Головною метою «шістдесятниць» XX ст. стало створення і визнання 
соціумом вільної, автономної жіночої особистості. Суперечки про можливість 
досягнення такої мети, втягнули в дослідження «жіночої теми» генетиків, 
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психологів, антропологів, етнологів, філософів, соціологів, філологів та 
істориків. На цьому етапі мова йшла про поглиблення розуміння того, як 
ієрархічна статева структура закріплюється в глибинних структурах культури і 
суспільства, в наукових дискурсах, в релігійних уявленнях, в особливостях 
індивідуальних і колективних ментальностей, сприйняттях і відчуттях 
(Пушкарьова 2014). 

Головними теоретичними джерелами нового напрямку вважаються 
ліберальна думка, соціалістична традиція і психоаналіз. З дискурсу 
Просвітництва і лібералізму феміністки 1960-х запозичили уявлення про 
емансипацію, рівність, автономію, прогрес. З соціалістичної традиції – підхід 
до осмислення стосунків між статями як особливого соціального механізму 
панування і експлуатації. Значимість психоаналізу визначається тим, що це 
одна з небагатьох теорій, в якій осмислюються соціально-культурні основи 
формування статевої ідентичності. 

Але вихідною точкою народження інтересу до проблем статі стали 1960-і 
рр., коли (завдяки знову-таки феміністкам) було визнано, що все в науці – від 
вибору тем до структури академічних інститутів і установ – несе на собі 
«відбиток сексистського забарвлення».  

Найсильнішим теоретичним імпульсом до дискусій з цього приводу стала 
криза марксизму. Він так і не дав відповіді на питання, чому нерівне становище 
жіночої і чоловічої статі  зберігається в сучасному суспільстві. Прагнення до 
«усереднення» і відкидання усіх огріхів, що не вміщаються в схему, змушувало 
класиків марксизму розглядати насамперед класичний варіант розвитку 
західного суспільства, провідною рушійною силою якого (в марксистській 
термінології – гегемоном) слід вважати пролетаря, що бореться проти своїх 
гнобителів. Тих, хто не вписувався у схему – селян, інтелігенцію і ... жінок, в 
тому числі дружин пролетарів, – теоретики марксизму або намагалися підтягти 
під цю схему, або залишали «за бортом» свого розгляду. Розуміючи, що всі 
життєві аспекти однією економікою не поясниш, марксисти (в ім’я «чистоти 
схеми») просто відкидали те, що неможливо було пояснити економікою, в тому 
числі і проблему особистісного становлення жінок, проблеми жіночої 
самосвідомості, ідентичності. Тому не тема жіночої самосвідомості, але тема 
жіночої праці була в центрі багатьох європейських наукових і публіцистичних 
дебатів XIX – початку XX ст. 

Існування приватної власності і класової структури суспільства – основні, 
згідно з Ф. Енгельсом, причини дискримінації індивідів за статевою ознакою. 
Ці положення були сформульовані в його роботі «Походження сім’ї, приватної 
власності і держави». Зміна виробничих відносин в умовах ліквідації приватної 
власності, ліквідації класового поділу – головний і, по суті, єдиний шлях 
порятунку жінок від вікової нерівності. Енгельсова концепція не пояснювала, 
чому – не дивлячись на те, що рабство як формація протягом деякого часу 
зжила себе, – рабство жінок в родині продовжувало існувати століттями. Чому 
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чоловік навіть в найбіднішій родині привласнював і привласнює через сім’ю як 
соціальний інститут частину часу, праці, сил жінки.  

Погляди класиків марксизму відображали чоловічий погляд на світ, який 
не приймав до уваги жіночі соціальні потреби і жіночий досвід, центрований на 
пріоритеті економічних класових інтересів, не враховуючи можливості 
об’єднання індивідів за статевою ознакою. 

Намагаючись знайти пояснення тому, як додали статус науковості теорії 
біологічної обумовленості, теоретики фемінізму звернули увагу на 
модерністські концепції в соціології. Структурний функціоналізм Т. Парсонса 
(2002) змушував побачити в суспільстві цілісну соціальну систему, що має 
свою структуру, механізми взаємодії елементів, які знаходяться в нестійкій 
рівновазі, що забезпечує – в разі балансу – «соціальний порядок». Обидві статі 
були представлені в концепції постійно включеними в нього – виконуючими 
свої структурно-функціональні ролі. Від теорії конструювання соціальної 
реальності (теорії П. Бергера і Т. Лукмана [1995], в якій суспільство розуміється 
як процес безперервного конструювання: значень і символів, що лежать в 
основі людської діяльності), теоретичний фемінізм легко зробив крок до теорії 
соціального конструювання статевих відмінностей. 

Крім цих основних теорій велике значення мала також концепція 
ситуативної драматургії або символічного інтеракціонізму І. Гофмана. 
І. Гофман ототожнив елементи сценічної дії і соціальної взаємодії, ввів поняття 
конвенціональної (умовної, «договірної»; від англ. Conventional – обумовлений) 
соціально-статевої (гендерної) ролі та її проявів (дисплея) – в стереотипах 
(образах), нормах (приписах) та ідентичностях. Соціально-статевий дисплей у 
І. Гофмана – це набір ритуалізованих дій, що здійснюються індивідом в 
ситуації взаємодії з іншим індивідом. 

У результаті використання модерністської соціальної теорії в створенні 
власних підходів до пояснення існування соціально-статевої асиметрії 
теоретики фемінізму були поставлені перед необхідністю знайти власні 
пояснення того, як ідеї про біологічну зумовленість життя людини її статі 
надали статус науковості. 

Особливу роль в пошуках відповіді на це та схожі питання відіграли в той 
час модерністські і психологічні теорії, що відкидали  багато постулатів 
фрейдизму й актуалізували обговорення таких питань, як відносність істини, 
можливість типізації індивідуального, виявили інтерес до ролі «випадкового» в 
долі людини 

Найбільш помітні праці психологів-модерністів 1960-х рр. відносять до 
так званої гуманістичної психології (або руху за людський потенціал). Вони 
представлені іменами К. Роджерса, А. Маслоу та інших. Суть концепції 
Роджерса полягала в тому, що сутність людської природи є в своїй основі 
позитивною (він категорично розійшовся в цьому із З. Фройдом). Людина 
постійно розвивається, вважав К. Роджерс (знову-таки на противагу Фройду, 
який вважав найбільш істотні компоненти особистості постійними), її метою є 
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самоактуалізація, вона відчуває постійну потребу в позитивній оцінці – повазі і 
прийнятті з боку інших людей. Головний принцип гуманістичної психології 
А. Маслоу – визнання права кожної людини бути собою, плекати свою 
унікальність, неповторність, не підлаштовуватися, чинити опір тиску 
середовища, обмеженню ним права на свободу вибору, рішень і права 
відповідальності за цей вибір. Все це виявилося співзвучним феміністським 
ідея (Пушкарьова 2014). 

Гуманітарні науки в другій половині XX ст. помітно фемінізувалися 
практично у всій Західній Європі. У всьому світі число представниць 
інтелектуальної еліти швидко росло: в життя вступило покоління, народжене 
після війни, яке не знало перепон в отриманні освіти, пов’язаних з 
дискримінацією за ознакою статі. Щоправда, переважно це були жінки, які 
прийшли в систему «наукового обслуговування»: частка дослідниць з посадами 
і званнями збільшувалася дуже повільно. Ось чому звернення до досвіду 
попередниць виявлялося основою для пробудження соціального жіночої 
самосвідомості та колективних дій. «Приватне» ставало «професійним», а 
згодом і «політичним». Жінки-вчені задумалися про причини і особливості 
нерівності в професійному середовищі (Пушкарьова 2014). 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Що змусило істориків «помітити» стать? 
2. Чому, на Вашу думку, історія виявилася корисною для фемінології?  
3. Як криза марксизму вплинула на становлення історичної 
фемінології? 

4. Яку роль зіграла соціологія для розвитку історичної фемінології? 
5. Подумайте над зв’язком історичної фемінології і психології? 
6. Як соціально-демографічний фактор вплинув на становлення 
історичної фемінології? 

 
2.2 Поява «Women history Studies». Дослідження Герд Лернер як 

однієї з піонерок жіночої історії.  
Як слушно наголошує українська дослідниця О. Кісь: «перше, на що 

звернули увагу історики-феміністки, це те, що існує величезний дисбаланс в 
історичних дослідженнях різних сфер життєдіяльності суспільства із перевагою 
на користь тих царин, де тисячоліттями домінували винятково чоловіки. 
Йдеться насамперед про владу (політика), силу (військо), володіння ресурсами 
(майно) та визначення ідеології (релігія). Фактично чоловіки приймали 
доленосні рішення на всіх рівнях – від сім’ї та сільської громади до міського 
магістрату, князівства чи імперії. І саме цю діяльність насамперед описували у 
своїх історичних хроніках літописці та історики. Таким чином, жінки не лише 
були усунуті від влади, сили, ресурсів та ідеологій, але і їхнє життя фактично 
минало непоміченим у царині нецікавого для істориків приватного простору. У 
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велику історію ввійшли лише ті жінки, яким удалося успішно реалізувати себе 
у чоловічій сфері (княгиня Ольга, Жанна д’Арк та ін.)» (Кісь 2012). 

Однією з піонерок жіночої історії вважають Ґерду Лернер. Її стаття «Нові 
підходи до вивчення жінок в американській історії», опублікована у «Журналі 
соціальної історії» восени 1969 р., стала тим програмним текстом, де вперше 
систематично було викладено феміністські принципи історичного дослідження. 
Учена критикувала історичну науку насамперед за надмірну увагу до сфери 
політичної влади та недооцінку тих царин життєдіяльності, в яких традиційно 
переважали жінки. Приймаючи той факт, що чоловіки й жінки справді різні, 
авторка наголошувала: «Ролі жінок і чоловіків у суспільстві різні, але їх 
значення однаково важливе. Тому і їхні досягнення слід вимірювати різними 
мірилами. Визначити і застосувати такі мірила складно доти, доки наші про-
галини у знаннях про фактичні внески жінок не буде заповнено. І саме це слід 
зробити» (Lerner G. 1969). 

В іншій своїй статті – «Більшість віднаходить своє минуле», що й понині 
вважається класикою феміністського підходу в історії, – Ґ. Лернер розвиває ба-
чення предмета та методології жіночої історії, указуючи на, здавалося б, цілком 
очевидний факт: «Жіночий досвід охоплює все, що належить до сфери 
людського; жінки поділяють – і завжди поділяли – світ нарівні з чоловіками у 
тому сенсі, що як мінімум половина досвіду людства належить жінкам». 
Продовжуючи ці міркування, вона визначає завдання жіночої історії: «Жінки 
завжди творили історію такою ж мірою, як і чоловіки, а не просто «робили свій 
внесок» у неї, але вони не знали, що вони створили та не мали інструментів для 
інтерпретації власного досвіду. Особливість нинішнього моменту полягає в 
тому, що жінки заявляють про свої повні права на власне минуле та виробляють 
засоби, щоб його інтерпретувати»4. Таким чином, Ґ. Лернер фактично 
визначила предметне поле жіночої історії – жіночий досвід у всіх без винятку 
сферах людської життєдіяльності. 

Хоча вивчення різних аспектів жіночого повсякдення та досягнень 
віддавна були складовою історичних студій у різних країнах, статус таких 
досліджень в історичних науках і спосіб, в який жіночий досвід було 
представлено у працях істориків, не задовольняв дослідниць феміністичного 
спрямування. Як слушно зауважила Ґ. Лернер, така «історія жінок має 
особливість, а саме – внутрішнє викривлення: вона потрапляє до нас, заломлена 
крізь призму чоловічого бачення, тобто крізь цінності, мірилом яких є чоловік. 
Усе, що нам відомо про минулий досвід жіноцтва, дійшло до нас через роздуми 
чоловіків; наше бачення та інтерпретації того, що ми знаємо про жінок, були 
сформовані чоловічою системою цінностей». 

Саме під впливом феміністської критики науки прийшло усвідомлення 
того, що досі історію жінок розповідали чоловіки: «Офіційні літописці, маючи 
власний критерій відбору, формували первинні записи про те, що робили та го-
ворили жінки. Цих чоловіків, цілком байдужих до приватного життя, цікавила 
винятково сфера громадська, де жінки не відігравали ніякої ролі [...]. Жінки 



31 
 

найчастіше виявляються представлені кимось, їх описують, і значно рідше вони 
самі про себе розповідають». 

У пізнішій праці, у 1990 p., Ґ. Лернер ставить питання гостріше: «Однією 
з фундаментальних помилок патріархальної думки було заявляти про 
універсальність досвіду малої елітної групи білих чоловіків привілейованих 
верств. Традиційні історики описували діяльність цієї групи та називали це 
історією людства. Вони включили всіх жінок у категорію «чоловіки» та 
проігнорували фактичні відмінності, що існують поміж людьми, стверджуючи, 
що мала група, діяльність якої вони описують, представляє нас усіх. Але так не 
є. Відкидаючи це андроцентричне викривлення минулого, ми відкриваємо 
новий шлях для інших підходів і викликів» (Кісь 2012). 

З виникненням в 1970 році у Франції «Руху за звільнення жінки» були 
засновані і перші феміністські журнали. Аналогічний процес почався і в США, 
де в короткі терміни добилися великих тиражів такі видання, як «Signs», 
«Feminist Studies», «Women’s Studies Quarterly». Зліт неофемінізму вплинув на 
інтелектуальну сферу: вчені в Європі і США стали обирати об’єктом своїх 
досліджень жінку – в сім’ї, на виробництві, в системах права і освіти, в науці, 
політиці, літературі та мистецтві. Перший спецкурс з історії «жіночого руху» 
був прочитаний в Сіетлі в 1965 р, а в кінці 1960-х такі спецкурси вже читалися і 
у Вашингтоні, Портленді, Річмонді, Сакраменто. 

У 1969 р. дослідниця з Корнельського університету Шейла Тобіас 
запропонувала узагальнюючу назву для цих спецкурсів – Female Studies. У 
1970 р. очолена нею команда викладачів соціальних наук (психологів, 
соціологів, істориків) прочитала в зазначеному університеті 
міждисциплінарний курс «Жіноча персональність» («Female Personality»), після 
якого заліковий іспит здали понад 400 осіб. У тому ж 1970 р. університеті Сан-
Дієго була заснована своя «жіноча» програма навчання студентів. Ш. Тобіас 
організувала там спеціальне видання «Female Studies», яке взялося за 
публікацію програм курсів, списків літератури і «рідерів» з жіночої теми. Тоді 
ж у Балтиморі Ф. Хоу і П. Лоутер заснували видавництво «Feminist Press», яке 
відіграло величезну роль в пропаганді наукового знання про статеві 
взаємовідносини. 

Поступово в рамках багатьох традиційних академічних дисциплін вже в 
десятках університетів США і Європи з’явилось «вивчення жінок». Цим 
займалися самі жінки вчені, до того ж відкрито заявляли про свої феміністичні 
погляди. «Жіночі дослідження» того часу могли іменуватися «Female Studies», 
що здавалося занадто біологізованим вченим-феміністкам; «Feminist Studies», 
що відкидалися багатьма через ідеологізованість, «Women’s Studies», що було 
оголошено не надто політкоректним, оскільки підкреслювало «об’єктність» 
жінки або жінок як предмета вивчення. Після довгих суперечок і дискусій 
напрямок одержав назву «Women Studies» («Жіночі дослідження «) – так 
визначалися дослідження будь-якої проблеми, написані на «жіночу тему» і 
найчастіше самими жінками.  
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Як вже зазначалося вище, у 1975 р., оголошеному ООН «всесвітнім роком 
жінки», американська дослідниця Нін Коч запровадила термін «фемінологія». 
Під соціальною фемінологією стали розуміти міждисциплінарну галузь 
наукового знання, що вивчає сукупність проблем, пов’язаних з соціально-
економічним і політичним становищем жінки в суспільстві, еволюцією її 
соціального статусу і функціональних ролей. 

Головними відмінностями «жіночих досліджень», або «фемінології», як 
наукового напрямку від усіх попередніх студій, що стосуються соціально-
статевих ролей, етнографії, психології і соціології статі, були: 1) орієнтація на 
критику наук, які раніше не «бачили» жінок; 2) націленість на критику 
суспільства і тому зв’язок з жіночим рухом; 3) розвиток міждисциплінарної 
дослідницької практики. 

У середовищі істориків на появу нового напряму відгукнулися 
насамперед – як це сталося і з іншими гуманітарними дисциплінами – вчені-
феміністки. З точки зору феміністичної теорії не можна пояснити соціальну 
дійсність, не зрозумівши механізмів відтворення соціальної нерівності, 
заснованого на поділі людей за статевою приналежністю. Феміністки і 
феміністи, які вивчають минуле, почали досліджувати зміни опосередкованої 
статтю дійсності «в просторі» і «в часі» (тобто з урахуванням географічної, 
етнокультурної та хронологічних складових). Формуванню «жіночої історії» як 
особливої субдисципліни в системі історичних наук сприяв особливий 
контекст: це був час швидкого збільшення кількості «окремих історій», 
плюралізації дослідницьких векторів. 

Невипадковим був інтерес до неї тих, хто вивчав проблеми масових рухів. 
Події кінця 1960-х рр. сприяли посиленню позицій фемінізму, а він – у свою 
чергу – сприяв тому, щоб чимала кількість фахівців в області Women’s Studies 
вийшла якраз з дослідників робочого, селянського рухів, в яких (на відміну від 
історії партій і таємних організацій) завжди були присутні обидві статі. У 
дослідженні створення перших жіночих організацій, в історії фемінізму і 
суфражизму ці фахівці побачили ключ до розуміння гострих питань сучасності: 
що слід розуміти під горезвісним «пригніченням жінок», чи завжди воно 
існувало, як і коли виникло, які були причини його появи, форми, методи та 
шляхи ліквідації нерівності. 

Виникнення «жіночої історії» було підтримано медієвістами, і це не 
випадково. Зростаючі труднощі історичного пізнання (розширення кількості 
джерел, диверсифікація колишніх підсумків і результатів), застаріння методів 
аналізу і методологічних орієнтирів – все це перетворило медієвістику й 
історію раннього Нового часу на «випробувальний полігон» новітніх 
аналітичних експериментів. 

У народженні історичної фемінології зіграло свою роль і різко зросло 
значення історичної антропології, що дозволило їй виділитися в окремий 
напрямок соціальної історії, стати її частиною. У межах «нової соціальної 
історії» самостійними напрямками вивчення стали «історія повсякденності» 
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індивідів і соціальних груп, «історія дитинства», «історія сексуальності», 
«старості» та ін. Без «історії жінок» тут, звичайно, не обійтися. 

Самостійною частиною «соціальної історії» стала історична демографія, 
яка пережила в кінці XX ст. друге народження. Висновки істориків-демографів, 
що вперше звернулися (завдяки включенню до методів історичного 
дослідження математичних прийомів обробки масових джерел, перш за все 
міських кадастрів і церковних метричних книг) до вивчення демографічної 
ситуації епохи Середньовіччя, дозволили виділити феномен, що до цього не 
враховувався дослідниками. Йдеться про стійкий дефіцит осіб жіночої статі 
практично у всіх соціальних і вікових групах, але особливо в дитячому та 
зрілому віці. Чому він виник, які наслідки мав? Всі ці та багато інших питань 
потрібно було вирішити, звернувшись безпосередньо до «історії жінок». Історія 
повсякденності і приватного життя зробила предметом вивчення – на відміну 
від традиційної етнографії – не просто речі, не тільки матеріальні форми 
існування людини, але і «звичаї, форми і практики» повсякденного побуту, 
перш за все відносини людей і предметів, людей до предметів і явищ 
повсякденності, соціальний і сімейний «образ людини», який формувався  
залежно від форм його діяльності і самовираження. 

До середини 1980-х рр., коли соціальна історія поступилася пальмою 
першості історії культурній та інтелектуальній (у відомому сенсі близькій до 
культурно-історичної антропології, яка виникла на межі століть), в центрі уваги 
фахівців з інтелектуальної історії виявилося вивчення змін соціальних і 
культурних категорій. Особливе значення для них набула історична і соціальна 
психологія, виникла так звана «психоісторія», історія почуттів (емоцій), в 
науковий вжиток було «вкинуто» новий термін «історія ментальності», історія 
уявлень і образів (імагологія). 

«Історія ментальностей» неминуче підвела дослідників до висновку про 
необхідність вивчення різних «історій», в тому числі – історії переживань не 
тільки переможців, але і переможених, маргіналів – хворих, ув’язнених, 
гомосексуалістів, немічних старих, жебраків і люмпенів, «не-героїв» минулого.  

Тематизація «історії переживань» збіглася з розвитком в системі 
психологічних наук інтересу до «особливого», «відносного», «тимчасового», 
«зумовленого» (в той час як в недалекому минулому пропонувалося завжди від 
цього абстрагуватися). Історія в черговий раз зблизилася з психологією, і цей 
союз виявився успішним, в тому числі і для «жіночих досліджень». 

У межах «жіночих досліджень» історія жінок пережила неймовірний бум. 
Публікації з цієї тематики отримали свою постійну рубрику в десятках 
наукових журналів. Щорічно стали виходити у світ безліч досліджень по всіх 
періодах і регіонах, а в узагальнюючих роботах різного рівня висвітлювалися 
практично всі питання, які стосуються життя жінок минулих епох. Так 
сформувався предмет історії жінок (історичної фемінологіі) – це історія змін 
жіночого соціального статусу і функціональних ролей, це історія очима жінок, 
написана з позицій жіночого досвіду. 
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Ентузіастки-піонери «перекопали» сотні архівних справ, знаходячи 
джерела, що проливають світло на становище жінок у різні епохи; вони 
описували окремі долі й аналізували досвід жіночих спільнот (наприклад, в 
монастирях і перших жіночих союзах), намагалися переглянути в світлі нових 
даних навіть хронологію. Прихильниці нового напрямку частіше 
всього говорили про бажання подолати «безумовне панування старої історії», 
«переписати її». Справа дійшла до готовності замінити слово history (який 
феміністки прочитували як his story, дослівно: «Його історія», історія чоловіка) 
новим терміном, що характеризує новий підхід до вивчення минулого, а саме 
терміном herstory (тобто «Її історія», історія жінки). Так чи інакше, але в 
уявленнях про минуле трапився справжній переворот, закріплений створеною 
на конференції в Белладжіо (Італія), а потім затвердженою у форматі 
Міжнародного конгресу історичних наук в Мадриді (1990 р.) Міжнародної 
федерації дослідників жіночої історії.  

Історична фемінологія «повернула жінок» (насамперед видатних, хоча не 
тільки їх) загальним курсам історії. Завдання відновлення історичної правди, 
виявлення жіночих імен, забутих або викреслених з офіційної, «чоловічої», 
історіографії була вирішена: у підручниках з’явилося багато жіночих імен. 
Отримане раніше «єдине і повне» знання про минуле перестало виглядати 
таким, в дослідженнях доводилося, що жінки мали протягом усіх епох своє 
світобачення і свою систему цінностей, яка часто не збігалася з чоловічою. 

Замість опису того, як обидві статі взаємно доповнювали одна одну (як це 
робила традиційна наука, етнографія), увагу було сконцентровано на їх 
відмінності. Так, був зроблений важливий внесок в підрив стереотипу про 
«природне призначення» жінки (виношування дітей, продовження роду, 
відповідальність за сім’ю і домівку). Історія жінок надала інший зміст 
вивченню історії повсякденності, ще раз переконала в доцільності розділення 
соціального життя на публічну і приватну сфери. Факти постійного порушення 
кордонів між ними показали історичну обумовленість цих кордонів і 
неможливість однозначно визначити напрямок, в якому розвивається їх 
взаємодія (Пушкарьова 2014). 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Які фактори стали каталізатором формування «жіночої історії»? 
2. На яких методологічних принципах історичних досліджень 
наголошувала Герда Лернер? 

3. Дослідники яких історичних проблем першими почали звертатися 
до «Women history Studies»? 

4. Чому вивчення «жіночої історії» було підтримано медієвістами? 
5. З якими напрямками історичних досліджень пов’язані «Women 

history Studies»? 
6. Чи є різниця міх «історією жінок» і «жіночою історією»? 
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2.3 Історична андрологія. Наукова полеміка навколо патріархату і 
матріархату  

Вивчивши історично сформовані відносини панування і підпорядкування 
між чоловіками і жінками в патріархальних структурах класових суспільств, 
історики-жінки пов’язали «жіночу історію» з історією суспільства. Найчастіше 
це робилося в дусі неомарксизму, і статева нерівність пояснювалася його 
вкоріненістю у нерівності економічній. Багато фактів, зібрані «істориками 
жінками», підірвали чоловіче міфотворення соціальної історії, поставивши під 
сумнів оцінку важливих епох і процесів. Однак поступово історико-
фемінологічні студії стають все більш кастовим. З «історії жінок» історична 
фемінологія повільно перетворювалася в «історію гноблення жінок». 
Дослідження фемінологів створювали враження, що роль жінки як жертви є 
історичною константою. Раз у раз зі сторінок фемінологічних досліджень 
звучали мізоандринні (чоловіконенависні) настрої, «докази» жіночої 
винятковості, твердження про те, що історія, написана жінкою, точніша і 
об’єктивніша, ніж написана чоловіком, «оскільки знання пригнобленого є 
точнішим і глибшим від знання гнобителя». Як відповідь на подібний підхід до 
минулого, в світовій історичній науці з’явилася «історія гомосексуальності», а 
також «історія чоловіків і мужності» (історична андрологія, History як His 
Story). Так, історія жінок своєю появою змусила і чоловіків задуматися над 
відсутністю «їх власної історії», змусила стати видимими (Пушкарьова 2014). 

Методичні труднощі реконструкції «історії маскулінності» виявилися 
більшими, ніж «історії жіночності», адже чоловіки (на відміну від жінок) 
вважалися тієї «непроблематизованою нормою», яку не варто було й описувати. 
Утисків та обмежень, зумовлених приналежністю до своєї статі, чоловіки не 
відчували, а відтак, їхня позиція важко піддавалася історичній реконструкції. 

«Чоловічі історії», історична андрологія відчули ті ж складності визнання 
і той же скептицизм, що й історія жінок. «Історії батьківства», «історії 
чоловічої честі», «історії маскулінності» доводили, що до останнього часу не 
було створено не тільки об’єктивної історії Жінки, але й історії Чоловіка, 
чоловічої культури. Предметом «чоловічої історії» стала історія змін 
соціального статусу чоловіків та їхніх функціональних ролей, це історія очима 
чоловіків, написана з позицій усвідомленого чоловічого досвіду (Пушкарьова 
2014).  

Патріархальні стереотипи суспільства мають багатовікові традиції. Саме 
за такими канонами сформувалося враження, що «людина» у світовій культурі 
завжди ототожнювалася з «чоловіком». Саме він володіє власне «людськими 
якостями»: свободою, активністю, здатністю до створення нового та ін. Жінка 
ж – «істота», яка виконує другорядну функцію, її діяльність обмежується 
репродуктивною сферою, вихованням дітей і приготуванням їжі. Це 
неповноцінне і залежне створіння, нижче, порівняно з чоловіком, обмежене і 
слабке, увесь сенс життя якого – служити чоловікові та бути йому корисною. 
Жінці навіть відмовляли у наділенні розумовими здібностями і статусом 
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громадянина. Таке залежне становище жінок канонізувалося і в західній 
релігійній думці, оскільки жінка – принципово вторинна істота, створена з 
ребра Адама. 

Термін патріархат (від грец. πατήρ – батько – та αρχή – початок, влада) 
використовується в історичній та суспільно-політичній літературі для 
позначення домінуючого становища чоловіка в суспільстві та сім’ї. Також він 
широко використовується у побутовій мові, що, певним чином, девальвує його 
наукове значення. У новітніх гендерних студіях патріархат – закономірний стан 
суспільних трансформацій, загальноісторичних чи регіональних, за яких 
виникають потреба та можливість надмірного використання маскулінізованих 
відносин у суспільстві. До середини ХІХ ст. переважала запроваджена ще 
давньогрецькими мислителями (Платон, Арістотель) патріархальна теорія, за 
якою патріархат був історично початковим сімейним та суспільним порядком. 
Безпосередні спостереження тогочасних суспільних відносин авторами теорії 
дали можливість констатувати, що майнові та владні права патріарха в сім’ї 
трансформуються в державну владу. Патріархальна теорія певним чином 
відновилася за розвитку капіталізму (Р.Філмер, М.Михайловський). 

У 2-й пол. ХІХ ст. в результаті досліджень І.-Я. Бахофена, Л.-Г. Моргана, 
Ф. Енгельса утвердилося розуміння патріархату як завершальної стадії 
розвитку первісного суспільства, що змінює матріархат. За теорією 
матріархату–патріархату, що була розвинена найкраще в марксистській школі, 
патріархат виникає під час розпаду первісного суспільства. У цей час внаслідок 
значного зростання продуктивності праці з’являється можливість отримання 
додаткового продукту, збільшується майнова власність окремих сімей. В 
умовах появи приватної власності та посилення значення чоловічої праці 
виникає потреба в передачі майна у спадок з урахуванням спорідненості за 
чоловічою лінією (патрилінійність). Це призводить до монополізації 
чоловіками влади над домочадцями, патронімії, гендерної нерівності жінок – 
викрадення, купівля, полігінія (багатоженство), насильство, принижений стан 
(«батьківське право», за І.-Я. Бахофеном). Ф. Енгельс у роботі «Походження 
сім’ї, приватної власності та держави» підкреслював, що «розподіл праці в сім’ї 
обумовив розподіл власності між чоловіком і жінкою», а також принизливе 
становище останньої з переходом до одношлюбності та «першої… в історії 
протилежності класів…».  

Термін «патріархат» використовується в деяких схемах періодизації 
первісної історії, а також для позначення відносин гендерної нерівності жінок у 
класових суспільствах аж до сучасності. Оскільки історично етап патріархату 
передує ранньокласовим відносинам. Тому можливе використання термінів 
«патріархальний» у значенні «передкласовий», а також «патріархальне 
рабство» для позначення економічної експлуатації на рівні великих чи малих 
патріархальних сімей. Теорії матріархату–патріархату в марксистському 
економічному трактуванні суперечать факти впровадження маскулінізованих 
(патріархальних) відносин не тільки в пізньопервісний час. Потреба 
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патріархальних відносин також не пов’язана прямо з отриманням додаткового 
продукту та накопиченням його в сім’ях у результаті зростання продуктивності 
праці. Маскулінізація відносин продукується в будь-якому суспільстві, що 
економічно потребує посиленої ролі чоловіка у відтворенні соціального життя. 
Потрібно враховувати, що причиною переходу до відтворювального 
господарства було  відкриття культури землеробства та скотарства, бо ж досвід 
людини давав можливість до них звернутися задовго до революції 
відтворювального господарювання, але людина не мала в цьому потреби. 
Численні дослідження економіки первісного суспільства (палеоекономічне 
моделювання, експериментальні дослідження продуктивності первісних 
знарядь праці Дж.Харлана та ін., геоботанічні експедиції М.Вавилова, 
М.Жуковського) показали, що привласнююче господарювання було 
самодостатнім і відносно ефективним, менш затратним, ніж відтворювальне. 
Насамперед, причиною переходу до землеробства та скотарства була 
мезолітична криза, коли продукції привласнюючого господарювання не 
вистачало. У результаті збільшення затрат праці для отримання простого 
продукту для життєдіяльності з початком переходу до відтворювального 
господарства виникла економічна потреба в маскулінізації суспільства, що 
призвело в різних зонах ойкумени і в різний час до зниження тривалості життя 
жінок, посиленого продукування чоловічого потомства. Усі доступні 
палеодемографічні матеріали (Східне Середземномор’я, Північна Африка, 
Південно-Східна Європа, Японія, Північна Америка, Середня Азія, Кавказ, 
Північне Причорномор’я, Північ Росії, Південь Сибіру та ін.) свідчать не про 
зростання, як вважалося, а про падіння в цілому середньої тривалості життя 
населення в часи неоліту – бронзового віку, коли виникла потреба в переході до 
відтворювального господарювання. Перехід до патріархату може бути 
історичним маркером не приросту додатково виробленого продукту, а кризи 
статевовікової організації відтворення суспільного життя, мезолітичної 
економічної кризи. Нова демоекономічна система, що виникла, могла 
обходитися без певної частини чоловічого населення у виробництві 
безпосереднього життя і не могла існувати без «надлишку» чоловічого 
населення при виробництві засобів до існування. Звідси стимуляція ранньої й 
максимальної жіночої репродуктивної діяльності, рання смертність жінок, 
кращий догляд за хлопчиками, звичаї «зневажання» щодо жіночого потомства, 
а також викрадення чужих жінок, а надалі – суспільне поцінування жінки. 
Виникнення торгово-грошових відносин, що стали концентрованим вартісним 
виразом результатів виробництва, врегулювало проблему економічної вигоди 
відтворення жіночого потомства, бо тепер за його виробництво в сім’ї можна 
було отримати гроші, як за кожен продукт, який мав попит і мінову вартість. 
Статеві диспропорції в бік маскулінізації населення були відносно врегульовані 
спочатку в суспільствах землеробських чи суспільствах комплексного 
господарювання. Найдовше вони зберігалися в скотарських общинах чи 
суспільствах, що мали додаткові труднощі під час переходу до продуктивного 
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відтворювального господарювання. Економічна, соціальна потреба в 
маскулінізації населення могла сягати вдвічі більшого перевищення чоловічої 
частини населення. Вона призводила до статевовікової експлуатації, 
патріархального рабства, що, окрім жінок, стосувалося найперше чоловічої 
частини населення. У суспільствах із нестабільною економікою періоду 
раннього відтворювального господарювання саме перекіс у бік маскулінізації 
створював умови для подальшого розвитку. Водночас, за такої системи, коли 
визначальну роль у демоекономіці відігравало перевищення кількості чоловіків 
у соціумі, значна їх частина не мала права на шлюб, мала особливий, 
принижений статус у сім’ї та суспільстві, була експлуатованою, виробляючи 
додатковий продукт задовго до класової експлуатації.  

У слов’янському, єврейському, турецькому, ескімоському (та багатьох ін. 
народів) фольклорі такі відносини відображені в притчі про молодшого сина, 
якого брати позбавляють права на майно, дружину, сім’ю та ін. Отже, звичаї 
(потреби) викрадення жінок не пов’язані прямо з виникненням одношлюбності 
та парного шлюбу, як вважав Ф. Енгельс. Ця схема не має доцільного 
економічного підґрунтя і є спрощеною. У наш час дію фактора маскулінізації 
як соціальної експлуатації також знаходимо за умов виникнення труднощів у 
відтворенні соціального життя. Такими рудиментами є обов’язкова військова 
повинність та значне падіння середньої тривалості життя чоловіків. 

Попри визнання значних і численних відмінностей та специфіки досвіду 
жінок різних культур, епох, верств, соціальних груп тощо, чи не всіх їх 
незмінно об’єднувала одна спільна риса: другорядність і підлеглість щодо 
чоловіків (Кислий). 

Як зазначає відома українська дослідниця О. Кісь, запровадження поняття 
«патріархат» стало важливим інструментом критики дискримінації жінок як у 
суспільстві, так і в дослідженнях. Патріархат визначається як система влади та 
домінування чоловіків над жінками, що є – завдяки дії суспільних, політичних, 
економічних інституцій – джерелом гноблення жінок. Саме принцип ієрархії 
статей – наріжний камінь патріархату. Феміністське прочитання терміна 
запропонувала Кейт Міллет у праці «Сексуальна політика» (1971 р.). На 
перших етапах становлення жіночої історії поняття «патріархат» розуміли як 
універсальний принцип суспільного укладу, що дискримінує жінок. Деякі 
радикальні дослідниці-феміністки, як-от Мері Дейлі, навіть вважали патріархат 
панівною світовою релігією. Пояснюючи його механізм, Ґ.  Лернер писала: 
«Система чоловічого панування над ресурсами та жінками, яку називають 
патріархатом, для свого існування вимагає створення категорії «інакших», 
«відмінних». Такі групи, сформовані по-різному в різні епохи та в різних 
місцях, завжди визначаються як «відмінні» від гегемонної групи та оцінюються 
як неповноцінні. Ієрархія формується та підтримується саме на підставі 
припущення про неповноцінність групи «інакших». Ієрархія 
інституціоналізується в державних структурах, законах, військовій справі, 
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економіці, освіті, релігії, ідеології та в культурних продуктах, створених 
панівною групою». 

Зосередження уваги істориків-феміністок на патріархаті як системі 
гноблення жінок доволі швидко викликало критику з боку частини дослідниць, 
яка насамперед стосувалася позаісторичності цього поняття (припущення, що 
чоловіче домінування було сталим і незмінним) та його спрощеності (що не 
брало до уваги позитивних аспектів стосунків поміж чоловіками та жінками), 
через що жінки постають винятково як жертви. Дискусія, що розгорнулася 
навколо доцільності використання поняття патріархату в історичних 
дослідженнях, засвідчила значне зростання теоретико-методологічного рівня 
жіночої історії. Лінда Ґордон, наприклад, наполягала, що метою феміністських 
студій в історії має бути «розвиток теоретичних рамок нашої науки, що 
долають дуалізм жертви/героїні, панування/спротиву та охоплюють 
найрізноманітніші прояви жіночого досвіду». 

Чи не найпалкішою захисницею доцільності застосування поняття 
патріархату у феміністських студіях історії була Дж. Беннетт. У своїй 
програмній статті «Фемінізм та історія» вона докладно обґрунтувала 
продуктивність цього поняття за умови його використання у ширшому сенсі. 
При цьому авторка відштовхувалася від визначення патріархату, яке 
запропонувала Адрієн Річ у своїй знаковій праці «Народжена жінкою» 
(1971 p.): «Патріархат – це сімейно-соціальна, ідеологічна, політична система, в 
якій чоловіки за допомогою сили і прямого тиску, або через ритуали, традиції, 
право, мову, звичаї, етикет, освіту та розподіл праці визначають, яку роль 
повинні чи не повинні виконувати жінки, причому жіноче повсюди 
підпорядковане чоловічому». 

Полемізуючи з тими колегами, які готові відмовитися від доволі 
радикального терміна «патріархат» на користь більш поміркованих понять 
«чоловіче панування» чи «дискримінація жінок», дослідниця висуває п’ять 
арґументів на підтримку поняття. «По-перше, якщо йдеться про систему, в 
межах якої жінки постійно перебувають у невигідній позиції порівняно з 
чоловіками, то поняття патріархату є найбільш чітким і цілісним, на відміну від 
розмитих описових понять як-от, «чоловіче панування» тощо. По-друге, 
патріархат часто хибно трактують як позаісторичне поняття, яке наче натякає 
на незмінність, природність і невідворотність пригноблення жінок. Проте 
патріархат вочевидь існував у багатьох формах і різновидах, тож його історія є 
фактично історією багатьох різних патріархатів. Тому історики повинні 
історизувати та вивчати його різноманітні прояви. По-третє, патріархат було 
хибно трактовано як образливе чоловіконенависницьке слово, однак це поняття 
нічим не гірше за «чоловіче домінування» чи подібні до нього. Не слід також 
забувати про актину участь жінок у підтриманні й відтворенні системи 
патріархату (подвійні моральні стандарти, іншування, остракізм). По-четверте, 
патріархат відкидали ще й тому, що його застосування начебто штучно накидає 
сучасні феміністські схеми на розуміння минулого. Проте насправді всі 
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історики намагаються зрозуміти минуле не лише у властивих відповідному часу 
поняттях, але й крізь призму сучасних теорій (як-от терміни «відродження» чи 
«капіталізм» застосовуються до епох, які не знали таких понять). І по-п’яте, 
патріархат звинувачували як надто широке поняття, яке ігнорує численні 
відмінності в досвіді жінок різних епох, країн, релігій, рас, класів тощо. Та 
насправді патріархат наголошує на наскрізності й тривкості гноблення жінок, 
не заперечуючи відмінності, спричинені іншими системами гноблення, як-от: 
імперіалізм, расизм, феодалізм, капіталізм та ін. Патріархат є вдалим і 
необхідним поняттям для опису (багатоликої і різноманітної) системи, в якій 
вивищення чоловіків було встановлено та збережено». 

Загалом дослідники сходилися на думці, що «патріархат» як поняття 
дозволяє «зрозуміти, яким чином чоловіча влада змінювалася, а не зникала». 
Тому завдання істориків-феміністок, на думку Дж. Беннет, є «чітким: нам 
належить історизувати патріархат не лише для того, щоб ідентифікувати його 
головні механізми (як особливі, так і всезагальні), але також щоб з’ясувати, 
яким чином йому вдалося вижити та функціонувати. Щойно дослідивши 
історичну дію патріархату, ми напишемо багато історій багатьох патріархатів –  
чи то власне багатьох проявів та систем, через які він розростався. Крім того, 
варто мати на увазі ще два аспекти: нам слід не лише простежити, як механізми 
певного різновиду патріархату змінилися у часі, але також – як оті механізми 
вплинули на різних жінок у різний спосіб». 

Таким чином, підсумовує О. Кісь, розуміючи патріархат як базовий 
організаційний принцип формування та підтримання суспільних ієрархій, 
завдяки багатовимірній дії якого дискримінація жінок набуває 
найрізноманітніших форм (у тому числі – невидимих), необхідно виявляти й 
досліджувати його джерела, механізми, прояви й наслідки в конкретних 
культурно-історичних та соціально-політичних контекстах, викриваючи витоки 
гендерної нерівності та деконструювати їх (Кісь 2012). 

Матріархат (від лат. mater, matris – мати і грец. άρχή – влада) – термін, що 
використовується в історичній та суспільно-політичній літературі в різних 
значеннях (також: материнське право, матернітет, гінекократія). У 2-й пол. 
ХІХ ст., після досліджень І.-Я. Бахофена, Л.-Г. Моргана, Ф. Енгельса, 
затвердилось розуміння матріархату як початкової стадії розвитку первісного 
суспільства, що змінюється патріархатом. Теорія базувалася на окремих 
тогочасних етнографічних спостереженнях (високе суспільне становище жінки 
в общинах ірокезів, гуронів та ін.). Для розвитку соціологічної думки свого 
часу така схема періодизації була важлива, оскільки стала поштовхом до 
перегляду спрощеної патріархальної теорії походження держави (за Платоном 
та Арістотелем). Подальше накопичення етнографічних матеріалів до певної 
міри свідчило, що матріархат не є стадійно-системною ланкою періодизації 
первісної історії. Тому в працях дослідників 2-ї пол. ХХ ст. в СРСР поняття 
«матріархат» переосмислено як соціальну рівноправність статей, що стало 
суперечити самому смислу терміна. Вдале використання терміна залишається 
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для позначення материнськородових інститутів, а також особливого стану 
суспільва, коли маскулінізація населення (історично зумовлена потреба в 
перевищенні чисельності чоловіків над жінками) була економічно невигідною. 

Фемінізація населення спостерігалася: 1) у тих первісних соціумах, які не 
зазнавали різких суперечностей розвитку (такі суперечності призводили до 
маскулінізації населення) та в яких відтворення соціального життя більшою 
мірою залежало від жінки; 2) у нечисленних колективах, починаючи зі стадії 
переходу до відтворювального господарювання й до формування держави, як 
реакція на недостатню чисельність (чи соціально-економічну активність) 
чоловічої частини населення. Звідси, легенди про жінок-військових, які 
заміняють за необхідності чоловіків (у сх. слов’ян періоду Давньоруської 
держави – Василина Микулішна). 

Зазначений вище пункт перший показує, що матріархат можна розуміти 
як певний історичний етап у розвитку привласнюючого господарства до 
системної кризи цього способу господарювання. Опосередкованим свідченням 
матріархату можна вважати дещо вищу тривалість життя населення в епоху 
мезоліту, згідно з даним палеодемографії, наприклад, на території України. 
Серед історичних прикладів матріархальних відносин, зазначених у пункті 
другому, – племена сарматів у Північному Причорномор’ї (свідчення античних 
джерел про Амагу та легенди амазонок). Археологічні приклади: ранні 
землеробські суспільства з материнськородовою організацією. 

Сьогодні термін «матріархат» (чи супутні) іноді використовується в 
соціології сучасних гендерних студій для зіставлення історичної нерівності 
статей.  

Тому неможливо оминути увагою дискусію довкола проблеми 
матріархату. Ідея матріархату сформувалась у руслі теорії соціального 
еволюціонізму та втратила актуальність разом з її занепадом. Своїм другим 
шансом у суспільних науках вона цілковито завдячує фемінізмові, прихильниці 
якого шукали політичний аргумент супроти їх сучасної дискримінації. 
Важливо, що дослідниці не лише невтомно шукали переконливих свідчень на 
користь існування матріархату, але й критично переосмислювали сам концепт. 

Первісно матріархат розуміли буквально – як суспільний устрій, де влада 
належить жінкам, а права чоловіків обмежені, тобто вбачали у ньому 
дзеркальне відображення патріархату. Проте, після ретельних пошуків ученим 
не вдалося знайти жодного суспільства, яке б відповідало такому критерію чи 
то в історичному минулому, чи серед так званих «примітичних народів» 
сучасності. Хоча академічна утопічність такої візії матріархату стала 
очевидною, деякі дослідниці наполягали на потенційно позитивному 
політичному значенні цієї ідеї для піднесення жіночої свідомості. Так Пола 
Вебстер вважала, що думка про існування подібного укладу «змушує жінок (і 
чоловіків) уявити суспільство, яке не є патріархальним, а таким, де жінки могли 
б чи не вперше в житті мати владу над власним життям (...) Уявляти таке 
суспільство, – впевнена Вебстер, – є політично важливо. Оскільки дискусія про 
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матріархат викриває вади старої парадигми, це заохочує жінок творити нову» 
(«Матріархат: образ влади», 1975). 

У пошуках доказів на користь існування матріархату в історичному 
минулому антропологи звернули увагу на так звані «матріархальні міти», які 
присутні у фольклорі багатьох народів. Їх загальна фабула зводиться до 
наступного: первісно жінки посідали тотальну владу, однак правили чоловіками 
деспотично і нерозсудливо; якось з’явився Великий Чоловік (Бог), який 
позбавив жінок влади та віддав її чоловікам, встановивши в такий спосіб 
справедливий лад. Джоан Бамбергер проаналізувала зміст та контекст 
побутування подібних міфів та дійшла висновку, що вони не стільки свідчать 
про існування влади жінок в історичному минулому, скільки слугують для 
легітимації сучасних патріархальних гендерних відносин («Міф матріархату: 
чому чоловіки керують у примітивному суспільстві», 1974) (Кислий). 

Деякі дослідниці головними ознаками матріархату пропонували вважати 
матрилінійність та матрилокальність, які забезпечують жінкам неформальні, 
проте дуже дієві важелі контролю та впливу в системі родинних стосунків 
(Елеанор Лікок, Джойс Нільсен, Еліс Шлеґель).  

Чи не найбільше прихильників здобула концепція, згідно з якою 
матріархат співвідносять з гіноцентричними культурами, релігійні системи та 
світоглядні уявлення яких вибудовувались довкола жіночих божеств, культів та 
вартостей. Археологічні та етнографічні матеріали з усього світу засвідчували 
існування в доісторичному минулому людських спільнот, що поклонялися 
Великій Богині та сповідували цінності, які можна умовно назвати 
«фемінними». Чи не першою працею такого спрямування була праця Ріане 
Айслер «Чаша та меч: наша історія, наше майбутнє» (1987). Аналізуючи 
результати розкопок мінойської культури на острові Кріт, авторка доводить, що 
сучасній добі Меча (символ чоловічого фалоса, втілення цінностей сили, 
агресії, суперництва) передувала епоха Чаші (символ жіночого лона, втілення 
любові, турботи, підтримки, миру). Описуючи попередню ґендерну систему, 
Айслер вказує на її засадничо егалітарний, партнерський характер та 
відсутність ґендерних ієрархій і на світоглядному рівні, і в суспільних 
практиках. Для Р. Айслер поняття «матріархат» нерелевантне, тому вона 
пропонує новий термін – «гіланія». Наприкінці 1980-х щораз більшість 
істориків відмовилися від трактування матріархату як гінократії (фактичної 
влади жінок). Однак неологізми в назвах жіно-центричного суспільства не 
завжди приживаються. Натомість пропонується наповнити старі терміни новим 
змістом, як це зробила Розалінд Майлз. Історик пропонує таке трактування: 
«Матріархат краще можна зрозуміти як форму суспільної організації, яка є 
жіно-центричною, засадничо егалітарною, де усебічна співпраця повноправних 
жінок і чоловіків вважається цілком нормальною і природною». Чи не 
найвідомішим і справді фундаментальним дослідженням проблеми жінки в 
доісторичну добу є праця Марії Гімбутас «Цивілізація Великої Богині: світ 
стародавньої Європи» (1991). Спираючись на всебічний аналіз величезних 
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масивів археологічних джерел з усіх кінців світу, учена не лише послідовно і 
переконливо розкриває жіно-центричний світогляд низки культур доби неоліту, 
а й успішно реконструює властиві їм принципи ґендерних відносин. Авторка 
доходить висновку, що попри загалом вищий статус жінок у сакральній сфері 
(віруваннях та культових практиках), у соціальних взаєминах чоловіків та 
жінок не було диспропорцій чи підпорядкування, панувала взаємоповага і 
партнерські стосунки. Важлива позиція Гімбутас й щодо визначення критеріїв 
цивілізації. Відмовляючись від андроцентричної періодизації давньої історії, 
яка веде відлік від винайдення зброї та початку великих воєн, учена заявляє: «Я 
не згодна з тим, що поняття цивілізація треба застосовувати лише до 
патріархальних і войовничих спільнот. Продуктивний потенціал будь-якої 
цивілізації визначається рівнем творчих та естетичних досягнень, наявністю 
нематеріальних цінностей та свободи, що робить існування осмисленим –  і 
радісним, а ще –  зрівноваженим розподілом ролей поміж статями. 
Європейський неоліт не був «доцивілізаційним» періодом (...). Навпаки, то була 
цивілізація у найкращому, істинному сенсі цього слова». 

Отже, сучасне феміністське трактування матріархату докорінно 
відрізняється від первісного значення, яке вклали у цей термін автори теорії. 
Під час глибинних емпіричних досліджень і теоретичних дебатів, відбулася 
реконцептуалізація самої ідеї: від ієрархічних (владних) до егалітарних 
(партнерських) ґендерних відносин як первісного принципу організації 
людських спільнот (Кісь 2008). 

Таким чином, бачимо, що полеміка про матріархат затягнулася на 
десятиліття, а докорінна реконцептуалізація самої категорії відбулася аж на 
початку 1990-х років. 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Які були причини появи історичної андрології? 
2. Що є предметом «чоловічої історії»? 
3. У чому Ви вбачаєте кризу андрології? 
4. Прочитайте статтю Девіда Моргана «Вивчаючи чоловіків у 
патріархальному суспільстві» та визначне основні меседжі даної 
праці. 

5. Визначте ключові поняття теми. Поясність їх зміст. 
6. Хто був засновником теорії «патріархату» та «матріархату»? 
7. Яке бачення патріархальних і матріархальних стосунків 
пропонують представники марксистського напрямку в 
історіографії? 

8. Поясніть сутність дискусії про «патріархат» і «матріархат»? 
9. Використовуючи праці О. Кісь, визначте основні наукові підходи до 
критики теорії «патріархату» та «матріархату». 
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2.4 «Гендер – корисна категорія історичного аналізу» у дослідженнях 
Джоан Скотт. Перетворення гендерної історії в окремий напрям 
історичних досліджень. 

До кінця 1970-х рр. роздільне існування історій статей – «чоловічої» і 
«жіночої», відсутність власної історії сексуальних меншин (нині ця частина 
гендерної історії іменується квір-історією) загрожували стати методологічним 
тупиком. Змінився і загальний соціально-політичний контекст. Ідеї 
протистояння, які володіли свідомістю з 1968 року як у світовій політиці, так і в 
науці до початку 1980-х рр. стали поступатися місцем ідеям балансу, 
терпимості, неагресивності і допущення за іншими права на існування. Межі 
дисциплін до кінця XX ст. стали розмитими, ідея міждисциплінарних 
досліджень знайшла величезну популярність.  

На кінець1970-х рр. в історичних дослідженнях країн Європи і США 
стало все частіше з’являтися слово «гендер», дослівно  з англійської як «рід» 
іменника (від лат. genus –  рід). У середині 50-х рр. XX ст. лексема «gender» 
згадується тільки в англійській лінгвістиці. Але в 1955 р. видатний сексолог 
Джон Мані, якому при вивченні гермафродитизму і транссексуалізму потрібно 
було відмежувати загальностатеві властивості від сексуально-генітальних, 
сексуально-еротичних і сексуально-прокреативних, ввів термін «гендер». (Див 
про це у попередніх параграфах.) Щоправда, у більшості сучасних робіт слава 
першовідкривача нової дефініції приписана, не Дж. Мані, а Роберту Стіллеру. У 
1958 році в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі відкрився центр з 
вивчення гендерної самосвідомості і транссексуалізму, і його співробітник, 
психоаналітик Роберт Столлер, став користуватися терміном «гендер» для 
позначення поняття «стать в соціальному контексті». Із пропозицією активніше 
користуватися цим поняттям він виступив і в 1963 р на конгресі 
психоаналітиків у Стокгольмі, зробивши доповідь про поняття соціостатевої 
(або –  як він назвав його – гендерної) самосвідомості. 

Вибудувана на поділі природного (сутнісного, есенціального) і 
культурного, гендерна концепція розділила «стать» і «гендер». «Стать» стала 
співвідноситися лише з біологією і фізіологією (гормони, гени, нервова 
система, морфологія), а «гендер» – з явищами культури, соціальної психології, 
соціології та соціальної антропології. 

Наукова риторика, яка використовує новий термін, міцно вкорінилася в 
інших гуманітарних науках, особливо в психології і соціології, досить швидко 
проникла і в праці істориків. Питання, поставлені «жіночими» і «чоловічими» 
дослідженнями в історії, і, перш за все, питання про причини відтворення 
соціально-статевої нерівності, могли бути тепер проаналізовані по-новому. 
Раніше жіночі (та й чоловічі) дослідження в історії прагнули до автономії, 
згуртованості заради презентації саме жіночого або чоловічого соціального 
досвіду, були зорієнтовані на отримання знання про суспільство та історію, 
альтернативного до існуючого. Це вело до відокремленості, «гетоізації», і така 
відособленість часом відлякувала інших представників наукової спільноти, які 
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бажали хоча б уважатися політично заангажованими, об’єктивними. Концепція 
гендеру давала такий шанс. Вона була способом подолати самоізоляцію. 
Основним предметом досліджень поступово стала проголошуватися вже не 
відокремлена історія жінок або чоловіків, а історія їхніх стосунків як одного з 
найважливіших аспектів соціальної організації, історія вибудовування 
соціальних асиметрій та ієрархій, пов’язаних із статевою приналежністю, 
історія співвідношень статей (Пушкарьова 2014). 

Найважливішим кроком в народженні гендерної історії традиційно 
вважається стаття американського історика Джоан Уоллах Скотт «Гендер – 
корисна категорія історичного аналізу», опублікована в 1986 р. Дж. Скотт 
починала як типовий історик-фемінолог, вивчала громадські рухи у Франції 
XIX ст. Наділена широтою дослідницького бачення і науковою сміливістю, 
Дж. Скотт запропонувала покласти край антагонізму «чоловічої» і «жіночої» 
історії. Свій заклик вона звернула до найвиразніших представників свого 
професійного цеху, виступивши в грудні 1985 року з доповіддю на Зборах 
Американської історичної асоціації. Вона говорила про суперечки навколо 
історизму й емпіризму, про перехід від змістовно-подієвого підходу до 
висвітлення минулого за текстуально-інтерпретивним підходом, міркувала про 
майбутнє науки, яка повинна знайти підстави для союзу «подієвості» і 
«текстуальності». Місцем зустрічі нею і була запропонована «гендерна історія». 
Стаття «Гендер – корисна категорія історичного аналізу» була переробленим 
варіантом вищезгаданої доповіді. 

Зафіксувавши необхідність подолання позаісторичних панівних 
інтерпретацій статі в історії, вона запропонувала продуктивну схему аналізу 
історичного матеріалу крізь призму нового поняття і чотирьох груп соціально-
історичних підсистем або напрямів вивчення: 

1. Комплексу символів і образів, що характеризують чоловіка і жінку в 
культурі (гендерних стереотипів), що існували в різні часи, типових та 
ідеальних образів, в тому числі ставших паттернами, моделями (Адам, Єва, 
Марія), міфологічних уявлень про гріх, осквернення або чистоту, форми їх 
репрезентації і трансформацій в різних історичних контекстах і багатьох інших 
аналогічних сюжетів. 

2. Комплексу норм – релігійних, педагогічних, наукових, правових, 
політичних (гендерних норм), який передбачав роботу зі сформованими в 
культурі нормативними інструкціями. Як в процесі боротьби альтернативних 
концепцій, закріплених в різних доктринах, вони сприяли виробленню поняття 
«правильного» або навіть «єдино можливого» щодо чоловіків і жінок? 

3. При аналізі комплексу проблем самовираження, суб’єктивного 
самосприйняття і самоусвідомлення особистості (гендерної ідентичності) 
потрібно розглядати особливості самоідентифікації чоловіків і жінок в різні 
епохи. Пильну увагу пропонувалося приділяти своєрідності так званих 
«гендерних конфліктів», коли суб’єктивна гендерна ідентичність могла не 
збігатися з культурно запропонованими і соціально заданими образами. 
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4. Останній комплекс паттернів включав у себе аналіз ролі статевих 
відмінностей у функціонуванні соціальних інститутів, які беруть участь у 
формуванні гендеру (це сім’я, система спорідненості, домогосподарство, ринок 
робочої сили, система освіти, державний устрій і т. д.). Як відтворюються 
соціальні асиметрії, пов’язані із статтю, як функціонують інститути соціального 
контролю і за рахунок чого здійснюється розподіл та перерозподіл влади, 
матеріальних і духовних благ, власності та престижу в масштабах всього 
суспільства, класу, групи і т. д. – усі ці питання вийшли на перший план (Scott 
1986). 

Дж. Скотт назвала гендер «первинним способом визначення владних 
відносин», а « історизацію відмінностей» між статями – головним напрямком 
досліджень гендерної історії. З її доказів випливало, що соціально-статева 
(гендерна) ієрархія є історично першою формою соціальної нерівності. 
Гендерні статус, ієрархія і моделі поведінки, закріплені інститутами 
соціального контролю та культурними традиціями, відтворення гендерної 
свідомості підтримує сформовану систему відносин панування і 
підпорядкування, а гендерний статус – один з конституюючих елементів 
соціальної асиметрії і системи розподілу влади, престижу і власності. 

Цією і наступними своїми роботами Дж. Скотт закликала подолати 
очевидний розкол між традиційною і новими (жіночою, чоловічою, квір-) 
історіями. Частина істориків-фемінологів, відчуваючи свою відособленість в 
науковому світі, виявили готовність піти назустріч цьому заклику, змінити 
вивіску «жіночої історії» на найменування «гендерна історія» і тим самим 
певною мірою подолати маргінальність положення «жіночої історії» в системі 
гуманітарного знання. Вони досить рішуче заявили про зміну пізнавальних 
орієнтацій: «жіночу історію» оголосили лише етапом, перехідним феноменом, 
який був необхідний для процесу усвідомлення і доведення до визнання 
(науковою і взагалі широкою громадськістю) значимості досліджень історії 
відносин статей. У всіх роботах, навіть у тих, що були присвячені виключно 
жінкам, було запропоновано враховувати «чоловічий фактор», щоб «знищити 
половинчастість науки про стать». 

У співтоваристві гендерології з’явилися чоловіки, які раніше дивилися на 
розвиток жіночих досліджень не без іронії. Згодом розгорнулася широка 
дискусія з приводу визначення понять «стать», «мужність», «жіночність» в 
різні історичні епохи, а її учасники намагалися з’ясувати, яким чином ці 
концепти перетинаються з іншими дискурсивно створеними ідентичностями 
(класом, поколінням, віком, віросповіданням, регіональною та етнічною 
приналежністю).  

Однак з пропозицією Дж. Скотт погодилися далеко не всі дослідники 
жіночої історії. Рішуче налаштовані проти засилля «чоловічої історії», історики 
феміністської орієнтації розгорнули широку дискусію про можливість не тільки 
знахідок, але і шкоди на шляху перетворень «жіночих досліджень» в 
«гендерну». «Жіноча історія – це не просто щось відмінне від 
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загальноприйнятої історії; це явище критичне, свідомо направлене проти 
«чоловічої історії», – писалося тоді. А гендерна історія могла дозволити жінкам 
знову проявити готовність бути «невидимими» в декларованої рівності 
висвітлення історії обох статей, знову «розчинитися» в ній. Серед втрат 
називалося потенційне скочування гендерних досліджень (як досліджень обох 
статей) до чергових обґрунтувань «природності» їх взаємодоповненості. А це, 
доводилося феміністками, призведе до прагнення спростувати «особливість» 
жіночого досвіду і жіночих інтересів, приведе до стирання межі між 
традиційною наукою (етнологією, соціологією, психологією статі) і критично 
націленими на них гендерними дослідженнями (Пушкарьова 2014). 

Буря суперечок про співвідношення фемінізму, фемінології та гендерної 
історії торкнулася в основному Нового Світу. Європа, яка менше 
«постраждала» від радикального феміністичного руху, не без іронії дивилася на 
«перегини» феміністок США. Вона виявилась більш толерантною до 
«вторгнення» чоловіків і «Men’s Studies» в дослідження історії статей. Гендерні 
центри та лабораторії комфортно розмістилися в європейських академічних 
інститутах і університетах. Європейські прихильниці розвитку гендерної історії 
поставили завдання не стільки «усувати половинчастість колишньої науки про 
роди», скільки писати нову загальну історію, в якій належне місце мав зайняти 
аналіз механізмів ієрархізації. 

Деякі аспекти гендерних взаємодій знайшли відображення вже в ранніх 
публікаціях. Їх автори намагалися порівнювати ставлення чоловіків і жінок до 
одного і того ж питання (до віку вступу в шлюб або повторного одруження / 
заміжжя зі вдовою), розглядати неоднакові наслідки для чоловіків і жінок 
одних і тих же соціальних явищ і трансформацій. У них вивчався, наприклад, 
гендерний аспект терміну «цехова єдність» (і в зв’язку з цим – «чоловічої 
солідарності», що витіснили жінок з цехового виробництва в ранній Новий час). 
Надзвичайно плідними і переконливими були дослідження різного розуміння 
честі, яке для жінок мало цілком гендерне звучання, а для чоловіків  
визначалося загальнолюдськими «властивостями» – хоробрістю, вірністю, 
чесністю, професійною майстерністю. 

Розвиток гендерної історії виявився пов’язаним і обумовленим її 
взаємодією зі структуралізмом (який був важливим для розвитку жіночих 
досліджень у вивченні минулого) і особливо з різними 
постструктуралістськими течіями, участю в цілому ряді «поворотів», що 
відбулися в гуманітарній сфері на рубежі ХХ і XXI ст. 

У тематиці гендерної історії виділилися ключові для неї теми, на перший 
погляд цілком прості і ясні: «праця в домашньому господарстві», «робота в 
суспільному виробництві», «право», «політика», «сім’я», «релігія», «освіта», 
«культура» та ін. Але кожна з цих тем відтепер розглядалася з точки зору 
шляхів забезпечення відтворення соціального порядку, заснованого на 
гендерних відмінностях, і нерівного розподілу матеріальних і духовних благ, 
влади і престижу в історичному соціумі.  
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Особливе місце зайняв аналіз опосередкованої ролі гендерних уявлень в 
міжособистісній взаємодії, виявлення їх історичного характеру і динаміки. 
Відносини між статями, як виявилось, складають серцевину будь-якої 
соціальної системи поряд з класовими і відносинами між різними поколіннями, 
відносинами між суспільними верствами, способами виробництва і ставленням 
людини до природи. Гендерні дослідження пронизали собою, нехай і 
нерівномірно, майже всі сфери історичної науки. 

Дослідження гендерних істориків розгорнулися в ситуації постмодерну, 
головним «відкриттям» якого стала недовіра до великих ідеологій – до того, що 
французькі філософи називали метанаративом (метанаратив прогресу, 
раціонального облаштування суспільства, революційної перебудови, 
модернізації). Іншою відчутною зміною в науках про минуле, яка відбулася в 
прямому зв’язку з поширенням постмодерністських концепцій і феміністської 
критики історизму і емпіризму, стала ліквідація ієрархії «важливості» 
дослідницьких проблем. Ще декілька  років тому все, що було пов’язаним з 
жінкою, жіночим соціальним досвідом, історією сексуальних меншин або 
історією сексуальності, могло бути оголошено не «головними темами». В епоху 
постмодерну ієрархія важливості проблематики набула заперечення. Теми, що 
здавалися раніше «дрібними», виявилися вписаними у велику історію: історія 
прислужництва і найму годувальниць, історія домашньої роботи, виношування 
дітей. 

Категорія «стать» була визнана одним зі структурних економічних 
принципів. Гендерні дослідження історичного минулого показали себе як 
об’єднуюче наукове поле, як концепт, який підтверджував поліцентричність 
навколишнього світу, плюралізм типів мислення, множинність методів і 
підходів, за допомогою яких можна пізнавати і минуле, і сучасне. 

Початок інтенсивного розвитку гендерної історії відноситься до 1990-х  р. 
і збігається зі зміною предмета історичних наук. Замість «структур великої 
тривалості» інтерес вчених обернувся до конкретних доль звичайних людей на 
обмеженому часовому відрізку; замість історико-демографічних студій, 
напханих цифрами та графіками, стали публікуватися історико-літературні есе, 
автори яких міркували про те, який вплив здатний надати індивід на хід історії. 
Замість утилітарного підходу до джерел особистого походження (з яких раніше 
бралися лише загальнозначущі факти соціально-політичної історії) став 
практикуватисяся «біографічний метод», де на чільне місце виявилася 
поставлена реконструкція однієї або декількох доль і вплив на них соціально-
економічних і політичних катаклізмів. Змінилося і ставлення до «соціальної 
статі», гендеру: категорія приналежності до нього нарівні з приналежністю до 
певного етносу (раси) і класу (соціальної стратегії) стала одним із критеріїв 
ідентифікації загального – гендер, етнос і клас в деяких роботах стали 
іменувати «святою трійцею». Нарешті, без інтересу до мови і позамовних 
дискурсів важко уявити дослідження культурної та інтелектуальної історії. 
Вони змусили змістити центр історичної оповіді з питання «Що було?» на 
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питання «Як записано?». 
Всі ці зміни і дозволили сформуватися і розвинутися дійсно гендерній 

історії, яка була покликана поєднати історію жінок, історію чоловіків, історію 
сексуальності та історію квір-спільнот. Об’єднавча сутність гендерної історії 
очевидна, але не проста. До цього етапу розвиток напрямку пройшло чотири 
стадії: 1) уваги до «історії боротьби» жінок проти чоловічого світопорядку; 2) 
інтересу до нового розуміння влади; 3) закликів вивчати не «підпорядкування» / 
«придушення», а «відмінності», щоб, нарешті, прийти до нової 4) стадії 
визнання необхідності поновлення методології.  

Педмет гендерної історії – це історія складання та функціонування 
відносин і взаємодій, стратифікуючих суспільство за ознакою статі, історія 
уявлень про «чоловіче» і «жіноче» як про категорії соціального ієрархічного 
порядку, історія самоуявлень чоловіків, жінок, сексуальних меншин. «Гендерна 
історія – це історія того, як суспільства минулого та існуючі в них чоловіки і 
жінки ставилися до диференціації статей, як вони описували цю 
диференціацію, яке значення вони їй надавали», – вважає німецький історик 
Г. Бок (1994). Американські (і феміністських орієнтовані російські) історики 
підкреслюють саме владну складову в цій диференціації, вказуючи на 
необхідність не так опису диференціацій, скільки вивчення ієрархій – як в 
суспільстві, так і всередині кожної статі. 

Уявлення про особливості аналітичних методів, що характеризують 
загальний підхід гендерної історії, або, точніше, гендерної експертизи 
соціально-історичних явищ, в західній і вітчизняної історіографії ще не 
узгоджені. Серед визнаних аналітичних процедур варто назвати насамперед 
етнографічний метод включеного спостереження, коли дослідник, аналізуючи 
те чи інше явище, одночасно веде спостереження за розповідачем і, в 
феміністській методології, за самим собою, іншими словами, «інсайдерство», 
позиціонування себе всередину досліджуваного явища. Прихильники гендерної 
історії, які вивчають добре забезпечені джерелами історичні періоди, віддають 
перевагу якісній методології формально-кількісному опису, аналізу біографій і 
інтерв’ю – цифрам і графікам, які, з точки зору деяких учених, швидше є 
типовими для офіційної, традиційної науки, орієнтованої на загальнолюдську 
систему цінностей і систему доказів (андроцентричну). Відмова від «дизайну 
об’єктивності» на користь досліджень емпатичних, тобто наповнених 
почуттями і співпереживаннями, – ще один методичний підхід прихильників 
гендерної історії. Вони приділяють велику увагу авторським інтерпретаціями 
подій і явищ. Як це типово для історіографії постмодерну, прихильники 
гендерної історії пропонують переміщення від суб’єктів до дискурсу, від 
конкретних подій до фону, який їх створював, вважаючи за потрібне вивчити не 
стільки «як воно було», скільки «як про це було розказано» (і ким). 

Оскільки гендерна історія народилася під впливом жіночих досліджень і 
жіночого руху, прихильники її використовують всі способи колективної 
спільної роботи: організовують великі міжнародні проекти, проводять 
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конференції. Вони вважають таку колективність противагою «маскуліністської 
історіографії», в якій панує конкуренція, прагнення кожного окремого 
дослідника стати очільником напрямку, створивши свою наукову теорію, і 
нав’язати свою точку зору (Пушкарьова 2014). 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Що стало причиною написання статті Джоан Уоллах Скотт 
«Гендер –корисна категорія історичного аналізу»? 

2. Опрацюйте наукову працю Джоан Уоллах Скотт «Гендер – корисна 
категорія історичного аналізу» та виділіть ключові проблеми, 
заявлені автором. 

3. Чому відособлене існування «чоловічої» і «жіночої» статі опинилося 
у методологічному глухому куті? 

4. Яка історія виникнення терміну «gender»? 
5. Що дало історикам використання поняття «gender»? 
6. Що змінилося в предметі дослідження історичних наук на межі ХХ–

ХХІ ст.? 
7. Якими повинні бути гендерні історичні дослідження? 

 
 
2.5 «Жіноча» та «чоловіча» історія в етнографічних дослідження на 

території Російської імперії та Радянського Союзу 
«Жіноча тема» була присутня в історіографії близько двох століть. Про 

видатних жінок писали багато російських та радянських істориків, від 
В. М. Татіщева і М. М. Карамзіна до М. В. Нєчкіної і В. Т. Пашуто 
(Пушкарьова 2002).  

До початку 1980-х рр. історіографія жіночої історії налічувала близько 
6000 назв, але самостійним напрямком вивчення науки про минуле не 
визнавалася.  

Саме в середині ХІХ століття жінка вперше стала об’єктом історичного 
дослідження і вперше була зроблена спроба змінити дослідницьку стратегію 
щодо жіночої теми. Загальнонаціональна дискусія 1860-х рр. з приводу 
«жіночого питання», нові соціальні практики жінок, формування жіночого руху 
зробили актуальною тему історичного минулого жінки, змусили дослідників 
звернутися до проблеми ролі і значення жінки в історії Російської імперії. 
З’явилася необхідність в актуалізації знань про жінок, виріс попит на «жіночу» 
тему. І поборники, і противники жіночої емансипації шукали аргументацію 
своїх позицій в історичному минулому, що послужило поштовхом до розвитку 
історії жінок. Історики, етнографи, історики літератури, юристи, публіцисти і 
літературні критики активно взялися за розробку жіночої теми в історії. 

Саме тоді відбулася зміна дослідницької парадигми. Епістемологічною 
підставою цих досліджень виступила концепція лібералізму з її основними 
ідеями про рівні права і свободи особистості, про розвиток демократичних 
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інститутів, правової держави і громадянського суспільства. Дослідницьке 
завдання було окреслене як пошук жінок у вітчизняній історії. Роботи 
В. Я. Шульгіна, І. Є. Забєліна, Д. Л. Мордовцева, В. О. Міхневича, 
С. С. Шашкова та ін. можна вважати першим професійним зверненням до теми 
з позицій визначення ролі жінок в історичному і культурному розвитку 
суспільства. Звичайно, це була презентація «чоловічого» погляду, але іншого і 
бути не могло. 

Об’єктом цих досліджень другої половини XIX століття стала саме жінка, 
а предметом – місце жінки в історичному процесі, її вплив на соціальні, 
культурні, політичні та економічні сфери життєдіяльності суспільства. Ці 
роботи були особливо популярними у читаючої публіки, яка також активно 
включилася в процес обговорення «жіночого питання». Пафос «виявлення» 
жінок в історії і збереження їх імен був характерним для робіт багатьох 
істориків тих років, наприклад, для Д. Л. Мордовцева, який опублікував кілька 
томів з дослідженнями жіночих біографій. Тема життєписів «історичних жінок» 
стала однією з найпопулярніших. Інший історик того часу – В. О. Міхневич – 
не тільки виявляв «Нові» імена «історичних жінок», а й реконструював типи 
«історичних» жінок через вивчення і опис їхніх соціальних ролей. Так, він 
описав кілька типів жінок ХУІІІ століття: господиня і поміщиця, артистка, 
вчена, письменниця, благочинниця.  

Д. Л. Мордовець пішов далі і запропонував нову дослідницьку стратегію 
– побачити історичну епоху через роль у ній жінки. Іншими словами, він 
запропонував нову методологію. З цього приводу він писав, що «Історія 
російської жінки не тільки поповнює собою російську історію взагалі, а й 
усвідомлює її більше, ніж усі інші історичні матеріали», «<...> майже кожна 
жінка, так чи інакше, виступає з ряду особистостей, не помічених і не 
збережених історією, є таким добре відшліфованим історичним рефректором, в 
якому можна бачити якщо не всю сучасну їй епоху, то, принаймні, найбільш 
характерні її риси, потреби, прагнення». Крім заявленого нового 
дослідницького підходу, в роздумах історика присутня вже фіксація двох 
важливих фактів – розрізнення «історії жінки» та «історії взагалі» і констатація 
факту незбереження жіночих імен в історичній науці. 

Принципово новий етап у дослідженні жінок настав із входженням в 
історичну науку жінок. Жінка перестала бути тільки об’єктом досліджень, але 
натомість стала активним суб’єктом процесу створення «нового» знання в 
історії, що представляє «жіночий» погляд в історіографії. 

І жіночий рух, і феміністський рух першої хвилі, який прийшов йому на 
зміну на початку ХХ століття – обидва виступили ініціаторами та соціальними 
замовниками досліджень ролі жінок в історії. Феміністська критика поставила 
під сумнів достовірність і науковість концепцій, перш за все біологічних, на 
базі яких будувалися дослідження. У підсумку, тема історичного минулого 
жінок, що стала вже традиційною, отримала нове звучання. 
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Дослідницькі завдання оновилися. Історія жінок стала розвиватися в 
новому напрямку – пошуку витоків і причин гендерної нерівності. Постановки 
проблем та ідеологія робіт змінилися.  

Нова постановка питання змінила вектор і чоловічих досліджень в сфері 
жіночої історії. Тема прав жінок, їх соціальна активність, нові соціальні ролі, 
вплив на життя суспільства стали предметами досліджень чоловіків-істориків.  

Безумовно, було б явним спрощенням уявляти, що всі жінки-історики 
стояли на позиціях усвідомлення гендерної нерівності та артикулювали в своїх 
працях цю позицію. 

До того ж слід зауважити, що жінок, які були професійними істориками, 
та до того ж визнаними своїм «цеховим» співтовариством, в кінці ХІХ століття 
практично не було, за винятком, мабуть, О. Я. Єфіменко. Імена інших жінок-
істориків або були не відомі ні широкій публіці, ні в наукових колах, або 
з’явилися пізніше і, що характерно, на сторінках жіночих журналів. Долею 
багатьох жінок в історичній науці в кінці ХІХ століття була «історична 
поденщина» – невидима і трудомістка, але непогано оплачувана робота на 
професійних істориків. 

Так, Н. О. Білозерська була домашнім секретарем історика 
М. І. Костомарова: підбирала літературу, робила виписки в Публічній 
бібліотеці. Також Н. О. Білозерська перекладала історичні романи для 
«Історичного вісника», писала за Д. Л. Мордовцева рецензії в «Стародавній і 
Нової Росії». Причина згоди на невідомість єдина – відсутність легальної 
можливості заробляти собі на життя професійною інтелектуальною працею. 
Про це Н. О. Білозерська прямо пише в своїх спогадах: «Д. Л. Мордовцев, з 
яким я познайомилася у Костомарова, запропонував мені писати рецензії для 
«Стародавньої і Нової Росії», що видавалася під редакцією С. Н. Шубінського, 
додавши, що роботу мою видаватиме за свою, бо не приймуть інакше – я жінка, 
і це перший випадок ... Придумав він мені і псевдонім: Б. Гнв (без гніву) і для 
розбору привіз книгу «Пам’ятник минулих часів» А. Т. Болотова, – пояснив як 
писати і що потрібно. <...> Я погодилася, бо іншої роботи не було». 

Але, отримавши дослідницький досвід, та ж Білозерська почала 
розробляти жіночу тему в історії, роблячи об’єктом дослідження жінок. У руслі 
дослідницької традиції того часу вона створила портрети «історичних жінок» – 
М. Волконської, княгині Лівен, Катерини I та інших, досліджувала стан жінок 
протягом різних історичних епох. 

За вищезгаданих причин, «жіночі дослідження» в історії у виконанні 
жінок-істориків з’явилися пізніше, ніж чоловічі. Жіночу історію творили жінки 
одного кола, однієї малої соціальної групи – освічені жінки «середніх класів». 
Від перших аматорських досліджень в історії, публіцистичних і популярних 
робіт до появи на початку ХХ століття досліджень монографічного характеру, 
що спиралися на спеціальні дослідження і відбивали світоглядні переконання 
авторів – такий шлях розвитку жіночої історії зусиллями жінок. 
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Як приклад можна згадати автора фундаментального дослідження з 
жіночої освіти О. О. Ліхачеву, історика жіночого руху О. М. Щепкіну,  статиста 
та історика М. К. Горбунову, професора історії О. Я. Єфименко, яка розробляла 
тему селянки. 

Практично всі жінки-історики були учасницями жіночого руху. Фактор 
жіночого руху вплинув на розвиток «історії жінок» як напряму в традиційній 
історіографії не тільки через участь в ньому жінок-істориків, а й через 
визначення нового предмета досліджень, нових напрямків і тем, іншого духу та 
ідеології робіт. 

Тенденція розвитку «жіночих досліджень» («women’s studies») силами 
активісток феміністського руху першої хвилі, яка проявилася в Західній Європі, 
повторилася і в Російській імперії. 

Писали історію жінок і активістки, і лідери жіночого руху, осмислюючи 
феномен руху, його першопричини, мотивацію своєї участі в ньому. 
О. Н. Шабанова, лікар і голова Російського Взаємноблагодійного товариства, 
писала історію жіночого медичної освіти і жіночого руху. Г. М. Євреїнова, 
доктор права, активна учасниця руху, створювала історію розвитку жіночих 
прав і законодавства стосовно жінок.  

Н. Міровіч, член Центрального Бюро Союзу рівноправності жінок, 
розробляла тему англійського суфражизму і російського фемінізму. 
О. В. Тиркова, письменниця і журналістка, член Всеросійської Ліги 
рівноправності жінок і партії кадетів, створила фундаментальне життєпис 
А. П. Філософової, однією із засновниць жіночого руху. 

Таким чином, жіноча історія як практика написання історії 
жінками про жінок зародилася в кінці XIX століття і розвивалися як когнітивна 
практика руху, бажана і підтримана ним. Результати історичних досліджень, 
так само як і результати всіх «жіночих досліджень», а розвивалися вони тоді в 
літературі, політиці, економіці, – осмислювався учасницями руху та 
інкорпорувалися в його практики. 

Учасниці російського жіночого руху добре розуміли сенс і завдання 
подібних наукових досліджень, оскільки вони були одними з найосвіченіших 
жінок свого часу. 

Навіть ті деякі жінки, які зуміли зробити професійну кар’єру в науці і які 
не займалися тільки «жіночими» темами в історії, вважали своїм солідарним 
обов’язком брати участь в акціях жіночого руху. Прикладом може служити 
історик О. Я. Єфименко, яка працювала з організації суспільства трудової 
допомоги жінкам і, ймовірно, брала участь ще в якихось жіночих акціях, про які 
ми нічого не знаємо, але за що курсистки Вищих Жіночих Бестужевських 
Курсів піднесли їй почесну адресу як учасниці жіночого руху в день 
святкування ювілею її 40-річної професійної діяльності. 

Однією з історичних тем, актуалізованих рухом на рубежі століть, стала 
тема причин і витоків гендерної нерівності, підпорядкування і дискримінації 
жінок. Величезна кількість робіт в пошуках початків цієї нерівності починалася 
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з огляду попередніх століть, буквально з первісного суспільства. Нерівність 
жінок виступала предметом досліджень і категорією аналізу, демонструвалися 
спроби переосмислити традиційний поділ статевих ролей, обговорювалися 
можливі зміни ролей обох статей в суспільстві. «Стать» виступила ключовим 
інструментом соціально-історичної детермінації. 

Взагалі зв’язок становлення історії жінок як напряму в історіографії і 
розвиток жіночого руху Російської імперії – беззаперечний факт. Саме жіночий 
рух зробив видимими проблеми жінок, поставив їх на порядок денний 
громадськості й академічної спільноти, виступив соціальним замовником 
історичних досліджень про жінок, прямо і побічно стимулюючи і підтримуючи 
дослідників і дослідниць, надаючи для публікацій сторінки жіночих журналів. 

«Відкриття» жінок в культурі, мистецтві, політиці минулого, увага до 
досягнень сучасниць – усе це онтологічно було пов’язано із завданням зміни 
положення жінки в напрямку рівності. При цьому визнання особливої жіночої 
сутності (тобто есенціалістична основа), звучало в жіночих дослідженнях, 
викликало проблеми в постановці питання про рівність статей і давало поштовх 
до різних інтерпретацій проблеми рівності, що неминуче позначилося на 
розвитку ідеології фемінізму і оформленні його різних напрямків.  

Підтвердженням цих слів виступає той факт, що словосполучення 
«історія жінок» як термін, що позначає напрямок в історичній науці, з’явився і 
осмислювався саме на сторінках жіночих, а не історичних журналів. «Історія 
жінок є істотною частиною загальної історії людства» – писав в 
історіографічному огляді В. Смірнов. «Нариси життя і діяльності історичних 
жінок різних епох і різних народностей <...> слугують гарною ілюстрацією до 
історії жінок» <...> розташовані в хронологічному порядку, ці характеристики 
(діяльності жінок) створюють уявлення про різні епохи в історії жінок». Таким 
чином, в даному огляді історія жінок розглядається вже як субдисципліна з 
властивою їй періодизацією, так званими, «епохами історії жінок». 

Важко говорити про ступінь впливу цих досліджень на науковий дискурс 
того часу, навряд чи він був значущим, але абсолютно очевидно, що на 
політичний дискурс він вплинув. На «жіночу» тему стали орієнтуватися партії, 
почали читатися лекційні курси (наприклад, лекції А. В. Амфітеатрова в 
Російській Школі Соціальних наук в Парижі). 

За радянських часів методологією історичних досліджень виступив 
марксизм-ленінізм. Базове для марксизму поняття «класу» ніяк не корелювало з 
гендерною складової соціальних процесів і соціальних інститутів, і тому жінки, 
з позицій марксизму, не являли собою значущої соціальної групи. Загальна 
практика розгляду всіх соціальних проблем через призму економічних відносин 
і класової боротьби поширилася і на жіночу проблематику. Класовий підхід в 
дослідженні «жіночого питання» був застосований ще О. М. Коллонтай в книзі 
«Соціальні основи жіночого питання», написаній наспіх задля суто політичних 
цілей. Коллонтай хотіла приурочити її випуск до відкриття Першого 
Всеросійського жіночого з’їзду, що скликався феміністками і, тим самим, 
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продемонструвати позицію соціал-демократів, – визначила основні підходи до 
дослідження жіночої теми в радянській науці наступних років. 

Базовою позицією при аналізі «жіночого питання» став класовий підхід. 
Так, О. М. Коллонтай писала, що коріння «жіночого питання» глибоко 
закорінені в економіці. А її фраза з виступу на тому ж з’їзді, що «жіночий світ, 
як і світ чоловічий, розділений на два табори <...> буржуазний і 
пролетарський», стала крилатою і зафіксувала загальну тенденцію розгляду 
«жіночого питання» жорстко крізь призму економіки і класового антагонізму. 
Цей підхід став обов’язковою нормою для історичних досліджень. З одного 
боку, Коллонтай продовжила традицію класової інтерпретації «жіночого 
питання», закладеної ще Ф. Енгельсом і А. Бебелем. З іншого боку, вона внесла 
певні нововведення, національні особливості в розвиток цієї теми. 
Так, обов’язковими складовими досліджень «жіночої» теми, жіночого руху 
стало перебільшення ролі політичної активності жінок-пролетарок, 
антифемінізму та ігнорування гендерних проблем всередині самого 
робітничого руху, що накладало на дослідника жорсткі обмеження в його 
роботі над темою. 

Всі ці обмеження зіграли свою сумну роль. Інтерес до жіночої теми, яка 
не мала статусу самостійної, став неминуче згасати. Жіноча проблематика в 
історії надовго стала розглядатися як непрестижна, «недисертабельна», одним 
словом, «вузькотемна». 

Не можна сказати, що цей процес не був помічений. «Незрозуміло нам, – 
писали працівниці Сталіну в 1934 році – чому це в книгах з історії нашої 
революції так мало розповідають про робітниць, а ось ми всі 200 осіб, що 
зібралися для того, щоб тобі лист написати <...,> «. Цей лист – відгомін 
радянського фемінізму 1920-х років, що привчав найширші верстви жінок 
відстоювати інтереси своєї соціальної групи. Але час для феміністської 
рефлексії з приводу історіографічних проблем пройшов. Проте, і за радянських 
часів в історичній науці знаходилися ентузіасти, які досліджували статуси і 
права жінок, вивчали форми політичної участі жінок. Ці роботи сьогодні, 
сукупно з дослідженнями XIX і початку XX ст., складають вітчизняну історію 
жінок. В цілому, в історичних працях радянського часу, присвячених жінкам, 
ми можемо спостерігати тенденцію підміни предмета дослідження: має місце 
не вивчення жіночого досвіду, життєвих стратегій, досягнень, не аналіз 
процесів впливу жінок / жіночого на культурно-політичний контекст епохи, 
прославляння соціалістичного ладу. Жінки виявилися зручним приводом для 
влади презентувати саму себе як дієву, таку, яка може вирішити «жіноче 
питання». 

Звісно ж, що подібні роботи – результат соціального замовлення влади, 
яка усвідомила вигоди використання жіночого елементу в будівництві 
соціалізму і використовувала історію в своїх маніпулятивних цілях. Цікаво, що 
на цьому етапі історії жінок змінилися не тільки концепція, теми історичних 
оповідань про жінок, але і їхня мова, стиль, термінологія. Перше, що помічаємо 
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в роботах радянського часу – це маркована несамостійність жінок, визначення 
жінки як об’єкта впливу, декларована вже в назвах історичних робіт. Назви 
типу «Діяльність КПРС по залученню жінок в ...», «Використання жіночої 
праці» та ін.. були широко поширені. «Об’єктність» і «ведучість» жінок 
демонструвалася в цих працях без жодної рефлексії. 

Цікаво, що політично активні і самостійні жінки, яких важко описати в 
термінах «об’єктно», такі як, скажімо, О. М. Коллонтай, зникають з історичних 
робіт. Також зникли діячки російського жіночого руху, «рівноправні» – 
російські феміністки першої хвилі. Причина криється і в методології, і в 
ідеології, і в загальному контексті історичних досліджень того часу, з їх 
обов’язковою визначальною керівної ролі партії. Партія при цьому 
розглядалася як позагендерна категорія. 

Пізніше, поряд з ідеологізованими роботами стали з’являтися і такі, в 
яких жінки розглядалися як повноцінна соціальна сила, суб’єкт соціальних 
змін. Особливо чітко ця тенденція проявилася на рубежі 1970-1980-х рр. 
Поява в кінці 1970-х – початку 1980-х років монографічних досліджень 
зарубіжних вчених, зроблених на російському матеріалі, певним чином було 
викликом радянським дослідникам. Відповіддю стали роботи Г. О. Тішкіна, 
О. О. Павлюченко, Н. Л. Пушкарьової. 

Осмислення жінок в історіографії знову повернулося до усвідомлення 
значущості самостійного жіночого вибору і самостійної діяльності для 
соціальних змін в різні історичні епохи. Тим самим, догми про безправ’я жінок 
в дореволюційну епоху протягом усієї їхньї багатовікової історії були 
поставлені під сумнів. Разом з тим, і досягнення радянських років поставали не 
такими вже масштабними. 

Дослідницьке завдання, поставлене вітчизняними істориками, так само, 
як і в західній історіографії того часу, фокусувалося на проблемі включення 
жінок у «велику» історію, переосмислення їхніх ролей, впливу жінок на 
розвиток суспільства. 

Таким чином, процес, що розвивався в радянській історіографії, хоча і з 
деяким запізненням, і з іншої підґрунтям, збігся з тенденціями західної 
історичної науки. Вітчизняна історіографія стартувала пізніше і на інших 
ідеологічних і методологічних підставах. Загальновідомо, що в Західній Європі 
і США поштовхом до розвитку історії жінок в кінці 1960 – початку 1970-х рр. 
послужив підйом другої хвилі фемінізму. У вітчизняній історіографії новий 
сплеск інтересу до жіночої теми припав на рубіж 1970–1980 років. Процес 
моделювався шляхом освоєння нових тем, залучення невідомих і 
невикористовуваних історичних джерел, і був відповіддю на виклик зарубіжних 
дослідників – плідно, ефективно і навіть ефектно працювати на 
радянському матеріалі. В 1978 р вже вийшла книга Р. Стайтса про російський 
жіночий рух, а згодом – книги Лінди Едмондсон, Барбари 
Енгл, які також базувалися на радянському матеріалі. Не применшуючи 
високого професіоналізму і колосальної працездатності цих дослідників, 
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успішність їх наукових кар’єр, певною мірою, була зумовлена фактом 
звернення до абсолютно невідомих сторінок російської історії, що зробило їх 
безумовними першовідкривачами у вивченні російських жінок і жіночого руху 
XIX – початку ХХ ст. Якщо дослідницьким надзавданням зарубіжних 
дослідників було вивчення сформованих відносин панування – 
підпорядкування між чоловіками і жінками в патріархальному російському 
суспільстві, а також вивчення жіночого опору, практики відстоювання своїх 
прав, і всі вони, так чи інакше, несли в собі дух феміністської ідеології, то в 
роботах радянських істориків того часу подібної рефлексії немає. 

Звісно ж, що дослідницьким надзавданням радянських істориків було 
«вписання» жінок, жіночих життєвих практик у велику Історію і тим самим 
відкриття ще однієї сторінки «загальної» історії. 

Так, книга Г. О. Тішкіної презентує нову для радянської історіографії 
тему жіночого руху, вводячи в науковий обіг значну кількість невідомих до 
того часу історичних джерел. О. О. Павлюченко «вписує» жінок в історію 
визвольного руху. Н. Л. Пушкарьова розробляє абсолютно недосліджену тему 
жінок доіндустріальної Росії, занаддто акцентуючи на тезі про повну 
безправність і приниженості жінок в досоціалістичних формаціях. 
У роботах Н. Л. Пушкарьової, представниці молодшого покоління «істориків 
жінок» покоління 1980-х років, в імпліцитному вигляді вже присутня 
феміністська рефлексія. Починаючи саме з її робіт, можна говорити про відхід 
від описової історії, побудованої на марксистській методології, і про поворот до 
нової історії жінок, заснованої на інших методологічних підходах, в тому числі 
гендерних. 

Нове дихання вітчизняна історія жінок здобула в перебудовний і 
постперебудовний період в зв’язку зі зростанням популярності жіночих і 
гендерних досліджень. Зростаюча увага до гендерної проблематики, збільшення 
числа конференцій, тематичних збірників, фінансування дослідницьких 
проектів – все це привернуло увагу істориків до жіночої теми. На жаль, 
підходи, які демонструються в роботах цього періоду, є перважно застарілими. 

Джерела, які стосуються жіночої історії, слабо включені в науковий обіг, 
тому багато авторів пишуть свої роботи на основі незначної кількості 
досліджень радянського часу, де здійснюється переважно традиційна класова 
інтерпретація історичних фактів. Найчастіше ці роботи містять неперевірені і 
недостовірні факти, а іноді і просто «підігнані» під класову схему інформацію. 

На жаль, багато професійних істориків, включаючись в історію жінок,  не 
усвідомлюють той факт, що подібні дослідження передбачають значну 
пошукову роботу, вимагають нових методологічних підходів, нових 
дослідницьких методів. Ігнорування цих складових має своїм результатом 
появу «безликих» робіт, з безліччю фактологічних помилок і неточностей. 
Побудова своїх досліджень на основі ідеологізованих робіт радянського часу, 
відсутність звернення до першоджерел призводять до тиражування помилок і 
підходів радянського часу. 



58 
 

Складається небезпечна ситуація, коли фактологічна помилка, 
розтиражована в працях істориків, знаходить силу історичного факту, а 
теоретичний підхід, наприклад, класовий, не осмислений критично, набуває 
значення дослідницької традиції в жіночій історії. 

До найпоширеніших критично осмислених установок у дослідженнях 
жіночої історії відносяться: «революціонізація» діяльності жінок всіх верств 
населення і всіх соціальних груп, враховуючи жінок вищих соціальних верств; 
відсутність аналізу фінансової складової жіночої активності і безпідставне 
«фантазування» на цю тему. Тут спостерігається дві тенденції – або жінкам 
приписується витрата якихось казкових засобів на «спільну справу», і при 
цьому дана теза не супроводжується посиланням на документальні джерела, 
або фінансове питання повністю ігнорується. І та, й інша позиції не викликають 
відчуття достовірності і впевненості в якості проведеної історичної 
реконструкції; визначення «об’єктності» і несамостійності жінок; 
компліментарність стосовно «історичних жінок», коли замість сумлінного і 
ретельного дослідження, автори розсипаються в компліментах і люб’язностях 
«історичним жінкам» (Юкина 2003). 

Народження напряму «жіночої історії» як особливого способу розповісти 
про минуле збіглося в Радянському союзі з періодом сприйняття і освоєння 
нашими науками про минуле західних концепцій в роки перебудови. 
Запозичення цих концепцій не було б настільки швидким, якби носії нових ідей 
і підходів не мали вже накопиченого фактичного матеріалу, в тому числі, у 
сфері історії статей. Ще до приходу в культурне поле концепції гендеру в науці 
було кілька істориків, які навіть в умовах панування марксистського 
однодумства сперечалися з загальновизнаними тоді в радянській науці 
постулатами – про приниженість і безправ’я вітчизняних жінок 
досоціалістичної епохи, про їхню нібито одвічну соціальну  пасивність, 
неосвіченость, темряву (Г.А. Тішкін, Е.А. Павлюченко, Н.Л. Пушкарьова). 

Своєрідність контексту, в якому відбувалося знайомство дослідників з 
новою риторикою і новими ідеями, привнесених жіночими та гендерними 
дослідженнями, полягало не тільки в одночасності отримання знань – і про 
жіночу історію, і про гендер, і про пов’язану з цим концептом нову методику 
роботи з матеріалом. На відміну від Заходу, де типовим було протиставлення 
мужності і жіночності, народження «жіночої історії» в СРСР було реакцією  на 
мачизм, не на сексизм і чоловічий шовінізм, а на уніфікацію статевих 
відмінностей, типову для радянського суспільства. Як окремі аспекти загальної 
теми ті чи інші сторони історії жінок вивчалися, але «особливість» соціального 
досвіду жінок, їх системи цінностей не визнавалася. Так що народження 
напрямку проявилося не у формі боротьби з чоловічим домінуванням, а у 
вигляді відновлення відмінностей статей, про які вважали за краще не згадувати 
творці концепції «особистості комуністичного завтра». 

Інтерес до жіночої історії був формою протесту проти типової традиції 
замовчування питань статі в суспільних дискусіях, проти прагматизму 
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радянської ідеології з її концептом «працюючої матері» (жінки, яка зобов’язана 
працювати нарівні з чоловіком і зобов’язана народжувати), а також осміяння 
феміністок в радянській історіографії. Основними носіями ідеї і практики 
дискримінації жінок в СРСР виступали не чоловіки як соціальна група, а 
держава, демократична лише за проголошенням гасел, але тоталітарна за 
сутністю – і це теж визначає особливості народження жіночої та гендерної 
історії в Радянському Союзі (Пушкарьова 2014). 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Які обставини вплинули на зростання інтересу до жіночих 
досліджень в Російській імперії? 

2. Хто з українських дослідників здійснив найбільший внесок у 
дослідження жіночої історії? 

3. Які були основні підходи радянської історіографії до жіночих 
студій? 

4. Які фактори вплинули на активізацію жіночої проблематики та 
зміну методологічних підходів у гендерних дослідженнях в період 
перебудови? 

5. Вкажіть основні ідеї марксистського підходу у вирішенні жіночого 
питання, закладені у праці О. М. Коллонтай «Социальные основы 
женского вопроса» 

 
2.6. Жіночі та гендерні студії в Україні 
Методологічна криза української історичної науки на зламі ХХ–ХХІ ст. 

певною мірою змусила вітчизняних дослідників відійти від формаційно-
класового сприйняття історичного процесу, та інакше  поглянути на соціо-
політико-культурний розвиток людства. Усвідомлення цього насамперед  
виявилося у зростанні дослідницької уваги до ролі чоловіків і жінок у різних 
сферах суспільного буття, що матеріалізувалося у сотнях наукових публікацій, 
які вийшли з-під пера українських науковців. Тенденція боротьби 
традиціоналізму і модернізму відбилася і на гендерних студіях, які виявили 
кількісне зростання та урізноманітнення тематики на сучасному етапі. Не 
маючи можливостей вирватися з полону марксистської методології та віддаючи 
данину західним фемінологічним традиціям, сотнями з’являються публікації, 
присвячені статусу жінки в соціально-економічній сфері, ролі жінки у 
мікросоціумі сім’ї та макросоціумі суспільства, участь українського жіноцтва в 
економічній діяльності. У намаганні відродити національну ідентичність 
створювалися нові ідеологічні міфи, що безпосередньо зачепило і образ 
української жінки. Спочатку митці, а за ними і деякі історики, прийняли за 
аксіому твердження про споконвічний високий статус жінки в українській сім’ї 
та суспільстві. Було канонізовано культ Берегині, що піднявся до рівня 
офіційно-державного статусу. Щоправда, останніми роками подібна 
гіперболізація дещо спадає, і вчені заявляють про об’єктивне осмислення 
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гендерних факторів. Насамперед це відображається в працях В.Борисенко, 
О.Боряк, І.Ворончук, Н.Гаврилюк, В.Гнатюк, О.Гуржій, Е.Друзь, Т.Журженко, 
О.Кісь, О.Кравець, З.Кузеля, Н.Лавриненко, А.Лисенко, Е.Лібанова, 
О.Маланчук-Рибак, В.Маслійчук, О.Левицького, І.Петренко, А.Пономарьова, 
В.Рички, Л.Смоляр, Н.Старченко, Л.Стефаненко, Т.Супліна, Р.Чмелик та ін. 

Вагоме місце в новітній українській історіографії займає і роль жіноцтва 
у суспільно-політичних відносинах, як-от у державно-політичному житті в 
цілому, жіноцтво України в революціях, участь жінок України у війнах ХХ 
століття. Дана проблематика є однією з найбільш розроблених, про що свідчить 
велика кількість публікацій. Дослідники займаються як загальними питаннями, 
а саме: формування, становлення, характеристика, становище, оцінка жіночого 
руху на різних етапах його розвитку, так і більш конкретними, тобто 
присвячують свої студії окремим регіонам і навіть організаціям або друкованим 
органам. В окрему когорту виділяються праці В.Абрамова, М.Гавришко, 
О.Гнатчук, І.Грабовської, У.Головчанської, І.Дейнеги, М.Дядюк, Г.Іванущенко,  
К.Кобченко, О.Кривоший, А.Лисенко, О.Луценко, О.Маланчук-Рибак, 
Н.Миронець, О.Оніщенко, Т.Раєвич, С.Світленко, А.Слугіна, Л.Смоляр та ін. 

Значний внесок у розвиток історичної науки зробили вчені які займалися 
проблематикою ролі жіноцтва у духовній сфері життя українського народу 
(наука, освіта, мистецтво, релігія). Насамперед це праці О.Аніщенко, 
Г.Бондаренко, О.Боряк, І.Верби, В.Вірченко, А.Гамаш, І.Головахи, О.Давидюк, 
В.Добровольської, Л.Єршової, І.Зеленчук, І.Ігнатенко, О.Кісь, К.Кобченко, 
А.Коцура, Л.Лобанової, І.Малинко, І.Матяш, Л.Применко, К.Руденко, С.Рудої, 
Т.Сухенко, О.Стяжкіної, І.Тимченко, А.Фоменко, Т.Тронько, Т.Шушари, 
Н.Швайби, Л.Шумрикової-Карагодіної та ін. 

У роки незалежності в умовах гострої нестачі вітчизняних наукових 
розробок з гедерних студій масово з’являються передруки праць іноземних та 
діаспорних авторів. Насамперед, це праці О.Козулі «Жінки в історії України» 
(1993), І.Кузич-Березовського «Жінка і держава» (1994), О.Лугового «Визначне 
жіноцтво України: історичні життєписи» (1993). Переважно це були науково-
популярні, публіцистичні твори, що розкривали долю українських жінок, які в 
різні часи історії України долучалися до політики, науки, освіти, 
доброчинності, літератури тощо. Вони сприяли формуванню української нації 
та державності. З’являється низка публікацій із серії життєписів знаменитих 
українських жінок і чоловіків. Утім, як зазначають дослідники, науковий рівень 
таких публікацій є дуже різним і коливається від серйозних наукових 
монографій та наукових збірників до науково-популярних, публіцистичних та 
явно комерційних видань. Автори цих видань звертаються як до знакових 
постатей в історії України, так і відкривають читачеві нові, безпідставно забуті 
історією, імена славних українців. 

Важливою особливістю новітніх досліджень є те, що окрім реанімації 
втрачених імен української та світової історії життєписи містять численні 
світлини, копії документів. Усе це дає змогу візуалізувати й антропологізувати 
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історію, звести її з макрорівня масштабних подій, узагальнених статистичних 
даних та середніх показників до рівня індивіда головної дієвої особи 
історичного процесу. 

Як слушно відмічає О.Кісь, серйозною вадою цих видань є низький 
професіоналізм авторів, який навіть за умови їх щирого ентузіазму та 
неймовірної працьовитості суттєво знижує наукову вартість деяких публікацій. 
В окремих випадках, диспонуючи багатими або й унікальними джерелами, 
автори не здатні ані їх проаналізувати та узагальнити, ані належно оформити чи 
змістовно прокоментувати. Відтак, опубліковані в них документи часто навіть 
не можуть бути надійним історичним джерелом для подальших студій. Свою 
дослідницьку некомпетентність деякі автори намагаються замаскувати 
надмірним патріотичним пафосом, емоційною перечуленістю, ідеологічними 
гаслами та політичними закликами, внаслідок чого таке видання втрачає ознаки 
історичної розвідки й перетворюється па псевдонаукову пропагандистську 
агітку в найгірших традиціях радянської історіографії (Кісь 2008). 

У роки української незалежності з’явилась низка історико-етнографічних 
досліджень, присвячених проблемаям громадського побуту та звичаєвого права 
українців. Практично кожне з них розкриває деякі аспекти правового статусу та 
повсякденного життя жінки в сім’ї та сільській громаді. Однією з перших таких 
праць стала монографія Ганни Горинь («Громадський побут сільського 
населення Українських Карпат…», 1993), де містяться важливі відомості про 
особливості становища вдів та покриток, прикмети подружніх стосунків, моделі 
розв’язання сімейних конфліктів тощо. Дослідження Юрія Гошка («Звичаєве 
право населення Карпат та Прикарпаття…», 1999) ґрунтується на аналізі 
численних архівних документів і дає змогу скласти уявлення про структуру 
сім’ї, розподіл прав і повноважень у подружжі, тогочасні норми моралі й 
усталені санкції за їх порушення у середовищі українців Карпат. Попри 
переважно фактографічний характер цих праць, вони є цінним джерелом для 
аналізу багатьох питань життя жінок у межах селянської культури. 

Традиції української історичної феміністики продовжила монографія 
Романа Чмелика («Мала українська сім’я другої пол. ХІХ поч. ХХ ст.», 1999), у 
якій, поміж іншим, висвітлено гендерний розподіл праці у подружжі, гендерні 
відмінності соціалізації дітей тощо. Втім, висновок автора щодо визначальної 
ролі християнських принципів у взаєминах між чоловіками та жінками дав 
право говорити О. Кісь про абсолютизацію народної моралі, з одного боку, та 
упередженого й однобічного висвітлення деяких проблемних аспектів 
приватного життя українських селян, з іншого (йдеться про дошлюбні та 
позашлюбні статеві стосунки, подружню зраду, розлучення тощо). 

Водночас нещодавні дослідження особливостей подружніх стосунків у 
етнорегіональній перспективі дають змогу робити обґрунтовані порівняння, 
віднаходити відмінності та спільні риси в статусі жінок у сім’ї. 

Надзвичайно важливими для розуміння специфіки становища жінок 
різного віку та подружнього статусу, різних суспільних верств, у різні періоди 
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та на різних теренах мають історико-правничі дослідження. Розвідки 
О. Кривошия («Жінка в суспільному житті України…», 1996), засновані на 
аналізі офіційного законодавства, літописних документів та свідчень іноземних 
мандрівників, висвітлюють еволюцію майнових та подружніх прав жінок, а 
також бачення жінок в контексті кримінального судочинства протягом X–
XVII ст. І хоча дослідник схильний перебільшувати вагу права власності жінки 
на рухоме та нерухоме майно у формуванні її громадянських прав та особистих 
свобод, його праці все ж дають загальне уявлення про розвиток правового 
дискурсу щодо жінок у зазначений період. Натомість дослідження 
В. Глиняного («Правовое положение замужней женщины», 1999) розкриває 
основні положення цивільного законодавства Російської імперії щодо майнових 
прав дружини і матері, а також висвітлює процес законодавчого закріплення 
влади чоловіка над дружиною у XIX ст. 

Окремі маловивчені аспекти повсякденного побуту жінки в традиційній 
українській селянській громаді та сім’ї також привернули увагу дослідників. 
Зокрема, народні уявлення про жіноче тіло, репродуктивні функції і 
сексуальність жінки, а також пов’язані з цим вірування, повсякденні практики 
та обряди стали предметом вивчення низки наукових розвідок україністів 
(І. Колоднюк, С. Толстая, О. Боряк та ін.)  

Методологічну базу досліджень з жіночої історії в Україні помітно 
посилили видання двох спеціалізованих хрестоматій «Жінка в історії» та 
«Гендерний підхід: історія культура, суспільство». Попри те, що ці дві книги є 
цілком різними за своїм змістом та структурою, їхню важливість для студентів і 
молодих науковців, які тільки ознайомлюються з жіночою історією, важко 
переоцінити. Перша хрестоматія побудована за хронологічним принципом і 
висвітлює становище жінок у різних культурно-історичних контекстах, 
спираючись на фрагменти першоджерел того часу та уривки з пізніших 
досліджень про жіноцтво конкретної доби. Друга хрестоматія є добіркою 
перекладів засадничих праць з теорії та методології жіночих і гендерних студій 
в історії та етнології, які визначили основні світові тенденції та напрями в цій 
галузі досліджень і нині стали класикою жіночих і гендерних студій. 

Проблемам історіографії та історіософії українських жіночих студій 
присвячена однойменна праця О. Маланчук-Рибак («Жіночі студії в Україні: 
жінка в історії та сьогоденні», 1999). Окрім докладного огляду народознавчих 
розвідок про українських жінок другої половини XIX–початку XX ст. та 
сучасних досліджень з історії жіночого руху в Україні, авторка аналізує 
передумови та чинники формування в українознавстві головних символів 
жіночого, що «трансформувались у сталі національні жіночі архетипи і 
визначили основні параметри інтерпретації суспільної ролі жінки в 
народознавстві». Дослідниця слушно наголошує на властивій представникам 
так званої романтичної школи народознавців кінця XIX ст. схильності 
перебільшувати роль жінки в українській родині та у творенні національно-
культурного часопростору українців, що виявилось у відповідних розвідках 
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фольклорно-етнографічного спрямування і спричинило утвердження системи 
символів, міфологем та культурних архетипів жінки. Авторка також 
розмірковує над однією з найгостріших проблем сучасних гендерних і жіночих 
досліджень в історії – проблемою непрофесійності й поверховості. Саме це 
призводить до збереження в сучасному народознавстві тенденції ідеалізувати, а 
не аналізувати образ жінки в українській культурі, обмежуючи все розмаїття її 
буття класичним трикутником мати/дружина/патріотка. Такі тенденції до 
ідеалізації родинного життя, сакралізації образу матері та однобічно-
романтичного потрактування стосунків у традиційній українській сім’ї почасти 
збереглися досі (Кісь 2008). 

Отже, навіть з такого стислого огляду історіографії спостерігається чітка 
тенденція до панування у вітчизняній науці історико-фемінологічних 
тенденцій, складається враження про «острівне» становище жіночих 
досліджень, коли більшість вчених намагаються вписати жінку в історію, 
змусити побачити щось до цього небачене, відчути забуте і не почуте. Досить 
часто ми бачимо спроби підміни понять, намагання замінити гендерні 
дослідження жіночою історією та історією чоловіків. Гендерні історичні та 
етнологічні студії в Україні все ще перебувають на етапі становлення, 
намагаються долати нелегкий шлях самоствердження та інституалізації в 
середовищі української академічної науки та освіти. Значною мірою, успіх 
сучасних вчених у цьому процесі залежить від повноцінного долучення 
вітчизняних вчених до зарубіжного наукового процесу, до застосування 
світових наукових надбань, здатності науковців до опанування і ефективного 
використання в дослідницькій практиці сучасного методологічного 
інструментарію на українському джерельному ґрунті. Сьогодення ставить 
перед вітчизняною історичною наукою невідкладне завдання написати історію 
формування і функціонування системи взаємовідносин і взаємодій, що 
стратифікують суспільство за статевими ознаками, історію уявлень про 
«жіноче» і «чоловіче» як категорії соціального ієрархічного порядку, історію 
самоуявлень чоловіків, жінок і сексуальних меншин. 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Назвіть фактори, що вплинули на активізацію гендерних 
історичних досліджень в сучасній Україні? 

2. Які напрямки гендерно-історичних досліджень є домінуючими в 
сучасній українській історіографії? 

3. Використовуючи праці української дослідниці Оксани Кісь 
«Андроцентричний дискурс в історичних науках» та «Жіноча 
історія як напрямок історичних досліджень: становлення 
феміністської методології» з’ясуйте основні методологічні 
підходи у дослідженнях гендерних проблем вітчизняної історії. 
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ІІІ. ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ВИБРАНІ ФАКТИ 

 
3.1 Характерні риси та особливості стосунків між чоловіком і жінкою 

в античності та середньовіччі 
Вважається, що в давньому суспільстві головну роль відігравали жінки, 

панував так званий матріархат. Це пов’язано з тим, що основним заняттям 
чоловіків було полювання, а отже, вони більшість часу проводили поза межами 
племені. Також невпорядкованість шлюбних стосунків робила незрозумілим 
поняття батьківства, тоді як матір була завжди вдома. Рід вівся по матері. Про 
величезну повагу до жінки-матері свідчить величезна кількість жіночих 
статуеток і зображень у первісних культурах. Із переходом від 
привласнювального господарства (полювання, збиральництво) до 
відтворювального (скотарство, землеробство) полегшується життя людей. 
Важка фізична праця тепер була повністю покладена на чоловіка. 
Життєзабезпечення людей перестало бути загальною справою. З’являються 
парні сім’ї, які були цілком самодостатніми. Головну роль починає відігравати 
чоловік. Виділяється розуміння батьківства. Чоловік стає годувальником 
родини, її захисником. Жінка залишається хранителькою домашнього вогнища. 
Влада поступово переходить до сильної статі – виникає патріархат. Проте 
повага до жінки-матері завжди була обов’язковим елементом усіх культур. 

 
Згідно давньогрецьких міфів, скіфи походили від зв’язку між Гераклом і 

напівдівчиною-напівзмією Ехідною. 
 
У давньогрецькій міфології богинею кохання та жіночої вроди була 

Афродіта. Вона була найбільш шанованою богинею серед мешканців античних 
полісів Північного Причорномор’я. Зображення і жертовники Афродіти 
знаходили у боспорських містах Пантікапеї, Фанагорії, Німфеї та Кітеї, а також 
в Ольвії, Херсонесі, Борисфеніді та ін. Жрицями цієї богині, як правило, 
ставали жінки з визначних аристократичних родів. Афродіта також була 
покровителькою моряків, тому їй молилися і приносили в жертву чайок перед 
відплиттям. За деякими міфами, чоловіком Афродіти був син Зевса-
Громовержця Гермес, бог торгівлі та ділових подорожей. Від шлюбу Афродіти 
з Гермесом народився Ерот – маленький бешкетливий хлопчик із невеличкими 
крильцями за спиною. Своїми золотими стрілами він вражає серця закоханих, 
викликаючи величезний потяг до об’єкта своїх уподобань. 

 
Давні греки виділяли чотири види любові. Агапе – м’яка, співчутлива, 

жертвенна любов до ближнього. Філія – прагнення, потяг. Сторге – сімейна 
любов, прив’язаність. Ерос – тілесна любов, пристрасть, палке кохання. 

 
Вислів «узи Гіменея» (або «пута Гіменея»), що означає шлюбний союз 

чоловіка та жінки, має давньогрецьке походження. За віруваннями античних 
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греків, Гіменей був богом шлюбу. Він уявлявся як оголений красень-юнак, 
прикрашений квітами, який, танцюючи та співаючи, несе перед весільною 
процесією запалений смолоскип – символ кохання молодят. Чим сильніше 
горить вогонь, тим більше їхнє почуття одне до одного. 

 
Богинею подружнього життя та сімейного благополуччя у давніх греків 

була Гера, найвища богиня давньогрецького пантеону, дружина (і одночасно 
сестра) самого Зевса-громовержця. Незважаючи на постійні зради з боку свого 
чоловіка, Гера, згідно з міфологією, завжди була йому вірною дружиною. За 
міфами, Зевс закохався у свою красуню сестру ще в дитинстві, й та відповіла 
йому взаємністю. До певної пори Гера уникала статевої близькості з братом, 
але той горів бажанням домогтися її. Щоб отримати тілесне кохання Гери, Зевс 
пішов на хитрість. Побачивши, як сестра відпочиває під деревом, він напустив 
раптовий дощ, а сам перетворився на зозулю. Дівчина пожаліла пташку й 
притулила її до своїх грудей, щоб зігріти. Тоді Зевс прийняв свій звичайний 
вигляд і пообіцяв Гері одружитися з нею. Дівчина здалася. Зозуля стала 
символом Гери. Давньогрецькі дівчата просили її подарувати гарне заміжжя і 
називали Парфенос (Діва). Жінки зверталися з проханням дати їм щасливе 
материнство і спокійне шлюбне життя, називаючи Телейя (Мати). Літні жінки 
просили її подарувати їм забезпечену старість, називаючи іменем Гера (Вдова). 

 
Давні греки мали спеціальну богиню, що повинна була допомагати 

породіллям. Звали її Ейліфія, вона вважалася дочкою Зевса та Гери. Вагітні 
жінки молилися Ейліфії, щоб та допомогла їм виносити й народити здорову 
дитину. 

 
У скіфів богиня кохання звалася Аргімпаса. Вона була однією з найбільш 

шанованих богинь скіфського пантеону. 
 
Сарматську богиню кохання звали Апутара, що означає «обманщиця». 

Можливо, сармати розуміли, що любов сліпа й кохана людина зовсім не така, 
якою вона видається.  

 
В І ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. Північно-Західне Причорномор’я 

контролювалося могутньою та войовничою Римською імперією. На узбережжі 
Чорного моря виникло кількадесят римських фортець, до великих грецьких 
полісів, зокрема, до Ольвії, Херсонеса, Тіри, було введено римські залоги. На 
цих землях запанували римські порядки. Незважаючи на войовничість, давні 
римляни зналися на мистецтві кохання. Важливу роль у їхньому житті 
відігравали поцілунки, які вони поділяли на три види: basium (базіум) – 
звичайний поцілунок, як знак дружби, приязні, osculum (оскулум) – ритуальний 
поцілунок. Однак лише saevium (севіум) мав ознаку шаленої пристрасті, 
нестримного почуття між закоханими.  
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Демографічна проблема має давні коріння. На рубежі І ст. до н.е. - І н.е. в 

Римській імперії був прийнятий закон, за яким чоловікам з вищих родин 
заборонялося одружуватися з вільновідпущенницями (колишніми рабинями), а 
іншим римським громадянам було заборонено одружуватися з жінками, що 
мали погану репутацію. Згідно з іншими положеннями цього закону, права на 
спадщину батьків позбавлялися дорослі, але неодружені діти. Одружені, але 
бездітні чоловіки, отримували лише половину спадщини. Жінки також 
отримували тільки половину спадщини, якщо мали менше трьох дітей. На 
противагу їм, особи, що мали трьох і більше дітей, підтримувалися державою, 
могли претендувати на вищі посади та мали різноманітні майнові пільги. Це 
юридичне положення називалося ius trium liberorum (юс тріум ліберорум) – 
«право трьох дітей». У виключних випадках це право дарувалося імператорами 
бездітним громадянам за особливі заслуги перед імперією. 

 
Сарматські дівчата не могли вийти заміж, поки не вбивали на полі битви 

трьох ворогів. У битвах сарматів жінки брали участь нарівні з чоловіками. 
Поряд з померлою сарматкою у могилу клали меч. Взагалі, у сарматському 
суспільстві жінки користувалися тими ж правами, що й чоловіки. На чолі 
сарматів, як правило, стояли цар і цариця, які керували одночасно. Це було 
незвично для тогочасного суспільства, тому греки прозвали сарматів «ті, що 
керуються жінками». За грецькими переказами, сармати пішли від шлюбу 
скіфів з амазонками. 

 
У язичницькій міфології давніх слов’ян вважалося, що за кохання 

відповідає богиня Лада – прекрасна молода жінка, яка надсилає людям це 
піднесе почуття. Одночасно Лада була і богинею весни. Птахами Лади 
вважалися білі лебеді, які символізували собою вічне кохання та подружню 
вірність. Звідси поняття про лебедину вірність. Чоловік Лади – Лель (Лад, 
Ладо) – був богом тілесного кохання і уявлявся в образі молодого статного 
чоловіка, який запалює вогонь пристрасті у жіночих і чоловічих тілах. Свято 
Леля відмічалося щорічно 22 квітня (6 травня). Лелека – птах, який за 
повелінням Леля, приносив дітей. Лель і Лада мали дочку Лялю, яка була 
покровителькою дітлахів. Її уявляли маленькою дівчинкою, яка постійно 
грається на галявині, уквітчана вінком із живих квітів. До відповідних богів зі 
своїми проханнями зверталися за потреби. 

 
Пережитки язичницьких слов’янських вірувань збереглися в багатьох 

звичаях. Улюбленим святом юнаків і дівчат, незважаючи на опір церкви, до 
нашого часу залишається день Івана Купала. Увечері цього дня юнаки та 
дівчати розважалися, співали пісні та стрибали через вогонь. Розбившись на 
пари, вони йшли до лісу шукати квітку папороті (жар-квітку). Вважалося, що 
папороть зацвітає лише раз на рік у купальську ніч. Ця чарівна квітка вказує 
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місце, де схований скарб. Свято Купала передувало порі весіль, яка наступала 
після жнив. 

Інколи шлюби у давніх слов’ян робилися «умиканням»дівчат, коли 
закоханий парубок тікав разом зі своєю обранницею, а потім молодята через 
кілька днів ставили батьків перед фактом, змушуючи визнати їхній шлюб. У ХІІ 
ст. літописець зазначав: «…игрища межю селы, схожахуся на игрища, на 
плясанье и на вся бесовьская песни, и ту умыкаху жены собе, с нею кто 
сьвещашеся».  

 
Язичницька традиція щодо укладення шлюбу виявилася дуже живучою і 

після прийняття християнства. Церковне вінчання, обов’язкове для 
християнина, простими мирянами не завжди виконувалося. Митрополит Іоанн 
ІІ у ХІІ ст. зазначав: «…не бываеть на простых людех благословенье и 
венчанье, но боляром токмо и князем венчатися; простым же людем, яко и 
меньшице поимають жены своя с плясаньем, и гуденьем, и плесканьем». Як 
бачимо, тільки давньоруська знать виконувала безумовно всі настанови церкви. 
Духовенство намагалося боротися за повний контроль над своєю паствою. У 
священицьких приписах наголошувалося: «Без венчания жен не поимати 
никому ж, ни богат, ни убог, ни нищ, ни работен. Без венчания бо женитьба 
безаконна есть, и неблагословенна, и нечиста». Церква вимагала узаконення 
вже реально існуючих подружніх стосунків навіть і за наявності дітей: «Аже 
кто покается у вас, ти будеть не венчался с женою, но любо будеть в вечере 
привел, или умчал [тобто викрав наречену], или положил девку жене, любо 
съблялъся [тобто зробив дівчину дружиною, вступивши у фактичні шлюбні 
стосунки], то не мозите такого оставити, но испытавше добро [тобто 
перевіривши дійсність фактичного шлюбу], оже хочеть водити жене, въведше в 
церковь, венчайте же, аче и с детми».  

 
Символом кохання у давніх слов’ян вважалася бджола, оскільки це 

почуття поєднувало у собі солодощі меду та гіркоту жала. Бог тілесного 
кохання Лель був одночасно і покровителем бджолярства (бортництва). 

 
За свідченнями арабських авторів, у давніх слов’ян була розповсюджена 

полігамія (багатоженство). Знатний чоловік міг мати кілька десятків жінок. За 
звичаєм, після смерті чоловіка жінка мала слідувати за ним на той світ. Тому 
часто жінок убивали та ховали разом зі своїми чоловіками. Єдиною 
обставиною, яка могла дати можливість жінці залишитися живою після смерті 
чоловіка, була наявність маленьких дітей. Схожі звичаї спостерігалися у скіфів 
та деяких інших народів. 

За віруваннями давніх слов’ян верховний бог Перун (бог грому та 
блискавки) дуже любив гарненьких дівчат. Облюбувавши якусь, він спускався 
до неї з неба, як правило, змінюючи свій вигляд. Найчастіше він 
перетворювався на крилатого змія. Очевидно, тут можна побачити аналогії з 
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переказами про Змія Горинича, якому в жертву віддавали прекрасних дівчат. 
Кожного року у травні святкувався Перунів день. Найвродливішу в селі дівчину 
обирали Додолою, тобто Перуновою нареченою. Її роздягали, прикрашали 
вінками з живих квітів і з піснями вели через село. Восени Додола мала 
виняткове право свататися до юнака, який прийшовся їй до вподоби. Відмовити 
Додолі вважалося неприпустимим. 

 
Православна церква не визнавала шлюби між православними та 

іновірцями. Представники іудейства, мусульманства чи язичництва для 
законного одруження з християнами мали обов’язково охреститися. 

 
Згідно з літописним переказом, бл. 955 р. княгиня Ольга прибула з 

дипломатичним візитом до Константинополя, який на Русі традиційно називали 
Царгородом або Цареградом. Тодішній імператор Костянтин Багрянородний 
начебто так закохався в розумну та вродливу молоду руську княгиню, що не 
хотів її відпускати зі своїх володінь, прагнучи одружитися з нею. Розуміючи, 
що вивільнитися від домагань закоханого правителя буде дуже складно, Ольга 
пішла на хитрість. Вона повідомила царю, що не може вийти заміж за 
християнина, будучи поганкою-язичницею. Однак хрещеним батьком для 
правительки Русі не може бути чоловік, який поступався б їй своїм 
становищем. Прийнявши хрещення, Ольга могла б вийти заміж за християнина. 
Втративши розсудливість, Костянтин Багрянородний погодився сам стати 
хрещеним батьком для княгині. Однак, коли після здійснення цього обряду, він 
знову натякнув Ользі на шлюб, адже тепер вона стала християнкою, жінка 
відповіла, що не може вийти заміж за імператора, оскільки, за християнською 
традицією, хрещениця не може одружитися зі своїм хрещеним батьком. 
Зрозумівши, що розумна Ольга перехитрила його, цар щедро обдарував 
княгиню й дозволив їй повернутися додому. Втім цей романтичний літописний 
переказ не знаходить підтвердження в інших джерелах і, скоріше за все, є 
вигадкою літописця.  

 
На Русі дуже любили цілуватися. Поцілунок вважався знаком довіри, 

миру та злагоди. Чоловіки цілували жінок і навпаки, батьки – дітей. Існувало 
повір’я, що поцілунок вродливої жінки виліковує головний біль. Не вважався 
чимось незвичним поцілунок між двома чоловіками чи жінками. Трикратний 
поцілунок був обов’язковим при довгоочікуваному вітанні давніх знайомих. 
Цілували також неживі предмети землю, хрест, ікони, зброю. Запорозький 
козак, отримавши в подарунок шаблю, обов’язково цілував смертоносну сталь. 
Але, звичайно, тільки поцілунок між чоловіком і жінкою мав присмак 
справжньої пристрасті. 

 
На Русі вік князів не часто бував довгим, тому що дожити до старості 

було важко. Якщо взяти до уваги, що золоте весілля відзначається після 50 
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років спільного життя, то, з урахуванням відомостей про давньоруських князів і 
їх жінок, його міг відсвяткувати галицько-волинський князь Лев Данилович 
(1228–1301) із Констанцією Белівною, дочкою угорського короля. 

 
Дикі кочовики-половці, що постійно нападали на Русь, шанували своїх 

жінок. Про це свідчить велика кількість жіночих скульптур в українських 
степах, так званих кам’яних баб. Жінка-матір користувалася великою повагою в 
кочовому суспільстві. У скульптурах підкреслювалися саме материнські риси: 
великі груди, круглий живіт тощо. 

 
Досить часто половчанки ставали дружинами давньоруських князів. Так, 

у 1094 р. із дочкою могутнього половецького хана Тугоркана одружився 
великий князь Святополк Ізяславич. У 1107 р. Володимир Мономах одружив 
своїх синів зі знатними половчанками: з дочкою хана Аєпи взяв шлюб Юрій (у 
майбутньому – Долгорукий), а з онучкою Тугоркана – Андрій. У 1163 р. Рюрик 
Ростиславич одружився з дочкою хана Белука. У 1187 р. Ігор Святославич, 
оспіваний у відомому «Слові»і за яким так тужила Ярославна «в Путивлі на 
валу, на брамі», одружив свого сина Володимира з дочкою хана Кончака. З 
дочкою хана Котяна був у шлюбі князь Мстислав Мстиславич Удалий. Щодо 
простого люду, то можна припускати, що змішування крові між русичами та 
степовиками відбувалося постійно. Руські жінки захоплювалися кочовиками 
під час нападів, а русичі приводили собі степовичок у наслідок відповідних 
військових акцій. Звичайно, для узаконення шлюбу жінки кочових народів 
проходили хрещення. 
 

У добу Середньовіччя дуже рідкими були розлучення. На сторожі сім’ї та 
шлюбу стояла церква і суспільна мораль. Утім, за певних умов розлучення-таки 
дозволялися, а інколи й вимагалися. Наприклад, у випадку подружньої зради 
жінки священика останній мав із нею розлучитися, інакше втрачав свій прихід. 
Також у разі чернецтва одного з подружжя. Дозволялося розлучення чоловіку, 
якщо дружина йому зраджувала, замишляла лихе проти нього, не народжувала 
дітей. Якщо чоловік залишав жінку без поважних причин, він мав забезпечити 
їй пристойне існування та дбати про своїх дітей. Жінка могла вимагати 
розлучення тільки у випадку, якщо чоловік не міг або не хотів виконувати 
подружній обов’язок («аще муж не лазить на жену свою»), якщо він приховав 
від неї свій невільний стан («по рабе-холоп, по холопу-раба», тобто дружина 
раба сама ставала рабинею, чоловік рабині ставав рабом-холопом), якщо 
чоловік зникав без вісти більш ніж на три роки. Жінка не могла вимагати 
розлучення у разі подружньої зради чоловіка. Взагалі, чоловіча невірність 
засуджувалася у суспільстві набагато менше, ніж зрада з боку жінки. 

 
У 1095 р. на церковному соборі у П’яченці (Північна Італія) у присутності 

римського папи Урбана ІІ відбувся незвичний судовий процес. Дружина 
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німецького імператора Генріха ІV (1050–1106) Адельгейда вимагала 
засудження свого розбещеного та сексуально збоченого чоловіка. На соборі 
були присутні 4 тис. священослужителів із Франції, Італії, Німеччини та 
Польщі та більше 30 тис. мирян із різних країн. Виступ Адельгейди спричинив 
європейський скандал. Генріх ІV, який і так мав проблеми з Ватиканом 
(згадаймо «ходіння в Каноссу»), тепер остаточно був осоромлений. Нещасною 
жінкою, що наважилася кинути виклик тогочасному всевладдю чоловіка над 
дружиною, була дочка великого київського князя Всеволода Ярославича 
Євпраксія. Після скандального церковного процесу вона повернулася до Києва, 
де правив її брат Володимир Мономах, і постриглася у черниці. 

 
Подружня зрада з боку жінки була дуже тяжким гріхом. Проте, якщо 

звинувачення у ній були безпідставними, жінка могла вимагати привселюдного 
вибачення. Особливо неприпустимою вважалася необгрунтована словесна 
образа чужої дружини чи зведення наклепу на неї: «Аще кто зовет чюжую жену 
блядию [блудницею], а будеть боярская жена великых бояр, за сором 5 гривен 
золота, а митрополиту 5 гривен золота, а князь казнить [карати]; а будет 
менших бояр – 3 гривны золота, а митрополиту рубль; селенце [селянці] – 60 
резан [дрібні монети], а митрополиту 3 гривны».  

 
У князівських родинах на Русі романтичні почуття між подружжям не 

вважалися обов’язковою складовою відносин, головними були політичні 
вигоди. Проте траплялися випадки, коли між князем і княгинею все життя 
зберігалися ніжні взаємини. Як приклад можна навести шлюб волинського 
князя Володимира Васильковича та  Ольги Романівни, дочки брянського князя. 
Володимира Васильковича, який правив у 1270–1289 рр., в Галицько-
Волинському літописі названо «книжником великим і філософом». Його 
подано в образі висококультурного гуманного правителя, який не лише 
зміцнював свої міста, допомагав бідним людям, але й власноруч переписував 
книги. Володимир Василькович, згідно літописним свідченням, був зразковим 
чоловіком. Він палко любив свою «княгиню милу Ольгу»й дозволяв чинити їй 
«како єй любо». Оповіданням про смерть Володимира Васильковича 
закінчується Галицько-Волинський літопис. 

 
Чоловік був повним господарем своєї жінки. За Святим Писанням, «да 

убоїться жона мужа свого». Чоловік міг наказувати жінці та карати її. Побиття 
дружини чоловіком не завжди мало моральний осуд, а інколи навіть 
заохочувалося. Вважалося, що чоловік, який не б’є свою жінку, «будинок свій 
не будує»і «про свою душу не дбає». Саме жінка розглядалася у 
християнському суспільстві як причина первісного гріхопадіння та вмістилище 
зла та плотських спокус, які за привабливою оболонкою приховують для 
чоловіка пекельні муки. Середньовічні рекомендації для чоловіків про 
поводження з жінками радили не бити дружину через дрібниці («по всяку 
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провину»), зокрема, не бити по голові, по обличчю, під серце, не бити ціпком 
залізним чи дерев’яним. При цьому такий своєрідний напівзахист жінок 
пояснювався вигодою свого чоловіка, бо з побитою ним жінкою може статися 
сліпота, глухота, вивихнуті руки чи пальці, головний біль, зубна хвороба, а у 
вагітних жінок (отже, і вони зазнавали насильства) може бути ушкоджена 
дитина в утробі. Якщо вже дійсно жінка серйозно провинилася, то належало її 
«знявши сорочку, батогом ввічливо побити, за руки тримаючи».  

 
Святим обов’язком заміжньої жінки було народження дітей. Церква 

вимагала народжувати стільки, скільки дає Бог. Вагітна жінка та матір були під 
її опікою. Про опікування ненародженою ще дитиною свідчить церковна 
заборона кланятися вагітним жінкам: «а егда во утробе кая жена носить 
младенець, не вели кланятися еи до земли, но токмо до пояса, аще [навіть] и в 
великий пост. Мнозии бо вережаются [отримують ушкодження], до земли 
кланяяся и младенец измещуть». 

 
Тяжким гріхом у наших пращурів було штучне переривання вагітності. 

Вагітна жінка, що навмисне позбувалася ненародженої дитини, прирівнювалася 
до вбивці: «Всяка жена скажающи в собе отроча душегубица наречется». 

 
В добу Середньовіччя для любовних утіх чоловіка та жінки церква 

дозволяла лише одну позу: чоловік згори, а жінка знизу. Всі інші способи 
статевих контактів були забороненими. 

 
Кількість можливих шлюбів на Русі для мирян обмежувалася трьома (для 

священиків – одним). При цьому, якщо для першого шлюбу великих моральних 
перепон не існувало, другий, а особливо третій, ставали надзвичайно 
складними. На їх узаконення церква йшла неохоче. Перший шлюб – від Бога, 
другий – від людей, а третій – від диявола. Або: перший шлюб – закон, другий 
– прощення, третій – гріх. Утім, були випадки, коли ці заборони переступалися. 
Цар Іван Грозний мав вісім дружин. 

 
Статеве життя у Середньовіччя обмежувалося релігійними нормами. 

Необхідно було уникати статевих контактів під час постів, великих церковних 
свят, а також у п’ятницю, суботу та неділю. Проте реальне життя часто 
відходило від церковних догм. Про це свідчить запитання священика до свого 
начальства: «Достоить ли дати тому причащение, аже в великий пост 
съвкуплять с женою своею?» 

 
Церква турбувалася про здоров’я породіль. Але інтереси чоловіка як 

володаря жінки переважали. Після пологів церковними настановами 
приписувалося «не совокуплятися с нею мужу 40 дней. Аще нетерпелив то 20 
дней. Аще велми нетерпелив то 12 дней». 
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Еротичні сни, що снилися вночі молодим людям у Середньовіччя, 

вважалися породженням нечистої сили, тому вранці хтиву плоть треба було 
усмирити омовінням та святою молитвою. 

 
«Любов зла – полюбиш і козла». Цей вислів, напевно, відомий усім. Він 

означає, що кохання вибирає об’єктом уподобань часто тих, кого й уявити собі 
в цій ролі важко. Втім, мало хто задумувався, чому тут виступає саме ця 
тварина. Безумовно, слід зважити на зариммованість приказки. Однак, чому не 
кажуть «Любов зла – полюбиш і осла»або «Любов погана – полюбиш і барана». 
Ймовірно, ця приказка пов’язана зі старовинною казкою «Муж-козел», де 
чоловік був перетворений на цапа і лише любляча жінка, над якою кепкувала 
вся громада, своїм коханням змогла повернути йому справжній вигляд. 
Аналогії цієї казки можна побачити й у іншій «Сетриця Оленка та братець 
Іванко», щоправда, там менший братик перетворюється на цапенятко, а 
любляча сестриця дбає про нього й намагається допомогти. До слова, 
нещодавно з’явилася кумедна модифікація наведеної приказки: «Любов добра – 
полюбиш і бобра». 

 
На теренах стародавнього Луцька досі можна побачити величний 

напівзруйнований замок Любарта. Із ним пов’язана романтична легенда. 
Одного разу волинський князь уподобав на берегах Стиру прекрасну дівчину. 
Він хотів заволодіти нею, але горда красуня відкинула залицяння старого князя, 
бо кохала свого нареченого. Тоді ображений володар вирушив силою 
заволодіти нею. Його слуги викрали дівчину і привезли її до замку. Князь 
примушував дівчину до шлюбу. Дізнавшись про це, наречений викраденої 
дівчини зібрав своїх побратимів і пішов її визволяти. Дванадцять сміливців 
перебралися через водяні рови, перелізли через високі замкові мури й 
опинилися на подвір’ї. Їх побачила варта. Почалася бійка. Воїнів князя було 
значно більше, ніж хоробрих визволителів. Ті відступили і знайшли прихисток 
у неприступній пороховій вежі. Кілька разів кидалися воїни князя на штурм 
вежі, але нічого не могли вдіяти. Тоді князь наказав спалити дівчину живцем 
перед вежею на очах у її визволителів. Все було готове для страшного злочину. 
Князь і його слуги вишикувалися на площі перед вежею, втішаючись горем 
дівчини та її невдалих визволителів. Але тільки-но кат узяв смолоскип, щоб 
виконати наказ правителя, як пролунав потужної сили вибух, який розніс ущент 
вежу та засипав її уламками всіх, хто стояв поблизу неї. То коханий дівчини 
підпалив порох, щоб смерть урівняла всіх. Загинули жорстокий князь, його 
челядь, дівчина, хлопець і його побратими. Так говорить легенда.  

 
У 1382 р. помер король Людовик (Лайош) Угорський (Великий), який був 

одночасно королем Угорщини та Польщі. До складу володінь померлого 
входили Галичина, Поділля та Закарпаття. Після його смерті залишилося дві 
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дочки – Марія та Ядвіга, які вважалися сусідніми можновладцями дуже 
жаданими нареченими, адже, крім подружніх обов’язків, вони принесли б 
своєму чоловікові корони двох об’єднаних королівств. Проте польська шляхта 
вимагала скасування унії з Угорщиною та погоджувалася визнати своєю 
королевою котрусь із сестер. Старша сестра Марія незабаром вийшла за 
Сигізмунда Люксембурга, який був проголошений королем Угорщини, а в 1410 
р. ще й імператором «Священної Римської імперії». Сигізмунд відомий тим, що 
відправив на вогонь Яна Гуса, а пізніше вів боротьбу з гуситами в Чехії. Таким 
чином, у 1384 р. польською королевою була визнана Ядвіга. Вона була 
коронована у Кракові. На руку (та корону) юної Ядві-ги одразу з’явилося кілька 
претендентів. Однак 14-річна королева була ще за батька заручена з набагато 
старшим за неї австрійським герцогом Вільгельмом Габсбургом. Молодята 
нашвидкоруч обвінчалися і втішалися юнацьким щастям кохання. Однак інші 
впливові претенденти на руку юної королеви не змирилися навіть із фактом 
офіційного шлюбу. Князь Земовит Мазовецький був готовий силою захопити 
тепер уже Вільгельмову дружину й обвінчатися з нею. З іншого боку, 
переважна частина польської шляхти також була невдоволена невигідним для 
держави шлюбом своєї королеви. Більш корисним вони вважали союз із 
Великим князівством Литовським. Його правитель, великий князь Ягайло, який 
володів землями Білої Русі та центральною Україною, був готовий на 
одруження і навіть погоджувався принести в жертву цьому союзу свою віру. 
Він був охрещений в православ’ї під ім’ям Якова, але погоджувався перейти в 
католицтво та покатоличити всіх своїх підданих. Ягайло уже мав жінку, якусь 
руську княжну, але чи то вона померла, чи то силою була пострижена у 
чорниці. Він був вільний. Від такої спокуси польським феодалам і католицькій 
церкві важко було відмовитися. Юного чоловіка Ядвіги Вільгельма польські 
шляхтичі змусили зректися шлюбу та вигнали із Кракова. Одночасно з цим 
вони звернулися до Ватикану, щоб римський папа визнав шлюб Ядвіги з 
Вільгельмом недійсним. Приваблений перспективою розповсюдження свого 
впливу на руських землях папа Урбан VІ задовольний вимогу польської шляхти 
й наказав вважати Ядвігу незайманою дівчиною. У цей же час у Кракові велася 
психологічна обробка священиками та магнатами нещасної нареченої. Ядвігу 
переконували, що її шлюб це свята жертва, необхідна для держави і церкви. 14 
серпня 1385 р. була укладена Кревська унія. Ягайло в обмін на шлюб із Ядвігою 
погодився у католицтво і прийняв ім’я Владислав, також зобов’язався 
розповсюдити нову віру у своїх володіннях. Невдасі Вільгельмові сплачувалося 
200 тисяч флорінів за розірваний шлюб. У лютому 1386 р. 47-річний Ягайло та 
15-річна Ядвіга обвінчалися. Ні про які романтичні почуття у подружжя 
говорити не доводиться, тут були лише прагматичний розрахунок та обов’язок. 
Ядвіга та Ягайло після одруження продовжували жити окремо. Дітей не мали. 
Ядвіга сама керувала королівством, відтісняючи чоловіка від влади, його 
сприймали лише як чоловіка королеви. В 1387 р. Ядвіга здійснила військовий 
похід на Галичину, яку хотіла прибрати до своїх рук її старша сестра Марія, й 



74 
 

утвердила там свою владу. Лише після смерті Ядвіги в 1399 р. Ягайло зміг 
укріпитися на польському престолі, ще двічі одружитися і заснувати династію 
Ягеллонів, що правила у Польщі з 1386 по 1572 р. 
 

Запитання та завдання для самоперевірки  
1. Чому, на думку істориків, відбулася зміна матріархату на 

патріархат? 
2. Які свідчення про роль чоловіка та жінки в античному суспільстві 

ми можемо отримати з міфів? 
3. Яке суспільне становище мала жінка в античних державах 

Північного Причорномор’я? 
4. Назвіть богів, які в античних культурах відповідали за міжстатеві 

відносини. 
5. Що таке полігамія? Наведіть приклади її існування в Україні. 
6. Що вам відомо про роль чоловіка та жінки на Русі? 
7. Як християнство вплинуло на взаємини чоловіків і жінок? 
8. Що вам відомо про шлюбну дипломатію Київської Русі? 

 
 

3.2 Традиції та особливості поведінки українських чоловіків і 
жінок в ранньомодерну добу 

Українські дівчата дуже любили гадати на свого нареченого. Серед таких 
гадань можна назвати пускання вінків на воду, кидання чобітка через хату, 
залишення певних речей на дворі. До нашого часу розповсюджена приворотна 
магія, яка покликана привернути увагу представника протилежної статі до 
конкретної особи. Щоб привернути увагу коханого до себе, дівчина давала 
йому випити води, якою умивалася, або скуштувати приворотне зілля чи їжу, 
над якою були здійснені певні чаклунські дії.  

 
За свідченням французького письменника Гійома Левасера де Боплана, 

який перебував на Україні в першій половині ХVІІ ст., він бачив в деяких 
українських селах дивний звичай, коли не хлопець обирав дівчину для шлюбу, 
а навпаки, дівчина приходила до родини хлопця сваталась до нього. 

 
Той же Боплан згадував про звичай, коли під час святочних забав хлопець 

міг украсти облюбовану ним дівчину (очевидно, за її згодою). Якщо протягом 
доби їх не знаходили, батьки дівчини змушені були дати згоду на шлюб 
молодятам. Утім, подібне траплялося нечасто. Загалом, українські дівчата дуже 
берегли цнотливість. 

 
За українськими традиціями, дівчина, яка не бажала виходити заміж за 

певного парубка, давала йому гарбуз. Після цього звертатися до неї зі 
шлюбними пропозиціями не мало сенсу. 
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Українські дівчата, як правило, носили довгу косу, перевиту барвистою 

стрічкою. При заміжжі косу розплітали. Не личило заміжній жінці показувати 
своє волосся. Воно покривалося хустинкою. 

 
Дівчина, що завагітніла та народила без шлюбу, зазнавала суспільного 

осуду й називалася «покриткою». Згадуються випадки, коли батьки виганяли 
таку дочку з хати. 

 
Позашлюбних дітей в Україні називали «байстрюками, «нагуляними». До 

появи таких дітей ставилися негативно, тому бували часті випадки, коли 
незаміжня вагітна жінка намагалася позбутися вагітності чи умертвити 
новонароджену дитину, що вважалося тяжким гріхом. Попри все відсоток 
позашлюбних дітей в українському суспільстві був досить значним. 

 
За народними повір'ями, коли падає зірка, значить дівчина комусь 

віддалася. 
 
Якщо за згвалтування на Київській Русі за статтями «Руської 

Правди»передбачався великий грошовий штраф, то на Запоріжжі козака-
злочинця забивали до смерті кийками. Як правило, на місцях громада вимагала 
одруження парубка зі збезчещеною ним дівчиною. Церква могла оголосити 
згвалтовану дівчину «дівицею», але за умови, що під час насильства вона 
опиралася і кричала. Хоча все одно згвалтована дівчина в очах суспільства була 
«зіпсованим товаром»і часто мала труднощі із заміжжям. 

 
На Київській Русі чоловіки, як правило, мали бороди. Пізніше українці 

вже частіше голили підборіддя, що відрізняло їх від росіян, котрі, як і раніше, 
продовжували відпускати довгі бороди. Петро І заборонив російській знаті та 
міщанам носити бороди, щоб наблизити їх зовнішній вигляд до європейського. 
Українські чоловіки від цієї прикраси відмовилися на кілька століть раніше, 
чим, мабуть, порадували своїх жінок. 

 
Під час походів за ясиром, тобто полоненими, на Україну татари дуже 

цінували молодих українських дівчат, яких продавали до гаремів знатних 
вельмож або залишали собі. Українки-полонянки у Кримському ханстві часто 
зустрічалися в татарських родинах. За свідченням середньовічних 
мандрівників, татарин розмовляє з мулою арабською, з батьком – татарською, з 
матір’ю – руською (тобто українською). 

На Бурунчуку, місцевості неподалік від Чуфут-кале у Криму, за 
легендами, колись у Середньовіччя була могутня фортеця. Тепер про неї 
нагадують лише руїни. Тут правила дівчина – гордовита Айше. Вона була 
прекрасною, як квітка, і сильною, як богатир. Нікого вона не любила. Однак 
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якось поблизу гірського джерельця вона побачила чарівного світловолосого і 
блакитноокого парубка. Юнак був володарем сусідньої фортеці Тепе-Кермен, 
що була розташована на високій куполоподібній горі за 7 км від Бахчисарая. 
Дівчина закохалася у парубка, і він також сильно покохав її. Хлопець-красень 
запропонував їй вийти за нього заміж і прийти до його володінь. Але гордість 
не дозволяла Айше йти до нього. Одного разу вона прийшла до прекрасного 
обранця й зізналася, що палко кохає його. Проте після цього вона встромила 
йому гострий кинджал у самісіньке серце. Дуже гордовитою була Айше.  

 
 
Бранців, захоплених під час походів, кримські татари розглядали як 

товар, який можна вигідно продати. Про їхнє поводження з чоловіками та 
жінками свідчить учасник походу на Лівобережну Україну в 1663-1664 рр. 
Антуан-Шарль де Грамон граф де Лувін’ї: «А тепер трохи про використання 
полонених, яке вони робили до моменту свого від’їзду. Вони перерізали горло 
всім літнім бранцям, старшим за шістдесят років і нездатним до рабської праці. 
Сорокарічних чоловіків вони закували у кайдани, юних хлопчиків залишили 
для своїх розваг, а дівчат і жінок – для примноження свого роду, а також для 
пізнішого продажу. Розподіл бранців проводився між ними порівну, тому вони 
тягли жереб при відмінностях віку, щоб ніхто потім не міг поскаржитися, що 
йому дісталися старі особини замість молодих. Що я можу сказати до їх честі, 
так це те, що вони не були скупими у своїх здобутках і їхня надзвичайна 
чемність дозволяла користуватися ними всім тим людям, які заходили 
розважитися до них. 

Якось через це навіть трапилася досить кумедна пригода, яку я не можу 
тут обійти мовчанням. Сповідник короля, єзуїт за своїм становищем, одного 
разу випадково зайшов до котрогось з татарських будинків, вважаючи що той 
належав одному з його друзів (бо ми були тут дуже перемішані); він побачив 
дюжину татар, які один за одним занадто вільно залицялися до однієї черкаски , 
дуже гарної, котра знаходилася в їхній кімнаті. Побачивши це брудне дійство, 
єзуїт ледве не знепритомнів і почав хреститися. Татари, знаючи, що це духівник 
короля, подумали, що повинні виявити честь і гостинність своєї нації щодо 
святого отця й намагалися утримати того, пропонуючи скористатися своєю 
спільною коханкою (вважаючи, що той і зайшов сюди заради розваг). Кожен з 
них хапав його за руки й тягнув прямо до черкаски. Однак, оскільки смаки 
єзуїта не дозволяли йому можливості такого виду насолоди, він почав кликати з 
усіх сил: «На домогу! Рятуйте!». На щастя, кілька польських офіцерів, що 
випадково знаходилися біля цього будинку, прибігли на лемент і, дізнавшись 
від татар, у чому справа, витягли преподобного отця з цієї прикрої халепи, 
позбавивши його небезпеки дорікати собі за порушення правил свого ордену, 
що з такою суворістю забороняє використання жінок». 
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Незважаючи на велику спорідненість української та російської мов, 
термінологія, що означає в них стосунки між чоловіком і жінкою, майже усе 
різниться. Насамперед, у російській мові відсутнє конкретне слово, що означає 
палке почуття між протилежними статями – «кохання». Російське слово 
«любовь»– поняття багатозначне і має відповідник в українській мові – 
«любов». Любити можна людину, країну, річ, партію тощо. Російське «брак», 
що означає союз між чоловіком і жінкою, має ще одне значення – «зіпсована 
річ». Подібна двозначність у російській мові дає можливість для каламбурів із 
цього приводу. Насправді, «брак»походить від слова «брати», тобто взяти у 
чоловіки або у жінки. На відміну від російської, де процес укладення спільного 
союзу чоловіка та жінки сприймається лише як механіка дій, в українській мові 
відповідне слово має більш чуттєвий характер – «шлюб», тобто «злюб». 
Укласти шлюб – злюбитися. По-різному у двох мовах називаються і діячі цього 
процесу. Якщо українці називають цих людей «нареченими», тобто названими, 
тими, чиї імена вже відомі, росіяни мають окремі поняття для представників 
різних статей «жених»– тобто, той, що готується жити з жінкою, та «невеста»– 
тобто, невість хто, невідома особа, та, про яку ще нічого не знають. Урочисте 
свято на честь укладення союзу росіяни називають словом «свадьба». 
«Свадить», тобто привадити, спокусити. Українці називають це «весіллям», що 
передає сутність свята. Після укладення союзу між чоловіком і жінкою у росіян 
пару прийнято називати «супругами», тобто, ті, що знаходяться в одній упряжі. 
Українці називають їх «подружжям»– це промовисте слово говорить саме за 
себе. Звідси одружена жінка – «дружина». Також можна порівняти російське 
«жениться»та українське «одружитися». І, нарешті, в російській мові подружня 
невірність, як правило, має назву «измена», «изменить». Українське «зміна», 
«змінити»немає ніякого негативного зафарблення. Невірність українською – 
«зрада». Це повністю відповідає російському «предательство», яке рідко 
використовується у шлюбному контексті. Обидва слова («зрада»– 
«предательство») означають порушення моральних норм, своїх обіцянок, 
невиконання зобов’язань. 

Деякі населені пункти України мають у своїй назві слово «любов». Це 
Любомль, Любешів та Любче на Волині, Люботин та Любовка на Харківщині, 
Любар на Житомирщині, Любашевка на Одещині, дві Любимовки на Запоріжжі 
та одна на Київщині, а також Любеч і Перелюб на Чернігівщині. 

 
За українськими повір’ями, дівчина, що втопилася до шлюбу, 

перетворювалася на русалку. Русалки – гарні молоді дівчата, які мають 
блакитне чи синє тіло, зелені або чорні пухнасті вії, великі блискучі очі і довге 
темно-зелене волося. Теплими ночами русалки купаються у світлі місяця і 
співають чарівні пісні, заманюючи до себе молодих юнаків солодкими 
голосами, щоб залоскотати їх у воді до смерті. Русалки, за народними 
переказами, жили у річках і водоймах. А в лісах жили мавки (нявки) – гарні 
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лісові діви, які на спині не мали шкіряного покрову. Солодким співом мавки 
заманюють хлопців у лісові хащі. 

 
Однією з найвідоміших історій кохання є стосунки між турецьким 

султаном в 1520-1566 рр. Сулейманом І Пишним і жінкою, за якої закріпилося 
ім’я Роксолани. Вважається, що це була бранка з України Анастасія Лісовська, 
дочка православного священика з Рогатина. Захоплена кримськими татарами 
під час набігу, вона згодом була подарована до султанського гарему, де 
отримала ім’я Гюррем Хасекі-султан. Ставши улюбленою наложницею 
султана, вона змогла здобути неймовірний вплив у політиці Османської імперії, 
а також домоглася того, щоб Сулейман І уклав з нею офіційний шлюб, 
порушивши майже півторастолітню традицію, впродовж якої турецькі султани 
офіційно не одружувалися, користуючись принадами жінок-невільниць зі своїх 
гаремів. Втім, Роксолана була не єдиною українкою на престолі Османської 
імперії. Століття потому в середині ХVІІ ст. надзвичайний вплив у цій державі 
отримала Турхан-хатіджа, матір султана Мехмеда ІV, яка фактично стала 
регентом при малолітньому сині. Доля цієї жінки подібна до історії про 
Роксолану. Згадується, що в Україні вона мала ім’я Надія. Перетворившись на 
могутню султаншу, вона, за свідченнями сучасників, часто відвідували 
невільничі ринки Стамбула, викуповувала бранців з України й допомагала їм 
повернутися додому. Є припущення, що саме Турхан-хатіджа стала прообразом 
для Марусі Богуславки, героїні відомої думи. Саме з урядом Турхан-хатіджи вів 
переговори гетьман України Богдан Хмельницький. В турецькій історіографії 
період між Роксоланою та Турхан-хатіджею прийнято називати «султанатом 
жінок». 

У козаки брали переважно неодружених чоловіків. Козак мав бути 
здоровим, сильним воїном, у будь-який момент готовим віддати своє життя 
задля інтересів товариства, виконати свій обов’язок перед Батьківщиною. 
«Лицарю й лицарська честь: йому треба воювати, а не біля жінки пропадати», – 
говорили запорожці. Ставлення до одружених козаків було кепкувато-
жартівливе. Вхід жінкам на Запорізьку Січ був суворо забороненим. Але 
існував звичай: якщо козак засуджений до страти, врятувати його могла лише 
кохана дівчина. Наречена мала прийти до товариства в день страти і забрати 
його з собою. За рішенням громади, злочинця могли відпустити з нею, але 
повернення на Січ для нього було заборонене. До чоловіка, врятованого таким 
чином, козаки ставилися із презирством. Бували випадки, коли козак обирав 
смерть, ніж ганьбу порятунку ціною нареченої. 

 
Дещо зневажливе ставлення до власних жінок у козаків виявляється у 

пісні «Ой, на горі та й женці жнуть». Тут згаданий славетний гетьман Петро 
Конашевич-»Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку, 
необачний». Свої дії гетьман пояснив так: «Мені з жінкою не возиться, а тютюн 
та люлька козаку в дорозі знадобиться». Звичайно, у дійсності такого обміну 
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він не робив. Проте, можна вважати, що насправді між Сагайдачним і його 
дружиною Настею (у дівоцтві Повчинською) не все було до ладу. Адже, 
помираючи в 1622 р., він заповів усе своє майно Київській і Львівській 
братським школам. Настя не довго була вдовою, бо вже в 1624 р. вийшла заміж 
за шляхтича Івана Піончина. 

 
Низку неймовірно чуттєвих пісень про кохання («Ой, не ходи, Грицю», 

«За світ встали козаченьки», «Віють вітри»та ін.) українська народна традиція 
приписує полтавській дівчині Марусі Чурай, що жила в середині ХVІІ ст. Її 
нещасливе та трагічне кохання до свого нареченого Гриця стало сюжетом для 
цілого ряду творів. В 2000 р. в Україні було випущено поштову марку, 
присвячену Марусі Чурай, а в 2006 р. у Полтаві легендарній дівчині поставлено 
пам’ятник.  

 
Персональним мотивом для Богдана Хмельницького повстати проти 

поляків у 1648 р. стала особиста кривда завдана польським шляхтичем Данилом 
Чаплинським, котрий поміж інших наруг і злочинів щодо майбутнього 
гетьмана України увів до себе його наречену й змусив силою вийти за себе 
заміж. З початком повстання Хмельницький зміг повернути собі наречену й 
обвінчався з нею. Втім, у 1651 р. вона була страчена старшим сином гетьмана 
Тимошем за подружню зраду та таємні перемовини з поляками. Звістку про 
загибель коханої дружини великий Богдан сприйняв з великою тугою. Цю 
новину він отримав напередодні Берестецької битви. Це була єдина битва під 
проводом Хмельницького, у якій козаки зазнали поразки. 

 
Козаків, як правило, уявляють благородними лицарями, сповненими 

шляхетних чеснот. Дійсно, в часи, коли Україні загрожували іноземні 
загарбники, саме козацтво виступило на її захист. Честь дівчини, жінки для 
козаків була святою. Вони як віруючі люди не могли допустити знущання над 
жінкою. Але не завжди реальні козаки поводилася з жінками шляхетно. 
Свідчення про ганебну поведінку цих вояків можна побачити у народній пісні 
про Галю, де козаки відіграють роль відверто негативних персонажів: вони 
«підманули Галю, забрали з собою», а потім завезли до лісу, прив’язали до 
сосни та підпалили дерево. Трапляються згадки про співпрацю козаків із 
татарами у походах за ясиром, коли вірні захисники України спостерігали за 
тим, як вузькоокі побратими уводять полонених дівчат у неволю. 

 
Серед усіх українських гетьманів найбільш авантюрною є постать Івана 

Мартиновича Брюховецького. Обраний гетьманом на Чорній раді (про яку 
писав згодом Пантелеймон Куліш) у Ніжині в 1663 р., колишній джура Богдана 
Хмельницького, згодом кошовий отаман на Запоріжжі, а потім лівобережний 
гетьман, він прославився як найбільший руйнівник автономії України та 
прислужник московського царя. У донесенні царю Олексію Михайловичу князь 
Данило Степанович Велико-Гагін, який підтримав Брюховецького у боротьбі за 
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гетьманську булаву, давав йому таку характеристику: «Иван Мартынович – 
есть честный человек и годится быть гетманом, понеже он, хотя не учен, да 
умен и – ужасть как вороват и исправен!»Звівши на гетьманство свого 
ставленика, Москва домоглася від нього посилення свого впливу на Україні. За 
титули та маєтки Брюховецький передавав Москві контроль над своєю 
Батьківщиною. Він першим із гетьманів у 1665 р. відправився до Москви. Щоб 
показати свою вірнопідданість, принижував себе і возвеличував царя Олексія 
Михайловича, за що отримав боярський титул. Крім свободи України, 
Брюховецький пожертував і власною волею, висловивши бажання женитися 
«на московской девке». За більшістю свідчень, він одружився з Дарією 
Ісканською з роду князів Долгоруких. Проте розкішне життя його виявилося 
нетривалим. 7 (18) червня 1668 р. він був убитий повсталими козаками. 

 
Московський цар Федір ІІІ Олексійович (1661-1682), що правив лише 

шість років з 1676 по 1682, залишається маловідомим. Всі добре знають його 
молодшого брата й притеснителя України царя Петра І. Втім, низку 
прогресивних реформ започаткував у державі саме Федір Олексійович. Та й 
відношення юного царя до українців було значно кращим, ніж пізніше у його 
відомого брата. За свідченням сучасників, цар Федір наближав до себе 
освічених «малоросів», наказав увести київські церковні наспіви в московських 
церквах і монастирях, полюбляв, коли придворні з’являлися в українських 
нарядах, заохочував чоловіків голити бороди та стригти волосся, як це давно 
було прийнято в Україні. Дбав він про розвиток освіти, відкриваючи школи 
західного зразку, по типу українських колегіумів. Задумав він створити й 
академію. Багато й іншого зробив юний цар по вдосконаленню своєї держави. Є 
свідчення, що значний вплив на нього мала його дружина Агафія Семенівна 
Грушецька, дочка смоленського шляхтича (Смоленськ з 1611 по 1667 р. входив 
до складу Речі Посполитої й був приєднаний до Московського царства 
внаслідок Андрусівського перемир’я, за яким ці дві держави поділили Україну 
по Дніпру). Більшість російських істориків визнають її полькою, проте, 
зважаючи на те, що шляхетських рід Грушецьких був здавна тісно пов’язаний з 
Україною, є підстави бачити в неї й українське походження. Юний цар побачив 
гарну дівчину під час хресного ходу. Придворні Федора – постільничий Іван 
Максимович Язиков і стольник Олексій Тимофійович Лихачов – помітили 
зацікавленість 18-річного царя цією красунею. Рідним дівчини було наказано 
гнати від неї женихів. Родичі царя по матері Милославські почали зводити 
наклепи на дівчини, щоб не допустити шлюбу, проте Федір проявив твердість. 
За старовиним звичаєм, відбулися смотрини (оглядини). Царю привели 
кількадесят дівчат, з яких він обрав свою кохану Агафію. Весілля відгуляли 18 
липня 1680 р. Хворобливий 19-річний цар, який страждав від цинги й ледь 
пересував ноги, спираючись на палицю (наслідок важкої травми у дитинстві, 
коли важкі сани переїхали йому ноги), почав проявляти активність. З’являвся з 
молодою красунею-царицею, яка невдовзі завагітніла.  
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Прародителькою скіфів вважалася змієнога жінка Ехідна, яка народила перших скіфів 

від зв’язку з героєм давньогрецьких міфів Гераклом 
https://www.pinterest.com/pin/421297740111812874/ 

http://historicalchroniclesarenotforgott.blogspot.com/p/blog-page_21.html 
https://www.pinterest.com/guaybb/sculpture/ 

 

                
 
Покровителькою кохання у давніх греків 
вважалася богиня Афродіта, у давніх римлян – Венера 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/9321 
https://segundoesociamaria.wordpress.com/2016/11/15/ 

 

         
 

Вільям-Адольф Бугеро. 
Народження Венери. 1879 

https://goo-gl.ru/5aqV 

Символом кохання у давніх слов’ян 
вважалася бджола. 

Сучасний інтернет-мем, 
створений Євгеном Луняком 

Франц фон Штук. Поранена амазонка. 
1903. За давньогрецькими міфами саме від 

шлюбів скіфів із амазонками виникли сармати 
https://goo-gl.ru/5aqY 
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Жан-Леон Жером. Невільничий ринок. 1866 
https://rf-hobby.cz/clanek/haremy-prilis-krasy-na-jednom-miste/ 

Мініатюра з Радзивіллівського літопису ХV ст., 
яка зображує візит княгині Ольги до 

візантійського імператора Костянтина 
Багрянородного, який за словами літописця 

закохався в неї, та охрещення княгині 
https://rusidea.org/25072401 

Василь Григорович Перов.  
Плач Ярославни. 1881 

https://goo-gl.ru/5ar2 

Едмунд Блер Лейтон. Трістан і Ізольда. 1907. 
Одним з найтяжчих гріхів у Середньовіччі 

для жінки була подружня зрада 
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Leighton 

Едмунд Блер Лейтон. Бог у поміч. 1900. 
Середньовічна жінка мала вірно чекати 
свого чоловіка за час його відсутності 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Leighton 
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Роксолана і Сулейман І Пишний 
https://goo-gl.ru/5ar5 
https://goo-gl.ru/5ar4 

 
 

 
 

Джуліо Розаті. Огляд новоприбулої. 1880-і 
https://www.topsimages.com/images/white-slaves-middle-east-a1.html 
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Микола Корнилович Пимоненко. Українська ніч. 1905. У похід. 1902 
https://goo-gl.ru/5ar7 
https://goo-gl.ru/5ar9   

 

    
 

Поштова марка і пам’ятник Марусі Чурай у Полтаві 
https://goo-gl.ru/5ard  
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Гетьман Іван Ілліч Скоропадський і його друга дружина Анастасія Марківна, у дівоцтві 
– Маркович 

https://goo-gl.ru/5arf 
https://goo-gl.ru/5arg 

 

     

 
Андрій Кирилович Розумовський і його перша дружина Елізабета фон Тунн-Гогенштейн 

https://goo-gl.ru/5arC 
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Микола Корнилович Пимоненко. Побачення. 1908 
https://goo-gl.ru/5arx 

 

   
 

Леонід Ілліч Брежнєв, єдиний кремлівський правитель, народжений в Україні 
(м. Кам’янське-Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області). Разом зі своєю 

дружиною Вікторією Петрівною він прожив у шлюбі 54 роки (1928-1982), ставши 
батьком двох дітей – доньки Галини та сина Юрія 

https://goo-gl.ru/5aru 
  

Микола Корнилович Пимоненко. 
Свати. 1882 

https://goo-gl.ru/5arz 

Микола Корнилович Пимоненко.  
Не жартуй. 1895 
ttps://goo-gl.ru/5arA  
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http://m.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=1491 

 

 

Помаранчева революція. 2004 
 

  
 

https://io.ua/27007463 
 

 
 

Кохання на Євромайдані під час Революції Гідності в 2013-2014 рр. 
https://uamodna.com/en/articles/spasybi-mamo-scho-budyla-rano-abo-typove-ukrayinsjke-vesillya/ 

  

https://goo-gl.ru/5arr 

 

http://www.ukrainianwedding.net/ 
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Волонтерка Наталія Кравченко і боєць 
АТО Богдан Самарін, 2014 

https://goo-gl.ru/5arr 

Руслан і Наталія, шлюб у зоні АТО, 
2016 

https://goo-gl.ru/5arS 

Олександр і Василина, Авдіївка, 2017 
https://goo-gl.ru/5arp 

Ігор і Ангеліна, Сєвєродонецьк, 2018 
https://goo-gl.ru/5aro 

 

Лялька-мотанка 
https://goo-gl.ru/5arl 

Фонтан Кохання на Алеї Закоханих у Дніпрі 
https://goo-gl.ru/5arm  
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При дворі казали, що повертаються часи Марини Мнішек, натякаючи на 
польське походження цариці. 11 липня 1681 р. Агафія народила сина Іллю. 
Проте радість була короткою. Пологи виявилися тяжкими. 14 липня цариця 
померла. А через шість днів не стало й маленького царевича. Смерть коханої та 
сина вразили й зломили Федора. Придворні вмовили його через півроку 
одружитися з Марфою Матвіївною Апраксіною. Однак шлюб тривав лише 
трохи більше за два місяці. 27 квітня 1682 р. Федір Олексійович помер. Йому не 
виповнилося й 21-го року. 

 
Здається, єдиним гетьманом України, який міг би відсвяткувати золоте 

весілля зі своєю дружиною, був Данило Павлович Апостол (1654–1734). У 
шлюбі з Уляною Василівною (у дівоцтві Іскрицькою) вони мали семеро дітей: 
двох синів і п’ятьох дочок. Прожили у шлюбі 57 років (1677–1734). 

 
Гетьман Іван Ілліч Скоропадський (1646–1722) у середовищі козаків 

вважався слабкодухим, покірним своїй другій дружині Анастасії Марківні з 
роду Марковичів. У гетьманському домі завжди верховодила ця жінка, 
неодноразово втручаючись і в політичні справи. Тому і пішла приказка «Настя 
носить булаву, а Іван плахту». Дочка Івана та Анастасії Скоропадських вийшла 
заміж за російського графа Петра Андрійовича Толстого (1645–1729). 
Далекими нащадками цього шлюбу були відомі російські письменники Лев 
Миколайович Толстой (1828–1910), Олексій Костянтинович Толстой (1817–
1875) та Олексій Миколайович Толстой (1883-1945). 
 

У патріархальному суспільстві жінка мала суспільний статус того 
чоловіка, з яким жила і від якого залежала. До одруження вона мала статус 
батька, а після – свого чоловіка. Шлюб міг підвищити її положення або 
понизити: селянка могла стати бояринею, шляхтянка – козачкою, княгиня – 
королевою. Відповідно, до заміжжя жінку іменували по батькові (Ярославна, 
Володимирівна, Іванівна), а після – по чоловікові (Матвіїшина, Петрова, 
Павлишина). За часів кріпацтва на Україні вільна жінка, що виходила заміж за 
кріпака, ставала кріпачкою. Така ситуація відбулася з батьками Тараса 
Шевченка. 

 
Легендарний ватажок карпатських опришків, гроза польських панів 

Олекса Довбуш (1700–1745), за переказами, загинув від руки Степана 
Дзвінчука, ревнивого чоловіка своєї коханки. 24 серпня 1745 р. Дзвінчук 
смертельно поранив із рушниці народного ватажка поблизу свого будинку в 
селі Космач. Це відбулося, коли Довбуш із товаришами намагався вдертися до 
оселі ображеного чоловіка, щоб з’ясувати стосунки. 

 
Французький історик Жан Кастер підрахував суму витрат імператриці 

Катерини ІІ Великої на своїх фаворитів за час свого тривалого правління (1762–
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1796). За його підрахунками, на улюбленців цариці було витрачено 92 млн. 
рублів. Близько половини цих видатків пов’язані зі світлійшим князем 
Григорієм Олександровичем Потьомкіним-Таврійським (1739–1791), який, за 
однією з версій, був морганатичним чоловіком цариці. Річний бюджет 
Російської імперії цього часу складав близько 35 млн. рублів, а видатки на її 
переможну армію рідко перевищували 10 млн. рублів на рік. 

 
Якось, входячи до Зимового палацу на виклик імператриці Катерини ІІ, 

відомий російський полководець Олександр Васильович Суворов низько 
вклонився молодому лакею. Коли його запитали, чому він так зробив, Суворов 
відповів: «Сьогодні – лакей, а завтра, дивись, граф». 

 
Син останнього гетьмана України, світлійший князь Андрій Кирилович 

Розумовський (1752–1836), народився у Глухові на Сумщині, однак майже все 
своє життя провів за межами Батьківщини на військовій, а згодом 
дипломатичній службі у російських монархів. Природа щедро нагородила його 
політичним хистом, музичним талантом і здатністю підкоряти жіночі серця. В 
1773 р. він виконав важливе державне доручення, привізши до Петербурга на 
своєму фрегаті гессен-дармштадтську принцесу Вільгельміну, наречену 
великого князя Павла Петровича, майбутнього імператора Павла І. Морська 
подорож зблизила Розумовського та Вільгельміну, між ними розпочався 
бурхливий роман, який продовжувався після її одруження з Павлом. 
Розумовському вдавалося підтримувати дружні стосунки з ним і одночасно 
бути коханцем його дружини. Павло так довіряв другові, що довго невірив у 
можливість його зради та любовних інтриг за своєю спиною. В 1776 р. під час 
пологів Вільгельміна (у православ’ї – Наталія Олексіївна) померла. Чию дитину 
виношувала дружина спадкоємця престолу – невідомо. У скринці покійної були 
знайдені романтичні листи до неї Розумовського. Однак правляча тоді 
Катерина ІІ м’яко покарала здібного дипломата: він був відправлений послом 
до Неаполя. Через кілька років, подорожуючи Європою із другою жінкою 
Марією Федорівною, Павло відвідав Неаполь, де зустрівся зі своїм кривдником. 
Побачивши Розумовського, який, до речі, вже встиг причарувати 
неаполітанську королеву, він вихопив шпагу, й лише втручання придворних 
завадило кровопролиттю. Розумовський прославився як відомий дипломат, 
брав участь у переговорах про поділи Речі Посполитої в 1793 і 1795 роках, був 
однією із ключових фігур на Віденському конгресі 1814–1815 рр., відзначився 
як меценат і добрий знайомий Франца Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея 
Моцарта, Людвіга ван Бетховена та ін. В 1788 р. Андрій Кирилович одружився 
у Відні з графинею Елізабетою фон Тунн-Гогенштейн (1764–1806). Він дуже 
кохав свою першу дружину, про що свідчать численні листи до неї, писані 
французькою мовою, зокрема з Батурина, де він за наказом Павла І перебував у 
1799–1800 рр. Після смерті дружини Андрій Кирилович одружився вдруге в 
1816 р. з графинею Констанцією фон Тюргейм (1785–1857). Під впливом другої 
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жінки прийняв католицтво. Розумовський помер у Відні. Нині у Відні є вулиця 
Розумовського, в його палаці розташовано Інститут океанографії, а в музеї 
Бетховена знаходиться його портрет. 
 

Нині популярне свято всіх закоханих День святого Валентина святкують 
14 лютого. Цього дня пам’ять священномученика вшановує католицька церква. 
Православні відзначають його пізніше – 19 липня. 

 
На відміну від католиків, де покровителем закоханих вважається святий 

Валентин, православні більше шанують святих Петра та Февронію. За 
легендою, Петро був муромським князем, якого від смертельної хвороби 
врятувала селянська дівчина Февронія. Вдячний князь одружився з нею. Їхнє 
подружнє життя було сповнене благочестя та християнської доброчинності. 
Перед смертю Петро та Февронія прийняли чернечий постриг. Померли вони в 
один день 25 червня 1228 р. Після їхньої смерті бояри хотіли поховати тіло 
князя окремо від його дружини простолюдинки, але дивовижним чином тіла 
померлих жінки і чоловіка постійно опинялися одне біля одного. Тому Петра та 
Февронію поховали у спільній труні. У ХVІ ст. вони були канонізовані 
православною церквою. Ці святі оберігають шлюбні стосунки чоловіка та жінки 
і вшановуються 25 червня (8 липня за новим стилем). 
 

Запитання та завдання для самоперевірки  
1. Що вам відомо про любовну магію в українській народній культурі? 
2. Що таке ясир? Яка доля чекала на українських чоловіків і жінок, 

забраних кримськими татарами у неволю? 
3. Що ви знаєте про ставлення до жінки в козацькому середовищі? 
4. Що дивувало у шлюбних звичаях українців іноземних сучасників 

козацької доби? 
5. Яким було ставлення до подружньої зради з боку чоловіка/жінки в 

українському патріархальному суспільстві? 
6. Як ставилися в українському традиційному суспільстві до 

дошлюбних/позашлюбних статевих стосунків? 
7. Яких жінок в Україні називали «покритками» і яким було ставлення 

до них у суспільстві? 
8. Під опікою яких святих, на думку православної церкви, перебували 

шлюбні взаємини? 
9.  Наведіть приклади жіночого впливу на політику Гетьманщини. 
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3.3 Новації у взаєминах в Україні між чоловіком і жінкою в 
новітній час 

Звичай при одружені обмінюватися кільцями сягає сивої давнини. Давні 
римляни одягали каблучку, подаровану коханою людиною, на безіменний 
палець лівої руки, вірячи, що саме від цього пальця вена веде кров прямо до 
серця. Християнство зберегло цей обряд. З ІV ст. згадуються шлюбні каблучки 
при вінчанні молодят. Ці прикраси були символами вічної належності чоловіка 
та жінки одне одному. В ХVІ ст. Тридентський собор (1545-1563) офіційно 
затвердив обмін шлюбними каблучками під час вінчання, як знак твердого 
рішення чоловіка та жінки раз і назавжди зв’язати своє життя в горі та радості. 
На Русі вінчання не передбачало формального обміну каблучками. Як правило, 
церква лише освячувала те, що було вирішено під час заручин. Саме на 
заручинах (російське - обручение) батьки хлопця й дівчини вдаряли по руках, 
тобто погоджувалися на одруження дітей. Наречені обмінювалися каблучками, 
які звідси й отримали назву обручок. Тільки за правління Катерини ІІ у ХVІІІ 
ст. Святійший Синод Російської імперії затвердив обов’язковий обряд обміну 
обручками при вінчанні в церкві. Проте, на відміну від католиків, православні 
при одружені одягали обручки на безіменний палець правиці. Це закріпилося в 
традиції. Хоча після революції 1917 р. обряд церковного вінчання радянською 
владою почав викорінюватися, однак нова влада змушена була зберегти 
процедуру старовинного й красивого обряду при реєстрації шлюбів у відділах 
ЗАГС (записів актів громадянського стану). Нині в Україні – це відділи РАЦС 
(реєстрації актів цивільного стану). 

 
Серед дворянських родів із різних причин (тяжкий злочин, суспільна 

образа, сумнівне походження) могли з’являтися родини-ізгої, із 
представниками яких шлюб вважався небажаним, принизливим. Такий рід-
ізгой не мав продовження і припинявся. Однак частіше дворянські роди 
припинялися через відсутність спадкоємців чоловічої статі, оскільки 
успадкування прізвищ, титулів і маєтків відбувалося по чоловічій лінії. Інколи 
діти двох відомих родів мали подвійне прізвище як поєднання родових імен 
батька й матері. Звідси виникли Бантиші-Каменські, Репніни-Волконські, 
Муравйови-Апостоли та ін. 

 
Продовженням усім відомого революційного подвигу декабристів став не 

менш відомий сімейний подвиг їхніх дружин. За вироком царя Миколи І, діячі 
Південного товариства декабристів, що виникло на основі Тульчинської управи 
«Союзу благоденства», генерал-інтендант Другої армії Олексій Петрович 
Юшневський (1786–1844), полковник Василь Львович Давидов (1793–1855), 
генерал-майор, брат останнього генерал-губернатора Малоросії Миколи 
Григоровича Репніна-Волконського князь Сергій Григорович Волконський 
(1788–1865) були засуджені до довічного заслання до Сибіру. Вони 
оголошувалися державними злочинцями, позбавлялися звань і титулів, що по 
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суті, означало громадянську смерть. Але їхні дружини не зрадили подружнього 
обов’язку і розділили гірку долю своїх чоловіків до кінця. Залишивши п’ятьох 
дітей, поїхала слідом за чоловіком до нерчинських копалень О.Давидова. 20-
річна Марія Миколаївна Волконська (1805–1863), дочка героя 1812 р., 
уславленого генерала Миколи Миколайовича Раєвського, яка лише рік була у 
подружньому житті й недавно народила сина, покинувши рідних, поїхала за 
чоловіком із благодатної України до похмурого холодного Сибіру. Марія 
Казимирівна Юшневська (1790–1863), їдучи на далеку чужину, на слова, що 
вона нещасна жінка нещасного чоловіка, відповіла: «Я найщасливіша дружина 
у світі». Марія Юшневська витримала всі незгоди важкого життя на засланні. 
Коли помер її чоловік, вона звернулася до уряду із проханням повернутися їй 
на батьківщину, але отримала відповідь: «Вас до Сибіру ніхто не змушував 
їхати». Марія Казимирівна змогла повернутися назад лише через тридцять років 
після від’їзду, уже за нового царя Олександра ІІ.  

 
Відомий російський композитор Михайло Іванович Глинка (1804–1857), 

перебуваючи в 1838 р. у мальовничій Качанівці на Чернігівщині, маєтку 
українського поміщика Григорія Степановича Тарновського (1784–1853), 
закохався в небогу дружини господаря – 14-річну дівчину Марію Задорожню 
(1824–1905). Це кохання до юної українки – красуні та розумниці – надихнуло 
російського композитора на творчість. У Качанівці він написав основні частини 
своєї відомої опери «Руслан і Людмила», а також романси на вірші 
українського поета Віктора Миколайовича Забіли (1808–1869): «Гуде вітер 
вельми в полі»та «Не щебечи, соловейко». Пам’ять про романтичного 
композитора зберігається в одному з мальовничих куточків Качанівки – 
альтанці Глинки. 

 
У 1839 р. на теренах Підросійської України була ліквідована унія. Всі 

греко-католики за віросповіданням оголошувалися «русскими»та примусово 
наверталися до православ’я. Шлюб, де з однієї чи обох сторін були «русские», 
мав обов’язково узаконюватися православною церквою. До цього було досить 
пошироною практикою,  коли уніати вінчалися у католицьких костьолах. Тепер 
необхідно було «перевінчуватися»у православній церкві. До проведення 
повторного вінчання за православним обрядом Духовна Православна 
Консисторія забороняла подружжю, що уклало шлюб за латинським обрядом, 
«совместное супружеское сожитие, впредь до повторения сего брака  
православным священником». Отже, подружжя уніатів і мішаних шлюбів, що 
отримали таїнство вінчання у костьолі, до «перевінчання»у церкві повинні були 
дати принизливі підписки, що «впредь до перевенчания браков наших 
православным священником, супружеской жизни между собой иметь не 
будем». Усі діти від мішаних шлюбів між православними та католиками мали 
обов’язково охрещуватися у православній вірі. 
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Видатний письменник Микола Васильович Гоголь (1809–1852) був 
аскетом. Час від часу він навіть розмірковував про прийняття чернечого 
постригу. Однак у деяких гоголезнавців існує думка, що єдиною жінкою, якій 
літератор наважився освідчитися у романтичному почутті та просити її руки 
наприкінці 1840-х років, була графиня Анна Михайлівна Вієльгорська. Проте 
соціальна нерівність письменника і графині робила перспективи такого шлюбу 
неможливими. Після відмови Гоголь відчував духовну порожнечу, перебував у 
депресивному, пригніченому стані та незабаром помер. 

 
Нащадок гетьманського роду, граф Іван Михайлович Скоропадський 

(1805–1887), дід останнього гетьмана України, за переказами, в молодості 
подорожував Європою. Перебуваючи у Швейцарії, він начебто закохався у 
місцеву красуню і зробив їй шлюбну пропозицію. Але чарівна швейцарка не 
погоджувалася їхати з ним до далекої невідомої України. Вона погоджувалася 
це зробити лише за умови, що у своєму маєтку граф створить парк, краєвиди 
якого б нагадували їй покинуту батьківщину. Так у Тростянці на півдні 
Чернігівщини у середині ХІХ ст. виник величезний парк, у центрі якого були 
розташовані штучні пагорби, засаджені альпійськими рослинами. Шлюб не 
відбувся за невідомих обставин. Красуня залишилася на батьківщині. Але 
центральний ландшафт тростянецького парку отримав назву Маленької 
Швейцарії. 

 
Останнім палким коханням Великого Кобзаря Тараса Григоровича 

Шевченка (1814-1861) стала дівчина-кріпачка з Ніжина Ликерія Іванівна 
Полусмак (1840-1917). В 1860 р., перебуваючи в Петербурзі, він готувався до 
одруження з нею. Однак цей шлюб так і не відбувся через непристойну 
поведінку нареченої. Після того, як цей невдалий шлюб розладнався, Шевченко 
занудьгував і захворів, а невдовзі помер. Вийшовши згодом заміж, Ликерія не 
була щаслива в шлюбі. На схилі років вона переїхала до Канева, де доглядала за 
могилою свого колишнього нареченого Тараса. 
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Ставровська та Петро Єфименко обвінчалися у Холмогорах і в 1874 р. 
переїхали на Україну, яка стала для жінки новою батьківщиною. Їхній син 
Петро Петрович Єфименко (1884–1969) також став відомим істориком, 
археологом, академіком АН УРСР. 

 
Відомо, що автором «Толкового словаря живого великорусского языка»є 

письменник, етнограф і лексикограф Володимир Іванович Даль (1801–1872). 
Менш відомим фактом є те, що народився він на Україні. Про це свідчить і його 
літературний псевдонім Казак Луганский. На жаль, менше знають у світі автора 
«Словаря української мови»Бориса Дмитровича Грінченка (1863–1910). Цей 
видатний філолог, фольклорист, етнограф, письменник, педагог, громадський і 
політичний діяч доклав неймовірних зусиль до створення словника української 
мови, забороненої до вжитку в Російській імперії. Свою невтомну діяльність на 
ниві розвитку української культури він здійснював за активної підтримки своєї 
дружини Марії Миколаївни, у дівоцтві Гладиліної (1863–1928), росіянки за 
походженням, письменниці, перекладачки, педагога. Бориса та Марію зблизила 
любов до України та бажання працювати для розвитку і просвіти свого народу. 
На патріотичних і революційних переконаннях подружжя виростило і свою 
дочку Настю (1884–1908), поетесу, письменницю, перекладачку, 
революціонерку. Дівчині судився дуже короткий вік. За активну 
пропагандистську діяльність у Києві, Полтаві та Лубнах під час революції 
1905–1907 рр. вона була двічі ув’язнена, внаслідок чого тяжко захворіла й 
померла. Батькам судилося пережити свою дитину. Борис Дмитрович помер 
незабаром під час лікування в Італії. Марія Миколаївна закінчила свій земний 
шлях у Києві, вже в Радянській Україні. 

 
У жовтні 1894 р. російський імператор Олександр ІІІ перебував на 

кримському узбережжі в Лівадії. Царя мучила важка хвороба нирок – нефрит. 
Лікарі пропонували кримський курорт, хоча бачили, що здоров’я, підірване 
надмірним вживанням алкоголю, поправити вже не можливо. Приступи 
посилювалися. Можна було зрозуміти, що на цьому світі імператорові 
залишилося жити недовго. 20 жовтня у Олександра ІІІ почалася агонія. 
Придворні негайно покликали його сина – цесаревича Миколу, щоб той міг 
побачитися ще з живим батьком. Спадкоємця престолу турбувало тоді особисте 
питання: чи дозволить батько його шлюб із принце-сою Алісою-Вікторією-
Єленою-Луїзою-Беатрисою Гессен-Дармштадтською, від якої Микола був у 
захваті. Але проти цього одруження категорично була мати Марія Федорівна, 
яка була дочкою короля Данії і ненавиділа Німеччину, бо ця країна постійно 
зазіхала на її батьківщину. Проти були і придворні міністри. Батько Аліси був 
хворий на гемофілію (незгортання крові), а ця хвороба, що не виявляється у 
дівчат, могла передатися синові від цього шлюбу. До того ж, одруження 
володаря величезної імперії з принцесою занедбаного мікроскопічного 
герцогства не давало Росії жодної політичної вигоди. Великий князь Микола 
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Олександрович підійшов до вмираючого батька і спитав, чи дозволяє він цей 
шлюб. Імператор підвів очі, підняв руку і хотів щось сказати, але з вуст 
вмираючого роздався лише незрозумілий клекіт, рука безсило впала. Олександр 
ІІІ помер. Микола обернувся до зніяковілих придворних і сказав «Татусь, 
дозволили». Наступного дня там же, в Лівадії, Аліса прийняла православ’я і 
отримала ім’я Олександри Федорівни. 7 листопада померлого імператора 
поховали, а рівно через тиждень, 14 листопада, новий цар Микола ІІ обвінчався 
з Олександрою Федорівною. Весілля одразу після поховання батька з 
нареченою, що несла в собі загрозу для спадкоємця чоловічої статі та 
політичний програш великої імперії, справило на сучасників негативне 
враження. Смерть Олександра ІІІ у кримській Лівадії стала початком 
венценосного шлюбу останньої царської пари. 

 
У середовищі професійних революціонерів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

проголошувалися ідеї рівності чоловіків і жінок, пропагувалося вільне кохання. 
Вважалося, що формалізована сім’я – це анахронізм, пережиток минулого. У 
майбутньому суспільстві, де всі люди будуть рівними, поняття «законний 
шлюб»буде відсутнє. Усталені шлюбні відносини – це початкова стадія 
створення класової держави. Згадаймо працю одного з теоретиків комунізму 
Фрідріха Енгельса «Виникнення сім’ї, приватної власності та держави». 
Революціонери-анархісти пропонували швидке знищення держави і всіх 
державних інституцій та обов’язків, серед них і формалізацію шлюбу. Дуже 
часто революціонери уникали оформлення шлюбу, щоб уникнути державної 
реєстрації. Головне у взаєминах між чоловіком і жінкою – це почуття, а не 
відмітка про одруження. Наприклад, реєстрації шлюбу довго уникав Симон 
Петлюра. Після приходу до влади більшовиків у 1917 р. деякі найрадикальніші 
революціонери пропагували скасувати формалізацію шлюбу як існування 
«приватної власності на жінку». На їхню думку, достатньо лише контролювати 
вагітність жінок і народження дітей. Утім, традиційні державні інституції, 
зокрема й інститут сім’ї, виявилися міцними і змусили комуністичну владу 
продовжити практику формалізації шлюбних відносин. Правда, тепер вони 
були виведені з-під опіки церкви і передані у відання держави. 

 
Лідер українських «самостійників»Микола Іванович Міхновський (1873–

1924), який стояв у витоків ідеології українського націоналізму, замолоду 
працював в одній з адвокатських контор. Він палко закохався в дружину свого 
начальника і підмовив її втекти з ним до Харкова. Але його батько-священик, 
який був щирим українцем, відмовився благословити сина на цей шлюб. Серед 
аргументів був і такий: ця жінка – не українка. Міхновський порвав із нею 
стосунки і більше ніколи не одружився. Він завжди рішуче виступав проти 
змішаних шлюбів. Він закликав боротися за самостійну Україну від Карпат до 
Кавказу, проти засилля «чужинців»– «москалів», «ляхів», «жидів». Одна з 
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десяти заповідей «самостійників»формулювалася так: «Не бери собі дружину з 
чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами». 

 
З 9 березня по 19 квітня 1930 р. у Харкові, тодішній столиці Радянської 

України, в приміщенні місцевої опери відбувався судовий процес за справою 
«Спілки визволення України», таємної антирадянської організації, який широко 
висвітлювався у пресі. На лаві підсудних опинилися 45 відомих представників 
української інтелігенції: науковці, письменники, правники, священнослужителі, 
вчителі, студенти, службовці. Більшість істориків вважає, що процес «СВУ» 
був сфабрикований органами Державного політичного управління за прямим 
наказом Сталіна. Але й серед сучасників було розуміння того, що СВУ – 
вигадана організація. Як казали: «Музика ДПУ, опера СВУ». Керівником 
«СВУ» і головним звинуваченим у цій справі виявився академік Сергій 
Олександрович Єфремов, відомий історик, літературознавець, віце-президент 
Всеукраїнської академії наук, у минулому заступник голови Української 
Центральної Ради. Свою вину відомий науковець визнав і був засуджений до 10 
років ув’язнення. Із сталінських таборів він ніколи вже не повернувся. Лише 
згодом стало відомо, що серед спонукальних мотивів, які змусили видатного 
діяча визнати вину у нескоєному злочині, один мав суто інтимного характеру. 
Єфремов проживав на квартирі свого товариша, київського вчителя 
Володимира Федоровича Дурдуківського, який також опинився на лаві 
підсудних і отримав 8 років ув’язнення. Сестра останнього Онисія була 
цивільною дружиною Єфремова. Примушуючи академіка підписати визнання 
вини, чекісти загрожували йому арештом коханої жінки. Розуміючи, що для неї 
це буде загибель, Єфремов погодився.  

 
У жахливій трагедії голодомору 1933 року на Україні цілком справедливо 

звинувачують Йосипа Віссаріоновича Сталіна (1879–1953). Але мало хто знає, 
що якоюсь мірою трагедія українського геноциду голодом мала жертви й у 
сталінській родині. Надія Сергіївна Аллілуєва, дружина великого вождя, восени 
1932 р. постійно отримувала звістки про трагедію голодомору, що 
наближається на Україну та на Кубань. Бачила вона й сама худих, висажених, 
зубожілих людей. На спроби переконати чоловіка врятувати людей від голодної 
смерті той реагував брутально, починав її лаяти, ображати. Остання сварка між 
ними відбулася під час Жовтневих свят, коли Аллілуєва прийшла у гнів, 
побачивши величезні столи, що не витримували різноманіття наїдків та напоїв. 
Усе це розлютило її. Сталін вилаяв свою жінку і навіть ударив її. Надія побігла 
до своєї кімнати, слідом за нею пішов Йосип. Через кілька секунд пролунав 
постріл. Кремлівське оточення, що зібралося у кімнаті Аллілуєвої, побачило 
труп молодої жінки у калюжі крові з пістолетом у руці та діркою у скроні. Двоє 
маленьких дітей «вождя всіх часів і народів»– Василь та Світлана – осиротіли. 
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Відомий український кіномитець, письменник, художник Олександр 
Петрович Довженко (1894–1956) був одружений двічі. Перший його шлюб у 
1917 р. з учителькою Варварою Семенівною Криловою виявився невдалим і по 
кількох роках розпався. Його другою жінкою стала актриса Юлія Іпполитівна 
Солнцева (1901–1989), яка з 1930 р. працювала разом із чоловіком. Вона 
знялася у поставлених ним фільмах «Земля» (1930), «Іван» (1932), «Аероград» 
(1935), «Щорс» (1939), «Мічурін» (1949). За сценаріями та творами Довженка 
Ю.І.Солнцева поставила фільми «Поема про море» (1958), «Повість 
полум’яних літ» (1961), «Зачарована Десна» (1964), «Незабутнє» (1967), 
«Золоті ворота» (1969, про творчість О.П.Довженка). 

 
В період найбільшого розмаху сталінських репресій у середовищі 

партійних і радянських діячів в СРСР у 1937 р. великого розголосу набуло 
самогубство голови Ради Народних Комісарів УСРР Панаса Петровича 
Любченка (1897-1937). 29 серпня 1937 р. після нищівної критики на свою 
адресу за «буржуазний націоналізм»на пленумі ЦК КП(б)У під час перерви у 
засіданнях Любченко поїхав додому й на роботі пленуму більше не з’явився. 
Мертве тіло керівника уряду Радянської України було знайдене у власній 
квартирі. Поряд з ним лежало й тіло його вбитої дружини. Очевидно, 
передбачаючи арешт себе та своєї дружини, Любченко повідомив їй про 
перспективу допитів, тортур і ймовірну загибель у застінках НКВС, тому 
подружжя вирішило померти разом. Він застрелив її, а потім себе. 

 
Один з найкращих нарисів про минуле України був створений видатною 

жінкою-істориком, доктором історичних наук, професором Наталією Дмитрівна 
Полонською-Василенко (1884-1973). Вона була етнічною росіянкою. Її дівоче 
прізвище Меньшова. Проте народилася вона в Харкові, любила Україну й усе 
своє життя присвятила служінню їй. Особисте життя жінки було складним. 
Вона тричі виходила заміж. З першим чоловіком молодим прапорщиком 
Сергієм Гавриловичем Полонським вона прожила в шлюбі 8 років (1906-1914) 
й розійшлася. Про нього вона рідко згадувала, хоча залишила собі його 
прізвище після розлучення. Другим її чоловіком був видатний науковий і 
політичний діяч Микола Прокопович Василенко, старший від неї на 17 років. 
Свого часу він був гімназійним учителем у юної Наталії Меньшової і її першим 
таємним коханням. Прізвище дослідниці минулого стало подвійним. Цей шлюб 
тривав 12 років (1923-1935), витримав жахливі випробування долі у вигляді 
сталінських репресій і завершився зі смертю чоловіка. Проте жінці пощастило 
вийти заміж втретє за науковця Олександра Михайловича Моргуна, який був на 
10 років старшим за неї. Цей третій шлюб тривав 24 роки (1937-1961) і також 
був сповнений трагізму. В 1941 р. подружжя потрапило під німецьку окупацію. 
Боючись повернення сталінського режиму, воно виїхало за межі України й 
після довготривалих перипетій осіло в Німеччині. На чужині дослідниця не 
полишала наукової діяльності: писала, викладала у Мюнхені в Українському 
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Вільному університеті, доглядала за хворим чоловіком, який помер у 1961 р. 
Померла жінка історик у німецькому містечку Дорнштадт. 

 
Серед найбільш відомих радянських діячів, що народилися в Україні, 

золотим весіллям могли похвалитися генеральний секретар ЦК КПРС Леонід 
Ілліч Брежнєв (1906–1982) та його дружина Вікторія Петрівна, шлюбний стаж 
яких склав 54 роки (1928–1982), вони мали двох дітей – дочку та сина, та 
перший секретар ЦК КПУ Петро Юхимович Шелест (1908–1996) зі своєю 
другою жінкою Іраїдою Павлівною, які також прожили разом 54 роки (1942–
1996), спільних дітей у них не було, але було двоє синів від першого шлюбу 
чоловіка Фото 28,29. 
 

22 червня 1941 року почалася німецько-радянська війна. Внаслідок 
швидкого просування німецьких військ територія України була дуже швидко 
окупована загарбниками. На захоплених територіях був установлений 
жорстокий окупаційний режим, що тривав до остаточного вигнання німецьких 
загарбників у 1944-му році. На цих землях переважало жіноче населення. Це 
пояснюється тим, що багатьох чоловіків було мобілізовано до Червоної Армії, 
вивезено в евакуацію, примусово забрано до Німеччини або вони влилися у 
партизанський рух. Українські жінки по-різному пережили жахливу окупацію. 
Дехто брав участь у визвольній боротьбі проти окупантів, дехто був 
відправлений на важкі роботи до Німеччини. Більшість же населення з надією 
очікувала визволення України від німців. Проте досить частими були випадки 
близьких (інтимних) контактів між українськими жінками та загарбниками. 
Хоча, слід зазначити, що закони «расової чистоти»забороняли німецьким 
військовослужбовцям статеві зносини з неповноцінними народами – 
унтерменшами, до яких теоретики нацизму відносили й українців. Однак, на 
практиці, ця заборона постійно порушувалася. Непоодинокими були випадки, 
коли українські жінки та дівчата жили з німецькими солдатами та офіцерами. 
Для декого з них це був засіб вижити в тяжких умовах окупації, для інших не 
виключені і романтичні почуття до завойовників. У суспільстві такі жінки 
таврувалися ганьбою і вважалися зрадницями. Із приходом на Україну Червоної 
Армії невеличка частина жіноцтва, що була заплямована зв’язками з 
поневолювачами, вирушила на захід із відступаючою німецькою армією. Але 
більшість залишилася на Батьківщині й зазнала ще більшого приниження від 
радянської влади. «Німецьких сучок»[майже напівофіційний термін – Є.Л.] 
часто розстрілювали та вішали без суду та слідства, гвалтували радянські 
«визволителі», а в більшості вони піддавалися суспільному остракізму і 
змушені були до кінця життя спокутувати свою провину перед радянською 
владою. Щоб убезпечувати себе від переслідувань, багато з них змінювали свої 
імена та прізвища і місце проживання. Також необхідно зазначити, що під час 
просування Червоної Армії на захід її бійці подовгу зупинялися на постій в 
українських селах, де тоді вже переважало жіноче населення. Внаслідок 
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спілкування українських жінок з визволителями-червоноармійцями інколи 
народжувалися діти, виникали сім’ї. 

 
Відома українська поетеса Олена Іванівна Теліга (у дівоцтві – Шовгенова) 

(1906-1942) навернулася до української культури значною мірою під впливом 
свого чоловіка, колишнього воїна армії УНР, бандуриста Михайла Яковича 
Теліги (1900-1942). Вони одружилися в 1926 р. у чехословацькому місті 
Подєбради. Він став надійною підтримкою та опорою для своєї дружини. Коли 
в 1941 р. вибухнула німецько-радянська війна, він супроводжував Олену в 
окупований нацистами Київ, а коли вона, як провідна діячка ОУН була 
заарештована загарбниками, він добровільно прийшов до окупантів і попросив 
ув’язнити себе також. Олена і Михайло Теліги були розстріляні німцями у 
Бабиному Яру. 

 
 
Олена і Михайло Теліги. Розстріляні нацистами в Бабиному Яру в 1942 р. 

https://goo-gl.ru/5arF 

 
Відомий український поет, політичний діяч, археолог Олег 

Олександрович Кандиба (1907–1944), більше відомий під псевдонімом Олега 
Ольжича, брав активну участь у боротьбі за незалежність України. В березні 
1939 р. він керував збройною боротьбою Карпатської України проти угорських 
загарбників. Входив до керівництва ОУН (м), яку очолював Андрій Мельник. Із 
1941 по 1944 р. в умовах німецької окупації перебував на Україні, де намагався 
проводити визвольну боротьбу. Після арешту Мельника у січні 1944 р. 
виконував обов’язки Голови Проводу Українських Націоналістів і постійно 
перебував у Львові. Передчуваючи можливість свого арешту гестапо, Олег 
Кандиба відправив свою вагітну дружину до Праги, де проживали її батьки, а 
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сам залишився у Львові керувати підпільною діяльністю ОУН(м). 25 травня 
1944 р. гестапо заарештувало його. Кандиба був відправлений до концтабору 
Заксенхауз. Після тортур і катувань він помер увечері 9 червня 1944 р. Його 
тіло було спалене у крематорії. 31 липня 1944 р. у Празі народився його син, 
якого на честь батька також назвали Олегом. 

 
Головнокомандувач УПА Роман Шухевич (1907-1950) був одружений з 

сестрою свого давнього товариша й соратника по націоналістичному підпіллю 
Юрія Березинського – Наталією. Щоб убезпечити дружину від переслідувань з 
боку окупаційної влади – німецької, а згодом радянської, в 1944 р. Шухевич 
розійшовся з нею. Однак це не врятувало його родину від репресій. Радянський 
уряд заарештував дружину командира, його старих батьків, а дітей відправив до 
сирітських притулків. Його син Юрій півжиття був позбавлений волі. Нова 
влада кількаразово використовувала Наталію Шухевич як приманку, щоб 
піймати лідера націоналістичного підпілля, але після невдалих спроб 
відправила її в ув’язнення. 

 
Друга світова війна (1939–1945) призвела до величезних людських втрат 

на Україні, насамперед у чоловічому населенні, внаслідок чого утворився 
величезний демографічний перекіс. Виник «дефіцит»чоловіків. Частими стали 
шлюби між молодшими чоловіками та старшими за віком жінками, що раніше 
було явищем досить рідким. Протягом принаймні двох повоєнних поколінь 
жінки старшого віку «відтягували»на себе частину молодших чоловіків, 
«обділяючи»таким чином їхніх ровесниць.  

 
В листопаді 1941 р. в СРСР був запроваджений «Податок на 

неодружених, одиноких і малосімейних громадян», або так званий податок на 
бездітність. Причиною запровадження цього податку були величезні людські 
втрати, в першу чергу серед чоловіків, й необхідність їх поповнення, а також 
потреба у підтримці родин, що втратили свого годувальника на фронті. Згідно з 
відповідною постановою бездітні чоловіки від 20 до 50 років і бездітні жінки 
від 20 до 45 повинні були відраховувати 6% зарплатні державі. Звільнялися від 
податку особи, що не могли завести дитину за станом здоров’я. Податок 
переставали стягувати після народження чи усиновлення дитини. У випадку 
одруження податок стягувати припиняли на рік, але, якщо протягом цього часу 
подружня пара не народжувала дитини, стягування податку відновлювалося. 
Цей безпрецедентний податок не був скасований і з закінченням війни, 
продовжуючи діяти до розпаду Радянського Союзу в 1991 р. 

 
Лідер Конгресу українських націоналістів (КУН) Ярослава (Слава) 

Стецько (1920–2003) – довгий час була найстарішим депутатом Верховної Ради 
України. Справжнє її ім’я Анна Євгенія (дівоче прізвище Музика). Вона взяла 
собі псевдо «Ярослава Стецько»на пам’ять про свого чоловіка Ярослава 
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Стецька (1912–1986), одного з лідерів Організації українських націоналістів 
(ОУН), відомого борця за незалежність України в роки Другої світової війни, 
голову Українського державного правління, утвореного 30 червня 1941 р. у 
Львові після проголошення Акту відновлення самостійності України, з 1946 р. 
до смерті – голови Антибільшовицького блоку народів. Ярослав Стецько і Анна 
Музика одружилися в 1946 р. 

 
5 березня 1953 р. помер Сталін. Величезна радянська країна була 

охоплена трауром. Традиційне свято жінок – 8 березня – Міжнародний жіночий 
день – забулося в державній жалобі. Привітати кохану жінку 8 березня 1953 р., 
подарувавши їй букет квітів, було кроком відчайдушним і ризикованим.  

 
До речі, до 1966 року 8 березня було робочим днем. Святковим його 

зробив тодішній генсек ЦК КПРС і великий жонолюб Леонід Ілліч Брежнєв.  
 
У радянські часи були добре відомі класики соцреалізму – український 

письменник, драматург і сценарист Олександр Євдокимович Корнійчук (1905–
1972) та його дружина – польська, українська та російська письменниця  Ванда 
Львівна Василевська (1905–1964). Вони познайомилися й одружилися в 
буремні роки Другої світової війни. Для обох це був другий шлюб. Перший 
чоловік Ванди Львівни загинув на початку війни. Жінка переїхала з окупованої 
німцями Польщі до Радянської України. Олександр Євдокимович закохався в 
неї. Він розлучився зі своєю першою дружиною, щоб одружитися з Вандою 
Львівною. Під час жахливої німецько-радянської війни Корнійчук і 
Василевська спільно працювали на ідеологічному фронті, створюючи художні 
твори, що надихали радянських громадян на боротьбу за визволення своєї 
держави від окупантів. Світову відомість Василевській принесла патріотична 
повість «Райдуга»(1942), що розповідала про звірства німецьких загарбників на 
українській землі та визвольну боротьбу українського народу. Кінорежисер 
Марк Семенович Донськой зняв за цією повістю однойменний фільм. У 1944 р. 
ця кінострічка стала першим радянським фільмом, удостоєним премії 
Американської кіноакадемії «Оскар». Корнійчук і Василевська спільно 
написали лібретто до опери Костянтина Федоровича Данькевича «Богдан 
Хмельницький»(1951). Подружжя Корнійчука та Василевської – українця та 
польки – називали прикладом «дружби народів»та підносилися за сталінської 
доби. Зараз творчий доробок цих культурних діячів майже повністю 
знехтуваний. 

 
Серед українських дисидентів – діячів правозахисного руху 1960–1970-х 

років – можна відзначити подружню пару художників Алли Олександрівни 
Горської (1929–1970) та її чоловіка Віктора Івановича Зарецького (1925–1990). 
Вони були активними членами Клубу творчої молоді у Києві, очолюваного 
Лесем Степановичем Танюком, який збирав у часи тотальної русифікації всіх 
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небайдужих до української культури. За цю діяльність радянська влада 
переслідувала націонал-патріотів. На квартирі подружжя агентами КДБ було 
встановлено підслуховуючі пристрої. Жінка та чоловік були виключені зі 
Спілки художників України. 28 листопада 1970 р. Алла Горська загинула за 
нез’ясованих обставин. Її знайшли зарубаною у Василькові під Київом у 
будинку свекра, мертве тіло якого було знайдене незабаром на залізничній 
колії. Почалися розправи над дисидентами та масові гоніння на українську 
інтелігенцію. 

 
Зворушливим є подружжя видатної співачки та актриси Софії 

Михайлівни Ротару (1947) та її режисера та продюсера Анатолія Кириловича 
Євдокименка (1942–2002). Він закохався у зірку радянської естради, яка лише 
сходила, побачивши її фото на обкладинці журналу «Україна». Хлопець тоді 
служив у лавах Радянської Армії, але поставив собі за мету домогтися руки 
коханої. Через два роки, 22 вересня 1968 р., Софія та Анатолій одружилися. 
Незабаром у них народився син Руслан. Пісні, які виконувала Ротару, ставали 
хітами, які співав увесь Радянський Союз, а згодом і пострадянські держави: 
«Червона рута», «Водограй», «Черемшина», «Аист на крыше», «Золотое 
сердце», «Лаванда», «Хуторянка», «Белый танец»тощо. В 1971–1975 рр. Ротару 
була солісткою Чернівецької філармонії, з 1975 р. – Кримської філармонії. Крім 
численних міжнародних нагород, зокрема «Золотий Орфей»(Бургас, Болгарія, 
1973), «Бурштиновий соловей»(Сопот, Польща, 1974) та ін., Ротару була 
удостоєна звання народної артистки Української РСР (1976), Молдавської РСР 
(1985) та СРСР (1988). Під час розпаду Радянського Союзу з’явився анекдот: 
президенти України, Росії та Молдавії порушилии питання – «Як ділити Софію 
Ротару?». Софія Михайлівна живе переважно в Ялті або в Києві. 

 
З 1970 р. в СРСР почав вироблятися новий легковий автомобіль ВАЗ-2101 

(«копійка»), який був удосконаленим і модернізованим аналогом італійської 
машини марки ФІАТ-124 й відразу став предметом бажання радянських 
автолюбителів. Новій автівці дали гарну назву «Жигулі»від мальовничого 
гірського масиву понад Волгою. Радянський новотвір масово пішов на експорт, 
приносячи державі так потрібну валюту. Проте відразу виявився казус: у 
багатьох мовах назва авто викликала непристойні асоціації, 
найрозповсюдженішою з яких було слово «жиголо», що викликало кепкування 
з цього досягнення радянської промисловості за кордоном. Назву автівки 
вирішено було змінити так, щоб вона пристойно звучала в усіх країнах. З 1973 
р. замість «Жигулів»на експорт пішли «Лади». Походження нової назви 
тлумачили по-різному: то пов’язували це слово з символом ладді (лодії-човна), 
що з’явився на авто, то з популярною того часу піснею «Хмуриться не надо, 
Лада». Однак у будь-якому разі Лада – це ім’я давньослов’янської богині 
кохання. Нова романтична назва швидко витіснила стару – географічну. Сотні 
тисяч цих «машин кохання»колесять зараз дорогами на різних континентах. 



105 
 

 
Одним із лідерів українського дисидентського руху по праву вважають 

журналіста-правозахисника, багаторічного політв’язня В`ячеслава 
Максимовича Чороновола (1937–1999). Майже три десятиліття вірним 
помічником і товаришем для нього була дружина Атена Василівна Пашко 
(1931-2012), відома поетеса. Обидва вже мали шлюбний досвід у минулому. 
Проте спільна боротьба задля відродження самостійності Батьківщини 
об’єднала цих чоловіка та жінку. Вони разом пройшли заслання, табори, 
переслідування з боку влади, тріумфи та зради й були нерозлучні аж до 
25 березня 1999 р., коли раптова й загадкова смерть в автокатастрофі забрала 
життя Чорновола. 

 
 

Понад три десятиріччя найвідданішим соратником відомого українського 
дисидента і політв’язня В’ячеслава Максимовича Чорновола була його 

дружина Атена Василівна Пашко 
https://goo-gl.ru/5arK 

 
В радянські часи публічний прояв романтичних почуттів вважався 

аморальним. Любити належало Батьківщину та комуністичну партію. 
Відповідно здійснювалося й виховання молоді. Поцілунок хлопця й дівчини у 
школі чи вузі розглядався як надзвичайна пригода, що свідчила про розпусту, й 
міг тягнути за собою серйозні розбірки на піонерських чи комсомольських 
зборах. В радянському кіно було накладене суворе табу на зображення 
оголеного тіла та постільні сцени. Квінтесенцією пуританського ставлення до 
кохання в СРСР стала фраза, що пролунала в 1986 р. під час телемосту 
Ленінград-Бостон («Жінки говорять з жінками») з вуст представниці Комітету 
радянських жінок Людмили Миколаївни Іванової: «У нас секса нет». 
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Справедливості заради, слід зазначити що слова Іванової, які стали крилатими, 
були вирвані з контексту. На слова американки, що в США жінки часто 
знімаються оголеними для реклами та її запит, чи використовуються подібні 
сексуальні образи в СРСР, Іванова й відповіла своє знамените: «У нас секса 
нет… на телевидении». Саме слово секс в СРСР майже не вживалося й було 
синонімом розпусти, що процвітала на Заході. Проте останні слова жінки 
потонули в гомеричному реготі аудиторії, а твердження, що в Радянському 
Союзі сексу немає, стало крилатим. 

 
Під час Помаранчевої революції 2004-го року суспільне напруження було 

настільки сильним, що часто відображалося навіть на взаєминах між чоловіком 
та жінкою. Питання «Кого підтримуєш на виборах – Ющенка чи 
Януковича?»інколи ставало причиною суперечок у сім’ї, призводило до 
бойкоту. Відомі випадки, коли внаслідок сильної політичної акцентуації між 
чоловіком і жінкою (хлопцем і дівчиною) відбувався розрив стосунків. Проте 
слід відмітити і позитивну рису, оскільки активними діячами суспільних 
виступів були переважно молоді люди, в період Помаранчевої революції на 
Майдані та в інших місцях України відбувалося знайомство і зближення 
молодих людей, що в подальшому могло знайти продовження у романтичних 
стосунках і навіть у створенні нових сімей. 

Сказане вище характерно й для Євромайдану та Революції Гідності в 
2013-2014 рр. 

 
Герой України, кумир молоді, чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі, а 

також відомий політичний діяч Віталій Володимирович Кличко (1971), мабуть, 
найважливішу свою перемогу отримав не на ринзі, а в особистому житті, 
забравши свою жінку з-під вінця, відбивши її в іншого чоловіка. Наталія була 
професійною фотомоделлю, нічого не розумілася на боксі й не чула про братів 
Кличків. На момент знайомства Віталія та Наталії дівчина мала нареченого й 
готувалася до весілля. Однак Віталій звик не відступати й не здаватися і досяг 
свого. Вони з Наталією одружилися в 1996 р. Протягом 10-річного шлюбу у них 
народилося троє дітей: сини Єгор-Даніель і Максим та дочка Елізабет-Вікторія. 

 
2 жовтня 2005 р. єдина дочка відомої жінки-політика, екс-прем’єра 

України Юлії Тимошенко 26-річна Євгенія вийшла заміж за 36-річного 
англійського рокера Шона Карра. Наречений прийняв православ’я, щоб 
зробити можливим обряд вінчання у Києво-Печерській лаврі. Втім за кілька 
років цей шлюб розпався. 

 
 
З 2006-го року Блок Юлії Тимошенко використовує любовну символіку – 

червоне серце на білому тлі. 
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Чернігівські дівчата, бажаючи позбавитися надокучливого кавалера, 
призначають йому побачення на Валу (історичний район в центрі міста) біля 
тринадцятої гармати. Але там їх лише дванадцять… Щоправда, кажуть, в 
Чернігові вже про всяк випадок поставили тринадцяту гармату. 

 
В 2014 р. розпочалася протидія російській агресії на Донбасі. Активну 

участь у цій війні взяли і жінки. Незважаючи на те, що, як і кожен збройний 
конфлікт, ця війна принесла сотням тисяч українців смерті, каліцтва, горе та 
страждання, в окремих випадках вона посприяла виникненню на фронті 
патріотичних родин. Прикладом такого подружжя, яке поєднала велика біда, 
став шлюб киянки Наталії Кравченко і дніпропетровця Богдана Самаріна, 
укладений 25 квітня 2015 р. Молодята познайомилися в липні 2014 р. у розпал 
бойових дій на Донбасі. 23-річний Богдан служив у 72-ій Окремій 
механізованій бригаді, 27-річна Наталія активно займалася волонтерською 
справою, дістаючи та відправляючи на фронт потрібні речі: одяг, взуття, каски, 
бронежилети, харчі, медикаменти і т. п. Спочатку вони спілкувалися лише по 
телефону, згодом познайомилися особисто. Неодноразово Наталія їздила на 
передову, привозячи українським воїнам все необхідне. Там на фронті в серцях 
двох молодих людей спалахнуло велике та світле почуття одне до одного. В 
грудні 2014 р. під час чергового візиту в зону АТО Богдан освідчився нареченій 
і запропонував побратися. Незабаром вони зіграли яскраве весілля, а за три 
роки Наталія подарувала чоловікові донечку Стефанію. Щасливу новину про 
свою вагітність Наталія повідомила Богдану саме тоді, коли в нього 
завершувався контракт з армією й він готувався повернутися до цивільного 
життя. 

 
Війна загострює почуття, тому фронтові шлюби завжди є дуже 

пам’ятними та яскравими. 
 
Цікавий пам’ятник є у Дніпрі – фонтан Кохання на алеї Закоханих. Це 

дивовижний фонтан увінчаний фігуркою Амура з натягненим луком і стрілою. 
Перед фонтаном, за українським звичаєм, лежить вилитий із металу рушник, на 
якому знаходяться відбитки чоловічих і жіночих ніг. Закохані, наречені та 
молодята приходять сюди, щоб сфотографуватися та загадати бажання про 
щасливе спільне життя.  

 
Український тиждень, подібно до інших, має чіткий поділ на чоловічі та 

жіночі дні, яких чітко порівну. До чоловічих днів відносяться ті дні, назви яких 
належать до чоловічого роду: понеділок, вівторок, четвер. Відповідно жіночими 
днями є середа, п’ятниця, субота. Воскресіння, тобто неділя, виділяється 
окремо і є нейтральним. У народній магії традиційно враховувалася сила 
чоловічого або жіночого дня для виконання приворотів, ворожіння, заклинань 
і т. п. 
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Одним з традиційних весільних оберегів в Україні є особлива лялька – 
Нерозлучники. Це дві ганчір’яні ляльки-мотанки, що мають подобу чоловіка та 
жінки, з’єднаних спільною рукою, що символізує нерозривність шлюбного 
союзу. 

 
Запитання та завдання для самоперевірки  

1. Що вам відомо про дворянські традиції поводження чоловіків і 
жінок в Україні в імперську добу? 

2. Що ви можете сказати про жіночий чинник у розвитку української 
культури в ХІХ – на початку ХХ ст.? 

3.  Що ви знаєте про соціальні перепони, які заважали міжстатевим 
взаєминам в імперську добу? 

4. Як більшовицька революція вплинула на стосунки чоловіків і жінок в 
українському суспільстві? 

5. Що вам відомо про зміни в українських шлюбних традиціях від 
давнини до сучасності? 

6. Які гендерні проблеми виникли в Україні внаслідок Другої світової 
війни? 

7. Як би ви могли охарактеризувати феномен «радянської жінки»? 
8. Як зрозуміти вислів, що «в СРСР сексу не було»? Звідки він походить 

і в якому значенні використовується? 
9. Охарактеризуйте основні положення так званого «закону про секс», 

що вступив у силу в 2019 р. 
10. Наведіть приклади відомих подружжів з історії України. 
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ДОДАТКИ 
 

ДРУГА СТАТЬ 
Бовуар Сімона де 

 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ЖАКОВІ БОСТУ 
 
Існує добре начало, за яким  
утворено лад, світло й чоловіка,  
і зле начало, за яким  
утворено хаос, тьму і жінку. 
Піфагор 
 
Усе, що написано чоловіками  
про жінок, має викликати недовіру,  
бо чоловіки звичайно виступають  
водночас і як судді, і як позовники. 
Пулен де ля Барр 
 
 

ВСТУП 
Я довго вагалася, перш ніж написати книжку про жінку. Ця тема, що й казати, 

дражлива, особливо для самих жінок. До того ж, не вирізняється новизною. Адже 
витрачено чимало чорнила, відколи точаться феміністські бойовища. Нині цю тему 
нібито вичерпано. Отож чи варто знову порушувати її? Однак розмови усе-таки не 
вщухають. І, по-моєму, багатотомне глупство, всілякі вигадки, поширені з початку 
століття, не пролляли світла на цю проблему. Та чи є проблема взагалі? В чому її 
сутність? І чи є на світі самі жінки? 

Безумовно, теорія вічної жіночності має своїх прибічників. Вони шепочуть: 
«Навіть у Росії жінки зостаються жінками». Проте інші (а часом і ті ж самі) добре 
поінформовані люди зітхають: «Жінки зникають, жінок більше немає». Отже, ніхто 
толком не знає, чи існують ще жінки, чи існуватимуть вони завжди, добре це чи 
погано, яке вони посідають місце в світі, яке посідатимуть? «Куди поділися жінки?» 
— запитував нещодавно один недовговічний ілюстрований журнал. Але давайте 
передусім з'ясуємо: що таке жінка? «Tota mulier in utero»: «просто матка» — говорять 
декотрі. Тим часом про окремих жінок знавці категорично стверджують: «Це зовсім 
не жінки», хоча й мають, як інші, матки. Загальновизнано, що в людському роді є 
самиці. Як і колись, вони складають нині приблизно половину людства. І все ж нам 
утовкмачують: «Жіночність у небезпеці». Нас благають: «Будьте жінками! 
Зоставайтесь жінками, ставайте жінками». Отже, виходить, що не кожна людська 
самиця — жінка, і, щоб стати нею, вона має володіти загадковою субстанцією, яка 
перебуває нині під загрозою зникнення, ім'я котрій — жіночність. 

Може, жіночність зумовлена секрецією яєчників? Чи застигла високо в 
платонічному піднебессі? І щоб спустити її звідти, з небес, на землю, досить одягти 
шерехтливу спідницю? Більшість жінок заповзято намагаються стати зразком 
жіночності. Та, на жаль, ніколи й нікому з них не вдавалося здійснити це бажання. Її 
залюбки описують, вживаючи хоч і яскраві, але розпливчасті висловлювання, що 
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скидаються на шамотіння чаклунок. За доби святого Фоми Аквінського її вважали за 
таку ж беззаперечну властивість жіноцтва, як і снотворні дії маку. Та концептуалізм 
втратив підґрунтя: біологи й соціологи заперечують існування непорушних, назавше 
притаманних ознак, які визначили б той чи інший людський тип (наприклад, жінку, 
єврея або негра). Вони розглядають характер лише як наслідок впливу середовища. І 
якщо сьогодні, мовляв, немає жіночності, то тільки через те, що її ніколи й не було. 

Чи означає це, що слово «жінка» не має жодного змісту? Саме це затято 
відстоювали просвітники, раціоналісти, номіналісти: на їхню думку, якусь частину 
людей нарекли так суто довільно. Зокрема, американки охоче прилучаються до цієї 
думки: вони запевняють, що жінки, як такої, більше не існує. І якщо якась відстала 
особа ще вважає себе за жінку, її подруги радять їй проконсультуватися в 
психоаналітика або позбутися цього комплексу. Дороті Паркер відгукнулася на одну, 
до речі, справді зухвалу книжку під претензійною назвою «Modern Woman: a lost 
sex». Ось що вона писала: «Я не можу погодитися з книжками, що трактують жінку 
тільки як жінку. Гадаю, що жінок, як і чоловіків, хоч би ким вони були, треба 
сприймати як людей». Проте номіналізм — різкувате, надто обмежене вчення, й через 
те антифеміністам не так просто довести, що жінки — не чоловіки. Кажучи взагалі, і 
чоловік, і жінка — представники роду людського, але таке запевнення є абстрактне; 
насправді ж кожна людська істота має свої особливості. 

Можна не визнавати існування вічної жіночності, негритянської душі, 
єврейської вдачі, але це аж ніяк не спростовує існування євреїв, негрів, жінок; це 
заперечення не є для зацікавлених осіб вивільненням, а скоріше — химерною втечею. 
Жодна жінка, ясна річ, не може зумисно зректися своєї статі. Одна відома 
письменниця ось уже кілька років не дозволяє друкувати свій портрет у 
фотопублікаціях, присвячених письменницям: вона воліє, аби її портрет красувався з-
поміж чоловічих. Щоб здобути такий привілей, вона використала впливове службове 
становище свого чоловіка. 

Жінки, котрі прагнуть чоловічого гурту, аж надто настирливо вимагають, щоб 
до них ставилися як до чоловіків і не обмежували в чоловічих правах. Я пригадую 
одну юну тендітну троцькістку, котра стояла на узвишші серед розбурханого натовпу 
і раз за разом стрясала повітря кулачком, мовби гамселила ним своїх супротивників. 
Вона не визнавала своєї жіночої слабкості, і робила це заради того, аби не 
поступитися одному товаришеві по боротьбі, в якого закохалася. Навмисно зухвала 
поведінка американок свідчить, що вони не можуть позбутися усвідомлення своєї 
жіночої сутності. 

А тепер розплющимо очі, глянемо довкіл і збагнемо: людство поділяється на 
дві категорії індивідуумів, що неабияк відрізняються одна від одної вбранням, 
обличчям, статурою, усмішкою, ходою, інтересами і заняттями. Можливо, ці 
відмінності поверхові, можливо, вони незабаром зникнуть. Та напевне те, що нині 
вони існують у своїй яскравій очевидності. 

Отже, прикмети самиці (і передусім її дітородна функція) ще не визначають 
жінки. Ми також відмовляємось характеризувати її поняттям «вічної жіночності», але 
при цьому визнаємо, що жінка все-таки є, хоч це, можливо, й тимчасове явище. Отож, 
питається, що ж таке жінка? 

Саме запитання одразу ж підказує мені першу-ліпшу відповідь: знаменно вже 
те, що я його задаю. Чоловікові не спало б на гадку створити книжку про особливе 
становище, в якому перебувають його побратими. Якщо я хочу визначитись, то мушу 
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насамперед сказати: «Я — жінка». Ця реальність — основа, з якої можна виводити 
будь-які судження. Чоловік нізащо не стане описувати себе як представника своєї 
статі: він людина, отже, чоловік — це щось само собою зрозуміле. І якщо в 
громадянських реєстраційних книжках графа «стать: чоловіча — жіноча» виглядає 
симетрично, то це лише формальність. Співвідношення двох статей аж ніяк не 
нагадують електричні полюси: чоловік — це водночас і позитивне, і нейтральне 
начало. У французькій мові поняття «людина» і «чоловік» позначаються одним 
словом «homme», специфічне значення латинського «vir» (чоловік) асимілювалося з 
узагальненим змістом слова «homo» (людина). Жінку ж сприймають як щось 
негативне. Міркування про неї мають характер застережень, її якості сприймаються 
мовби осібно, і аж ніяк не співвідносяться з чоловічими. 

Під час бесід на абстрактні теми мене завжди дратують просторікування 
декотрих чоловіків на кшталт: «Ви так думаєте тому, що ви жінка». І я знаю, що моєю 
єдиною зброєю є відповідь: «Я так думаю тому, що це істина». Цим самим я 
спростовую можливий докір у суб'єктивності. Хибно було б відповісти: «А ви 
думаєте інакше, бо ви чоловік». Адже чоловік, певна річ, — не якийсь там різновид, 
чоловік має сенс, оскільки він чоловік, жінка ж — відхилення од усталених канонів. 

Подібно до того, як у стародавніх народів вертикаль мали за взірець прямої, 
щодо якої решту ліній вважали похилими, існує взірець людини, і це, звісна річ, 
чоловік. Специфічні органи жінки — яєчники і матка — роблять її необ'єктивною: 
часом навіть подейкують, що жінка думає своїми залозами внутрішньої секреції. При 
цьому чоловік геть-чисто забуває, що і в його організмі є статеві гормони і статеві 
яєчка. Він відчуває своє тіло, як природну й гармонійну частку світу, й через те гадає, 
що пізнає його об'єктивно. Водночас вважає, що жіноче тіло обтяжене фізіологічними 
особливостями, котрі обмежують, притлумлюють її судження. «Самиця є самицею 
через брак певних якостей», — говорить Арістотель. Що ж, слід визнати: жінка таки 
потерпає через свою природжену неповноцінність. А святий Фома Аквінський вслід 
за Арістотелем проголошував: жінка — «це невдалий чоловік», «випадкова істота». 
Це, між іншим, відповідає біблійному міфу створення світу: за визначенням Боссюе, 
Єва з'явилася із «зайвого ребра» Адама. 

У людському суспільстві панують чоловіки. Вони міркують про жінку, 
виходячи не з неї самої, а порівняно з собою, не визнаючи її як автономну істоту. 
«Жінка — похідна істота...», — писав Мішле. Саме це стверджує і пан Бенда в 
«Промові про Урієлу»: «Чоловіче тіло має сенс саме по собі, незалежно від існування 
жіночого: тіло жінки має сенс лише в тому разі, якщо уявляється існування чоловіка... 
Чоловік усвідомлює себе без жінки, вона ж не може уявити себе без чоловіка». І вона 
є ніщо інше, як те, що подумає про неї чоловік. Будь-яка жінка для нього — 
здебільшого істота, яка викликає сексуальну зацікавленість. А що зринуло з уст 
чоловіка — абсолютна істина. Жінку характеризує те, що відрізняє її од чоловіка, але 
не навпаки: він — головний, вона — другорядна. Він — Суб'єкт, він — Абсолют. 
Вона — Інша. 

Категорія «Іншого» така ж споконвічна, як і сама свідомість. У найпервісніших 
спільнотах, у стародавніх міфологіях зустрічаємо дуалізм у поняттях Однаковість та 
Інакшість. Спершу цю відмінність не пов'язували з поділом на статі, конкретним 
життєвим досвідом. Ця думка, крім усього іншого, промайнула в працях Гране про 
китайську філософію, Дюмезіля — про Індію та Рим. У таких парах, як Варуна — 
Мітра, Уран — Зевс, Сонце — Місяць, День — Ніч відсутнє жіноче начало так само, 
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як і в протиставленні Добра і Зла, принципів життєдайного і згубного, правого і 
лівого, Бога і Люцифера. Поділ начал — одна з основоположних категорій людського 
мислення. Жодна спільнота не усвідомлює своєї єдності, не протиставляючи собі 
щось Інше. Досить згуртуватися трьом випадковим пасажирам в одному купе, як 
решта у вагоні стають для них «іншими», мало не ворогами. Для провінціала всі 
люди, котрі не живуть у його селі, — підозрілі «чужинці». Для якогось уродженця 
будь-якої країни жителі інших країв — «іноземці». Євреї — «інші» для антисеміта, 
негри — «чужі» для американських расистів, туземці — для колоністів, пролетарі — 
для заможних класів. 

Всебічно дослідивши різновиди первісних спільнот, Леві-Стросс дійшов такого 
висновку: «Перехід від стану Природи до стану Культури визначають здатністю 
людини сприймати й усвідомлювати події, явища довколишнього світу як вияв 
протилежностей. Дуалізм, альтернатива, протилежність і симетрія, що діють у 
відкритій або прихованій формі, зумовлені не стільки об'єктивними факторами, 
скільки неодмінними і надто важливими властивостями суспільної свідомості». 

Ці властивості неможливо було б осягнути, якби людське суспільство було 
таким собі ідилічним mitsein, заснованим тільки на солідарності та приязні. Якщо йти 
за Гегелем, то кожна свідомість принципово ворожа іншій свідомості, суб'єкт пізнає 
себе лише в протиставленні: він прагне утвердитися як головний, а іншого 
перетворити на щось другорядне. Проте друга свідомість протистоїть йому, 
домагаючись тієї ж таки головної ролі. Так, уродженець однієї країни, подорожуючи, 
з внутрішнім обуренням помічає, що жителі сусідніх країн дивляться на нього як на 
чужинця. Між селами, кланами, класами, народами точаться війни, відбуваються 
примирення, ведеться торгівля, спалахують суперечки, що позбавляють ідею іншості 
абсолютного значення, відкривають її відносність. Людям — хочуть вони того чи ні 
— доводиться визнати взаємопроникливість своїх стосунків з іншими. 

Як же в такому разі сталося, що у співставленні статей цього взаємовпливу не 
виявилося і одне з начал утвердилося як єдино суттєво значиме, заперечуючи свою 
залежність від представника опозиції і визначаючи його як абсолютно інше? Чому 
самі жінки не спростовують верховного становища чоловіків? 

Жоден суб'єкт сам нізащо не визнає своєї другорядності. Так не буває, щоб 
хтось визнав себе Іншим, а когось — Першим. Ми визначаємо Іншого щодо самих 
себе. Якщо ж Інший не стає для себе Першим, це означає, що він цілком підпав під 
чужий вплив. 

І все ж: звідки у жінки така покірливість? 
В історії людства є багато прикладів, коли впродовж більш-менш тривалого 

періоду одній категорії людей вдавалося цілком підкорити собі іншу. Так трапилося, 
головно, через кількісну перевагу: більшість підвертала під себе меншість, 
пригноблювала її. Проте жінки не складають меншості, як, скажімо, негри або євреї в 
Америці: жінок стільки ж на землі, скільки й чоловіків. 

Є також і такі приклади: дві спільноти людей жили до певного часу незалежно, 
визнаючи взаємну автономність. Та згодом внаслідок якоїсь історичної події сильніші 
покорили слабкіших. Проілюструємо це хоча б такими датованими історичними 
фактами: вимушене розселення євреїв по діаспорі, завезення негрів до Америки, 
колоніальні завоювання тощо. Але в цьому разі у пригноблених було якесь минуле, 
якась пам'ять: у них є спільність минулого, традицій, подеколи релігії та культури. В 
такому контексті порівняння Бебеля жінок з пролетаріатом почасти слушне: 
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пролетарі, як і жінки, не складають кількісної меншості і ніколи не являли собою 
відособлену спільноту. Становлення пролетаріату як класу, його місце в суспільстві 
— це наслідок не якоїсь окремої події, а всього ходу історичного розвитку. Отже, 
пролетаріат як клас існував не завжди. А жінки, на відміну од пролетаріату, були від 
самого світанку людства. Однак через свої фізіологічні особливості, психічний склад 
вони з прадавніх часів підкорялися чоловікам. Їхня залежність — це не результат 
якихось еволюційних метаморфоз чи якоїсь події: вона не набута. Отож, 
другорядність жінки не має конкретної причини, і може саме через це вона й 
сприймається як абсолют. Ситуація, що виникла й склалася за певного часу, може 
згодом змінитися: історія негрів на Таїті, з-поміж інших, чудово підтверджує цю 
думку. І навпаки, становище, породжене самою природою, здається не змінним. 
Проте насправді природні чинники можуть мінятися так само, як і історичні. Якщо 
жінка вдовольняється роллю другорядного начала, то тільки через те, що сама цього 
прагне. 

Пролетарі кажуть про себе — «ми». Те ж саме кажуть негри. Таким чином вони 
заявляють про себе як суб'єкти і мають за «інших» буржуа та білих. Жінки ж, за 
винятком абстрактних декларацій на з'їздах чи конгресах, ніколи не кажуть «ми». 
Повторюючи за чоловіками загально вживане слово «жінки», вони аж ніяк не 
претендують на роль повноправного Суб'єкта. Жінки лише вдають, що здатні до 
активних дій. Вони спромоглися здобути тільки те, чим залюбки погоджувалися 
поступитися їм чоловіки. Вони нічого не брали своїми руками, а лиш одержували з 
чужих рук. А все тому, що в жінок немає дійових засобів, аби об'єднатися в одну-
єдину монолітну спільність, яка б чинила опір чоловікам. Вони не мають того, що 
єднає — минулого, історії, релігії, бракує, як у пролетарів, трудової солідарності і 
спільності інтересів. Жінкам бракує навіть тієї просторової скупченості (місць 
проживання), яка є в резерваціях американських негрів, єврейському гетто, 
робітничому передмісті Сен-Дені або на заводах Рено і яка б сприяла їхньому 
об'єднанню в товариства. Жінки живуть розпорошено серед чоловіків. З більшістю з 
них — чи то з батьком, чи то з чоловіком — вони поєднані спільністю домашнього 
вогнища, роботи, економічних і соціальних інтересів набагато тісніше, ніж із 
жінками. Вихідці з буржуазних родин солідаризуються з чоловіками-буржуа, а не з 
робітницями, білі жінки — з білими чоловіками, а не з негритянками. 

Пролетаріат міг би поставити за мету знищити правлячі класи. Якийсь 
фанатичний єврей або негр міг би плекати мрію — оволодіти секретами атомної 
бомби і залишити з усього людства лише євреїв або негрів. Але жінка навіть уві сні не 
може припустити, аби якимось чином знищити чоловіків. Отож скажемо відверто: 
зв'язок, що поєднує жінку з її гнобителем, не можна порівняти із жодною іншою 
подібною залежністю. 

Поділ на статі — насправді не що інше, як біологічний фактор, а не явище в 
історії людства. Їхній непримиренний антагонізм виник в надрах первісного mitsein, і 
він не зруйнував його. Подружжя — це обвінчана фундаментальна єдність, обидві 
половини якої змагаються одна з одною; розмежування суспільства на різні статі — 
неможливе. Саме в цьому й полягає найсуттєвіша особливість жінки: вона — інше в 
осерді єдиного цілого, дві складових якого необхідні одне одному. 

Отож здавалося б, що ця обопільність полегшить звільнення жінки. Коли 
Геракл пряде вовну біля ніг Омфали, його заполонює жадання. Чому ж Омфалі не 
вдалося тривалий час утримувати владу над Гераклом? Або інший приклад з 
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міфології: щоб помститися Ясону, Медея вбила його дітей. Ця страхітлива легенда 
свідчить: жінка може з любові чоловіка до своїх нащадків видобути застрашливий 
вплив на чоловіка. Арістофан у «Лісістраті» в жартівливій формі зобразив гурт жінок, 
котрі поклали собі спільними зусиллями обернути на свою користь природний потяг 
чоловіків до жіноцтва. Та це всього-на-всього комедія. В одній з легенд 
розповідається про затятий опір сабінянок своїм викрадачам: полонені сабінянки, аби 
помститися кривдникам, уперто оберігали власну незайманість, але чоловіки, 
вдавшись до реміняччя, врешті-решт домоглися свого. Отож біологічна потреба — 
сексуальне жадання і прагнення до продовження роду, що ставить самця в залежність 
від самиці, — не зробила її соціально вільною. Адже й раб так само пов'язаний зі 
своїм господарем взаємною економічною необхідністю, але це аж ніяк не дає йому 
волі. Через те, що господар не усвідомлює потребу в рабові як залежність. Він певен у 
своїх правах удовольняти її, не задумуючись, у який спосіб це здійснюється. Раб же, 
навпаки, почувається залежним, його бентежить надія чи страх, у ньому закладено 
потребу в господареві. І хоча вони взаємно пов'язані один з одним, їхні стосунки все-
таки обертаються на користь гнобителю й на шкоду пригнобленому. Саме цим, 
наприклад, пояснюють довгий, повільний шлях вивільнення робітничого класу. 

Отже, жінка завжди була якщо не рабом, то васалом чоловіка. Обидві статі 
ніколи не складали рівноправних половин світу. Ще й дотепер, навіть не зважаючи на 
те, що становище жінки змінюється на краще, вона все ще занадто обмежена в своїх 
реальних правах. Майже у всіх країнах світу її статус неадекватний статусові 
чоловіка, і саме він стає на заваді її рівноправності. І навіть якщо за жінками 
формально визнано права, то через усталені звичаї вони не діють у реальному житті. 
Економічно чоловіки і жінки становлять мовби дві касти. В перших соціальні умови 
сприятливіші, ніж у їхніх новоявлених конкуренток. Чоловіки обіймають 
престижніші посади, одержують вищу заробітну платню, мають більше шансів на 
успіх; вони повсюдно — в промисловості, політиці тощо, і саме вони втримують 
керівні посади. До цих реально існуючих привілеїв доточується ще й особливий 
ореол, породжений історією: шану до чоловіків споконвіку прищеплювали змалку. 
Таким було традиційне виховання з покоління в покоління. Отож і не дивно: адже 
сьогодення вбирає в себе набутки минулого, а в минулому історію творили 
здебільшого чоловіки. 

У наші дні жінки виявляють дедалі більшу активність у побудові світу. Та цей 
світ поки що належить чоловікам, котрі не мають у цьому сумніву, а жінки не зовсім 
рішуче заперечують. Відмовитися бути іншою, облишити потурати чоловікам — це 
означало б для них позбутися багатьох вигод, які дає їм альянс з вищою кастою. Адже 
чоловік-сюзерен забезпечує жінку-васала матеріально, бере на себе відповідальність 
за її існування. Якщо ж жінка наважиться на економічний ризик, здобуваючи 
ілюзорну свободу, вона змушена самотужки торувати стежини до самостійного 
існування. А проте кожній людині, крім бажання утвердити себе як особистість, 
притаманна спокуса втекти від свободи, мовби перекидатися в бездушну річ. Це 
хибний шлях, який призводить до пасивності, отупіння, загибелі, перетворює людину 
на знаряддя чужої волі, позбавляє її трансцендентності, будь-якого поняття вартості. 
Та водночас це також і легкий шлях, бо надає змогу уникнути тривог і напружень 
життєвих колізій. Тому, утверджуючи вторинність жінки, чоловік тимчасом 
знаходить у ній таємного спільника. 
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Отже, жінка не відстоює себе як суб'єкт, бо передусім не має для цього жодних 
засобів. Крім того, вона відчуває нерозривний зв'язок з чоловіком, хоча й не вбачає в 
ньому належної обопільності. І нарешті тому, що місія Іншої її здебільшого 
влаштовує. 

З усього сказаного випливає запитання: звідки цей дуалізм, чому так сталося? 
Гадаю, читачам цілком зрозуміло: суперечності між статями, як і будь-які інші, 
спричинили конфлікт. Очевидно також, що коли одна із сторін спромоглася здобути 
верховенство, вона розцінювала його як щось непорушне. Від самого початку 
перемогу святкували чоловіки. Але ж могло статися так, що жінки узяли гору, або ця 
боротьба за вищість точилася б без кінця-краю. Чому світ завжди належав чоловікам і 
тільки тепер відбуваються певні зрушення на користь жінок? І чи спрямовано ці 
зрушення на благо? Чи приведуть вони до справедливого поділу світу між чоловіками 
і жінками? 

Ці запитання аж ніяк не нові, на них уже є безліч відповідей. Та одне те, що 
жінка досі зостається іншою, спростовує всі обґрунтування, які будь-коли висували 
чоловіки: ці обґрунтування занадто очевидно продиктовано їхніми інтересами. «Все, 
що написано чоловіками про жінок, — сказала в XVII столітті маловідома феміністка 
Пулен де ля Бар, — має викликати недовіру, бо чоловіки звичайно виступають 
водночас і як судді, і як позовники». 

Повсюдно і в усі часи чоловіки втішалися і пишалися тим, що саме вони є 
королями всесвіту. «Нехай буде благословен Господь Бог, Творець усесвіту, за те, що 
не створив мене жінкою», — повторюють раз за разом євреї у своїх ранкових 
молитвах, а їхні жінки покірливо шепочуть: «Нехай буде благословен Господь за те, 
що створив мене зі Своєї милості». Серед благодіянь, якими Платон завдячував 
богам, перше було те, що його створили вільним, а не рабом, друге — за те, що 
народився чоловіком, а не жінкою. Та чоловіки не могли б уповні користуватися 
своїм привілеєм, якби його не вважали за вічний і абсолютний, і тому вони утвердили 
своє право вищості. «Укладачі законів, будучи чоловіками, складали їх на користь 
своєї статі, а юристи згодом перетворили ці закони в основоположні принципи», — 
засвідчила все та ж Пулен де ля Бар. 

Законодавці, священики, філософи, письменники, вчені наполегливо доводять, 
що принизливе становище жінки бажане на небесах і корисне на землі. Різні релігії, 
придумані чоловіками, так само відбивають це їхнє прагнення верховодити жінками. 
Вони вишукують потрібні аргументи в легендах про Єву, Пандору... Їм слугують і 
філософія, і теологія — це добре видно із зацитованих висловлювань Арістотеля і 
святого Фоми Аквінського. Починаючи з античної доби, сатирики та моралісти 
всіляко кепкували над жіночими вадами. Згадаймо, з якою заповзятістю випускала 
свої критичні стріли на адресу жіноцтва французька література: Монтерлан залюбки, 
хоча, щоправда, з меншим запалом, поглиблював традицію Жана де Мене. Вряди-
годи звинувачення проти жінок здаються обґрунтованими, проте здебільшого — 
безпідставними. Але насправді в них більш-менш вдатно приховано бажання 
самовиправдатися. «Набагато легше огудити одну стать, ніж виправдати іншу», — 
розмірковував Монтень. У деяких випадках ці наміри — очевидні. Дивовижно, 
наприклад, що римський кодекс законів, аби обмежити права жінки, посилається на 
«глупоту та неміч жіночої статі». Причому це було зроблено в той час, коли 
захиталися підвалини родини і жінки стали небезпечними суперниками чоловіків у 
правах на спадкоємство. Дивовижний також і такий приклад: у XVI столітті, аби 
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втримати заміжню жінку під опікою чоловіка, правники посилалися на авторитет 
Блаженного Августина, який заявляв, що «жінка — хирлява і химерна тварина». 
Тимчасом як за незаміжньою жінкою визнавали право на майно. 

Монтень чудово розумів, наскільки несправедлива доля жінок: «Жінки, 
безумовно, мають рацію, коли не зважають на усталені у всьому світі правила, 
придумані чоловіками без будь-якої їхньої згоди. Тож і не дивно, що ми і вони завжди 
намагаємося перехитрувати, пошити в дурні одне одного». Але філософ не став 
речником жіночих прав. Лише у XVIII столітті чоловіки, котрі щиро сповідували 
демократичні погляди, починають об'єктивно розглядати проблему прав жінки. Дідро 
з-поміж інших намагається довести, що жінка, як і чоловік, передусім людська істота. 
Невдовзі на її захист став Стюарт Мілль. Та, на жаль, ці філософи розглядають 
жіночу проблему навдивовижу безсторонньо. У XIX столітті знову спалахують 
суперечки, викликані феміністським рухом, зокрема, серед його прибічників. Одним 
із наслідків промислової революції стає участь жінки у виробництві. Саме о цій порі 
вимоги феміністок перестають бути суто теоретичними і набувають економічного 
обґрунтування, і це посилює агресивність їхніх супротивників. На той час потіснили 
землевласників, але буржуазія чіплялася за стару мораль, вбачаючи в міцності родин 
запоруку збереження приватної власності. І чим загрозливішою ставала емансипація, 
тим наполегливіше закликала берегти домашнє вогнище. Навіть у середовищі 
робітничого класу чоловіки намагалися загальмувати процес вивільнення жінки. Тим 
паче, що жінки працювали за багато нижчу платню і ставали для них небезпечними 
конкурентами. Щоб довести неповноцінність жінки, антифеміністи почали, як 
донедавна, звертатися не тільки до релігії, філософії і теології, а й до таких 
природничих наук, як біологія, експериментальна психологія тощо. Більше того, вони 
вирішили визнати за другою статтю «рівноправність за неоднаковістю». Це 
формулювання, що дуже швидко набуло широкої популярності, надто показове: його 
застосовують у законах Джима Кроу стосовно американських негрів. Ця вдавана 
рівноправність спричинила жорстокі утиски, крайні дискримінації. 

Подібне зіткнення зовсім не випадкове: якщо йдеться про расу, касту чи стать, 
поставлені у гірші умови, з'являються одні й ті ж самі виправдання. «Вічна 
жіночність» тотожна «негритянській душі» або «єврейському характерові». Втім, 
єврейська проблема назагал надто відмінна од решти: єврей для антисеміта не стільки 
нижча істота, скільки ворог, за ним не визнають права на місце під сонцем і його 
радше воліли б знищити. Але є пряма аналогія між становищем жінок і негрів: і ті, й 
ті вивільняються нині від одного й того ж патерналізму, а панівна донедавна каста 
намагається втримати їх на «своєму місці», тобто на тому місці, яке вона визначила 
для них. В обох випадках ця каста не зовсім щиро вихваляє чесноти «гарного негра», 
інакше кажучи — негра з дитячою душею, веселого, легковажного, й чесноти 
«справжньої жінки», тобто пустотливої, легкодумної, безпорадної, упокореної 
чоловіком. В обох випадках правляча каста посилається на аргумент справедливості 
такого залежного становища, яке сама ж і вигадала. Згадаймо дотепний жарт 
Бернарда Шоу: «Білий американець зухвало примусив негра стати чистильником 
черевиків, а потім з цього факту висновує, що той здатен тільки чистити черевики». 
Отаке зачароване коло подибується в будь-яких аналогічних ситуаціях: коли окрема 
людина або якийсь гурт людей змушені перебувати в нижчому, залежному становищі, 
констатується, що ця людина або гурт людей справді нижчі, залежні істоти. 
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І в цьому контексті доцільно дійти єдиної думки щодо дієслова «бути». Дехто 
тлумачить його в субстанційному розумінні, тимчасом як його треба розуміти в дусі 
гегельянського динамізму: «бути» — це означає перебувати в певному становищі, 
перетвореному в те, чим і є сам предмет. Так, жінки здебільшого стоять нині нижче за 
чоловіків, тобто їхнє становище відкриває перед ними найменші можливості: 
проблема полягає в тому, щоб з'ясувати, чи вічно існуватиме таке несправедливе 
становище. 

Багато чоловіків намагається зберегти статус-кво — вони все ще не склали 
зброї. Консервативна буржуазія все ще вбачає в емансипації небезпеку, що загрожує 
її інтересам, її моралі. Декотрі чоловіки побоюються жіночої конкуренції. В 
тижневику «L'Heldo Latin» якийсь студент заявив: «Будь-яка студентка, котра обирає 
професію лікаря або адвоката, краде у нас місце роботи». При цьому він не мав 
сумніву щодо своїх прав на цей світ. Та не все відбувається через економічні 
причини. Однією з переваг, що дає гнобителям їхнє становище, є можливість 
навіювати навіть найжалюгіднішим пригнобленим думку про їхню вищість над 
іншими. Наприклад, «білий бідняк» з американського Півдня втішається, кажучи собі, 
що він не «брудний негр», а заможні білі спритно використовують цю його пиху. Так 
само найгірший представник чоловічої статі вважає себе за півбога порівняно з 
жінкою. Панові Монтерлану було набагато легше уявити себе героєм серед жінок 
(яких він, до речі, сам обирав), ніж виявляти мужність поміж чоловіків: цю роль 
багато жінок виконують краще, ніж він сам. У вересні 1948 р. в одній із своїх 
публікацій у «Figaro litteraire» пан Клод Моріак, надзвичайною оригінальністю якого 
захоплювався кожен з нас, міг писати до речі, про жінок буквально таке: «Ми 
слухаємо з гречною байдужістю... найтямущу з них, прекрасно знаючи, що її розум 
краще чи гірше віддзеркалює думки, які йдуть від нас». Само собою зрозуміло, що 
співбесідниця пана К. Моріака навряд чи могла б віддзеркалити його думки, бо в 
нього їх просто катма. 

Цілком можливо, що жінки й справді часом «віддзеркалюють» думки, які йдуть 
від чоловіків. Але ж серед самих чоловіків чимало таких, котрі висловлюють чужі 
думки, вважаючи їх за свої. Отож принагідно спитаймо: хіба панові Клоду Моріаку не 
цікавіше поспілкуватися з гарним «віддзеркаленням» Декарта, Маркса, Жида, ніж із 
самим собою. Цікаво також, що кажучи «від нас», він ототожнює себе з апостолом 
Павлом, Гегелем, Леніним, Ніцше і з висоти їхньої величі погордливо розглядає 
з'юрмисько жінок, котрі наважуються поводитися з ним як з рівним. Відверто кажучи, 
я знаю багатьох жінок, у яких навряд чи стало б терпіння дозволити панові Моріаку 
говорити з собою в тоні «гречної байдужості». 

Я зупинилась на цьому прикладі так докладно через те, що наївність чоловіків у 
цьому питанні просто обеззброює. Є багато інших, ще витонченіших способів, 
завдяки яким чоловіки діють собі на користь, посилаючись на другорядність жінки. 
Для всіх, хто хибує на комплекс неповноцінності, є чудодійний засіб: ті, хто не певен 
у своїх чоловічих чеснотах, демонструють найбільше презирство, нахабність і 
агресивність щодо жінок. Ті ж, хто впевнено почувається з-поміж собі подібних, 
значно більше схильні визнати в жінці рівну, близьку людину. Та навіть і вони з 
багатьох причин хапаються за міф про жінку як щось Інше. Їх важко ганити за те, що 
вони не квапляться відмовитися од тих благодіянь, які черпають з цього міфу: 
чоловіки знають, що втратять, якщо відмовляться од звичного для них образу жінки, і 
не знають, на що сподіватися від жінки завтрашнього дня. Треба виявити неабияку 
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самовідданість, аби добровільно відмовитися од привілейованого становища єдиного 
й повноправного Суб'єкта щодо жінки-об'єкта. До речі, більшість сучасних чоловіків 
явно не претендують на свої виключні права. Вони не вважають жінок нижчими за 
себе: нині вони сповідують демократичні ідеали, що оволоділи масами, і ладні 
визнати загальну рівноправність як норму. 

У родині жінка-мати відіграє в житті хлопчика, а потім підлітка таку ж значну 
роль, як і дорослі чоловіки. Згодом, пізнавши потяг і кохання, юнак наштовхується на 
опір і незалежність уподобаної ним, жаданої і коханої жінки. Взявши шлюб, чоловік 
шануватиме в жінці дружину й матір. І саме вона нарешті поділяє з ним першість у 
родинному житті, утверджується як вільна особистість. Отож чоловік дедалі більше 
пересвідчується, що між обома статями в суспільстві вже немає соціальної ієрархії і 
хоча жінки належать до другої статі, за всіх їхніх відмінностей од чоловіків загалом 
рівноправні з ними. Водночас чоловік, безумовно, помічає її певну неповноцінність, 
зокрема, в професійній придатності, але відносить це на рахунок природних чинників. 
Поки між чоловіком і жінкою панує злагода, поки чоловік ставиться до жінки 
доброзичливо, він обстоює, обґрунтовує принцип абстрактної рівноправності і не 
зважає на реально існуючу нерівноправність, він просто замовчує її. Проте тільки-но 
вибухне між ними конфлікт, ситуація різко змінюється: чоловік раз за разом 
наголошуватиме на цій реальній нерівноправності і тимчасом ладен забути про 
абстрактну рівноправність. 

Отак більшість чоловіків цілком щиро запевняють, що жінки й чоловіки 
рівноправні й, отже, жінкам нема чого лементувати, і водночас вважають, що вони 
ніколи не зрівняються з чоловіками і що всі їхні вимоги — марні. Це походить від 
того, що чоловікам важко усвідомити сутність жіночої дискримінації, яка на перший 
погляд, може, й здається неістотною, але яка настільки вкорінюється у свідомість 
жінки, коригує її поведінку, що їй врешті-решт починає здаватися, ніби все це й 
справді закладено в жіночій природі. Навіть ті чоловіки, котрі відчувають найщирішу 
симпатію до жінок, зроду не збагнуть їхнього справжнього становища. Тим паче 
далекі від розуміння цієї проблеми ті, хто дотримує своїх привілеїв, масштабності 
яких вони не уявляють. Та ми не дозволимо залякати себе ні кількістю, ні шаленством 
нападів на жінок, не дозволимо ні ошукати себе улесливою похвалою «справжній 
жінці», ні підкупити захопленням, яке викликає її доля серед чоловіків і яку вони 
нізащо не захотіли б розділити. 

Проте аргументи феміністок так само не завжди гідні довіри: досить часто 
полемічні баталії затьмарюють вагомість цих аргументів. Якщо «жіноче питання» 
перестало бути актуальним, то тільки через те, що бундючність чоловіків перетворила 
його на бойовище, а коли сваряться, то думати ніколи. Обидві статі безнастанно 
намагаються довести або ущербність, або вищість, або рівність жінок. Створена після 
Адама жінка є, певно, вторинною істотою — кажуть одні. Інші, навпаки, доводять, що 
Адам був першою спробою Бога; вдосконаливши його, Бог створив Єву: нехай мозок 
жінки менший за абсолютною, зате більший за відносною масою. А декотрі 
вважають: Христос набув чоловічої подоби, можливо, заради смирення. Але кожен 
аргумент викликає контраргумент і здебільшого обидва — бездоказові, фальшиві. 

Якщо ми хочемо розв'язати проблему, треба рішуче відкинути всю цю рутину, 
відмовитися од таких неоднозначних понять, як верховенство, вторинність, 
рівноправність, котрі спотворили зміст геть усіх дискусій, і розпочати все заново. 
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У такому разі, як нам поставити питання? І хто його розглядатиме? Чоловіки — 
упереджені судді і позовники, жінки — також. Отож, де знайти янголів? А втім, 
янголи не змогли б кваліфіковано аргументувати, бо не посвячені у всі висхідні дані 
проблеми. Що ж до гермафродита, то це особлива постать: він і жінка, і чоловік 
водночас, а скоріше — і не жінка, і не чоловік. Отож гадаю, що найкраще розв'язати 
цю проблему можуть самі жінки, зокрема, ті з них, що розкошують у гараздах. 
Звичайно, «Епімінід — критянин, а критяни — завжди брехуни», але це не більше, 
ніж софізм. Щирість і брехливість чоловіків чи жінок залежать не від якихось 
внутрішніх властивостей, а скоріше від їхнього соціального становища: тільки воно 
ініціює їх більше або менше до пошуків правди. Слід визнати, що багатьом сучасним 
жінкам вдалося скористатися всіма привілеями живої істоти, утвердитися в своїх 
правах, і вони можуть дозволити собі розкіш бути безсторонніми: це неабияк 
потрібно нам. Ми вже не такі, як наші старші подруги-борці: ми маємо підстави 
вважати, що виграли битву. В останніх дебатах щодо статусу жінки в ООН на повний 
голос заявлено, що нарешті досягнуто майже повної рівноправності статей. Багатьом 
з нас у житті вже не довелося спізнати якихось утисків або перепон через свою стать. 
Є, ясна річ, чимало важливіших справ, ніж ця суто жіноча проблема, і це дає підставу 
сподіватися, що наше ставлення до неї буде об'єктивним. До того ж, ми краще, ніж 
чоловіки, знаємо світ жінки — тут наше коріння: надто добре ми усвідомлюємо, що 
означає бути на землі жінкою, і ми більше зацікавлені в тому, аби сягнути істини. 

Як я вже сказала, є важливіші проблеми, але й ця поки що не втратила своєї 
злободенності, нам хочеться знати, як впливає наша стать на все наше життя. Отже, 
що ми набули і чого нас позбавили? Яка доля судилася нашим молодшим сестрам і на 
що їм потрібно орієнтуватися? Впадає у вічі, що у феміністській літературі нашої 
доби навдивовиж обмаль протесту, здебільшого превалюють дослідницькі розвідки. 
Ось і ця книжка, що з'явилася на гребені безладних і жорстоких полемік, є однією з 
багатьох спроб поставити крапку над «і». Безумовно, неможливо розглядати будь-яку 
проблему, пов'язану з людиною, не зайнявши певної позиції: навіть саме порушення 
питання, шляхи досягнення мети переслідують певні інтереси; в будь-яких 
визначеннях міститься оцінка, будь-яке міркування має етичний підтекст, на який не 
поширюється так звана «об'єктивність». Отож замість того, щоб приховувати більш-
менш зрозумілі принципи, варто викласти їх відверто, і в цьому разі не доведеться 
розтлумачувати мало не на кожній сторінці, який зміст вкладено в слова «вищі», 
«нижчі», «кращі», «гірші», «прогрес», «регрес» тощо. 

Якщо навмання взяти бодай декотрі з опублікованих праць, присвячених жінці, 
то побачимо, що цю тему здебільшого розглядають з точки зору суспільного 
добробуту, суспільних інтересів, а насправді під цим суспільним добробутом кожен 
має на думці таке суспільство, яке б він хотів підтримувати або заново створити. Що 
ж до мене, то я вважаю: є лише один суспільний добробут — той, який забезпечує 
особистий добробут будь-якого громадянина. Саме з погляду конкретних дій щодо 
індивідуума маємо й оцінювати діяльність тих чи інших інституцій. Але ми не 
ототожнюємо поняття особистого інтересу і особистого щастя: тут часто 
подибуються протилежні погляди. Наприклад, хто щасливіший — жінка з гарему чи 
жінка-електрик, домогосподарка чи робітниця? 

Ніхто з нас до пуття не знає, що таке щастя, а ще менше ми знаємо, які 
справжні цінності приховано в цьому понятті. Немає жодної можливості виміряти 
щастя іншої людини, але завжди легко проголосити її щасливою, накинувши їй те, що 
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вигідно нам, скажімо, приректи її на одвічне животіння, запевняючи, що щастя в 
постійності. Одне слово, ми уникатимемо такого поняття, як щастя. Нашим 
постійним дороговказом буде мораль екзистенціалізму. 

Кожен суб'єкт, уявляючи своє майбутнє, осмислює себе як щось 
трансцендентне. Він утверджує свою волю тільки завдяки безнастанному руху до 
найвищих щаблів свободи. Суть нашого способу життя — в постійному прагненні до 
майбутнього безмежжя. Щоразу, коли трансцендентність опускається до 
іманентності, починається деградація способу життя, яке перетворюється в «річ у 
собі», свобода стає оманливою. Такий моральний занепад, якщо він стався з волі 
самого суб'єкта, є наслідком втрати духовності. Коли ж його нав'язано, він набирає 
вигляду незаконного позбавлення свободи й пригноблення. В обох випадках він — 
абсолютне зло. 

Перший-ліпший індивідуум, котрий прагне виправдати своє існування, 
усвідомлює його як постійне прагнення до самовдосконалення. Однак особливе 
становище жінки полягає в тому, що вона, будучи, як і кожна людська істота, вільною 
особистістю, робить вибір і невдовзі опиняється в світі, де чоловік накидає їй роль 
Іншої. Її намагаються перетворити на річ, спрямувати до іманентності, оскільки її 
трансцендентність постійно живила б у ній усвідомлення своєї достатності й 
суверенності. Драма жінки — саме в цьому конфлікті між настійним прагненням 
будь-якого суб'єкта утвердити свою достатність і її становищем, яке перетворює 
жінку в підлеглий об'єкт. 

Як у такому разі може реалізуватися жінка як людська істота? Які шляхи перед 
нею справді відкрито, а які можуть завести в безвихідь? Як здобути незалежність в 
умовах цілковитої залежності? Якими путами стриножено свободу жінки і чи 
спроможна вона розкути їх? 

Ось ті основоположні питання, на які ми спробуємо висловити свої погляди. Це 
означає, що, виявляючи інтерес до вдач індивідуума, ми зведемо їх до поняття 
«щастя», а визначатимемо словом «свобода». 

Цілком очевидно, що цю проблему буде позбавлено будь-якого сенсу, якщо 
припустимо думку, що над жінкою тяжіє чи то фізіологічний, чи то психологічний, чи 
то економічний фатуми. І передусім почнемо із сутності полеміки, котра точиться з 
давніх-давен навколо жінки з точки зору біології, психоаналізу та історичного 
матеріалізму. Ми спробуємо згодом показати, як виникла і склалася «жіноча 
реальність», чому визначили жінку як Іншу і до яких наслідків це призвело з погляду 
чоловіків. Потому опишемо з погляду жінок світ таким, яким його запропоновано їм, і 
ми зможемо осягнути, з якими труднощами вони стикаються в своєму прагненні 
вийти з-під впливу нав'язаного їм соціально-побутового середовища, стати 
рівноправними членами mitsein — людської спільноти. 

 
Публікується за: Бовуар С. Друга стать / пер. з франц. Н. Воробйової, П. Воробйова, 
Я. Собко: В 2 т. Том 1.— Київ: Основи, 1994. 

 
  



122 
 

ГЕНДЕР: КОРИСНА КАТЕГОРІЯ ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ  
Джоан В. Скотт 

 
Гендер (іменник, граматичний термін). 
Говорити про людей чи істот чоловічого або 
жіночого роду, маючи на увазі чоловічу чи жіночу 
стать, здається або жартом (доречним чи ні, залежно 
від контексту), або серйозною помилкою. 

(Х. В. Фоулер, Словник вживання слів і 
виразів в сучасній англійській мові. 
Fowler's Dictionary of Modern English 
Usage, Oxford, 1940). 

ТОЙ, хто спробує систематизувати значення слів, приречений на поразку, тому 
що слова мають історію, як і ті ідеї та предмети, які вони позначають. Ні оксфордські 
професори, ні Французька Академія Наук не змогли повністю подолати неподолане, 
захопити і зафіксувати значення, позбавлене впливу людської винахідливості або 
уяви. Мери Вортлі Монтагу (Mary Wortley Montagu) додала сарказму до свого 
дотепного зречення від «прекрасної статі» навмисно неправильно використавши 
граматичний термін («моєю єдиною розрадою за приналежність до цього роду була 
впевненість в тому, що я ніколи не вийду заміж за жодного з них»).1 Упродовж 
століть люди використовували граматичні терміни в переносному сенсі для 
позначення рис характеру або гендерної ознаки. Наприклад, Словник французької 
мови в 1876 році пропонував такий варіант вживання: «Ми не знаємо, якої він статі, 
чоловічої чи жіночої, але це говорить про дуже приховану людину, чиї почуття 
невідомі».2 У 1878 році Гладстоун (Gladstone) зробив таке зауваження: «У Афіни 
немає нічого від статі, крім роду, нічого від жінки, крім форми».3 Зовсім нещодавно – 
занадто недавно, щоб з'явитися в словниках або Енциклопедії соціальних наук – 
феміністки почали більш серйозно використовувати термін «гендер» для позначення 
соціальної організації відносин між статями. Зв'язок з граматикою є одночасно явним 
і зрозумілим, а з іншого боку, повним прихованих можливих варіантів. Явний і 
зрозумілий – оскільки використання цього терміну в граматичному сенсі передбачає 
застосування формальних правил, які випливають з посилання на чоловіче чи жіноче; 
повне прихованих можливих варіантів, так як у багатьох індоєвропейських мовах є і 
третя категорія – безстатева, або середній рід. У граматиці рід застосовується як 
спосіб класифікації явищ, як соціально-обумовлена система відмінностей, а не як 
об'єктивний опис властивих їм рис. Крім того, класифікації мають на увазі 
відношення між категоріями, яке дозволяє проводити розрізнення або віднесення до 
окремих груп. 

У своєму останньому варіанті вживання термін «гендер», схоже, вперше 
з'явився серед американських феміністок, котрі наполягали на виключно соціальному 
характері відмінностей, обумовлених статтю. Це слово означало відмову від 
біологічного детермінізму, який мають на увазі при вживанні таких термінів, як стать 
або статеві. Термін «гендер» також наголошував на відносності нормативних 

                                            
1 Oxford English Dictionary (1961 ), vol. 4 
2 E. Littre, Dictionnaire de la languefrngaise (Paris, 1876). 
3 Raymond Williams,Keywords (New York: Oxford University Press, 1983), 285. 
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визначень маскулінності і фемінності. Ті, хто боялися, що жіночі дослідження 
зосереджуються занадто вузько або окремо на жінках, використовували термін 
«гендер» для введення поняття відносності (relational notion) до нашого аналітичний 
словника. Згідно цього, жінки і чоловіки визначаються в термінах один одного, 
розуміння ні тих, ні інших не може бути досягнуто окремим дослідженнями. Таким 
чином, у 1975 році Наталі Девіс (Natalie Davis) запропонувала наступне: «Мені 
здається, що нас цікавить історія як жінок, так і чоловіків, що ми повинні 
зосереджуватися лише на одному не більше, ніж історик з дослідження класів, який 
зосереджується лише на одних селянах. Наша мета – зрозуміти важливість статі, 
гендерних груп в історичному минулому. Наша мета – розкрити діапазон статевих 
ролей і статевого символізму в різних суспільствах і періодах, з'ясувати, яке значення 
вони мали і що вони здійснювали задля підтримки або спроби його змінити».1 Крім 
того (і це, можливо, найважливіше), термін «гендер» був запропонований тими, хто 
стверджував, що жіночі дослідження фундаментально трансформують дисциплінарні 
парадигми. Вчені-феміністи давно вказували, що жіночі дослідження не тільки 
додадуть новий предмет дослідження, але і викличуть критичний перегляд вихідних 
положень і стандартів існуючої наукової роботи. «Ми починаємо розуміти, – писали 
три феміністських історика, – що входження жінок в історію обов'язково включає в 
собі переосмислення і розширення традиційних понять історичної важливості для 
охоплення особистого, суб'єктивного досвіду, поряд з публічною і політичною 
діяльністю. Чи не буде занадто сміливим припустити, що, незважаючи на всі 
коливання на початку, така методологія передбачає не тільки нову історію жінок, але 
і нову історію у цілому».2 Те, наскільки ця нова історія буде включати жіночий досвід 
і пояснювати його, залежить від ступеня розробленості гендеру як категорії аналізу. 
Тут можна провести аналогії з термінами «клас» і «раса»; насправді, більшість 
вчених, що займаються жіночими дослідженнями, регулярно залучають усі три 
категорії як найважливіші у створенні нової історії».3 Інтерес до класу, раси і гендеру 
засвідчив, по-перше, прихильність вчених до історії, яка включає оповідання про 
пригноблених, аналіз значення та природи їх пригнічення, і, по-друге, наукове 
розуміння того, що нерівності влади поширюються, принаймні, в трьох напрямках.  

Набір «клас, раса, гендер» передбачає рівність кожного терміна, але це зовсім 
не так. У той час, як «клас» найбільш часто ґрунтується на розробленій Марксом 
теорії економічного детермінізму й історичних змін, «раса і гендер» не передбачають 
таких асоціацій. Немає одностайності і серед тих, хто вживає концепцію «класу». 
Деякі вчені вживають веберовські поняття, інші використовують «клас» як 
тимчасовий евристичний механізм. І все ж, коли ми використовуємо поняття «класу», 
ми працюємо з набором дефініцій, які, в разі марксизму, включають ідею економічної 
каузальності і бачення шляху, по якому діалектично рухається історія. Ні для «раси», 
ні для «гендеру» такої ясності або узгодженості розуміння немає. У разі «гендеру» 
вживання терміну охоплює ряд теоретичних позицій, починаючи з простих описових 
посилань і завершуючи дослідженнями відносин між статями. Історики-феміністи, які 

                                            
1 Natalie Zemon Davis, 'Women's History in Transition: The European Case', Feminist Studies,3 (Winter 1975-76): 90. 
2 AnnD. Gordon, Man Jo Buhle, and Nancy Shrom dye, 'The Problem of Women's History', in Berenice Carroll (ed.), 
Liberating Women s History (Urbana: University of Illinois Press), 89. 
3 Найкращий і самий тонкий приклад можна взяти з Joan Kelly, 'The Doubled Vision of Feminist Theory', Women, 
History and Theory (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 51–64, особливо p. 61. 
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отримали таку ж підготовку, як і більшість істориків, повинні відчувати себе 
зручніше з описом, ніж з теорією, і, тим не менше, вони все наполегливіше 
звертаються до теоретичних формулювань. Вони роблять це, принаймні, з двох 
причин. По-перше, збільшення кількості досліджень жіночої історії, схоже, викликає 
необхідність визначення інтегруючої перспективи, яка могла б пояснити успіхи і 
невдачі, існуючі нерівності та радикально різні соціальні досвіди. По-друге, існуюча 
прірва між високою якістю останніх робіт в жіночій історії та її незмінно 
маргінальним статусом у науці в цілому (як показують підручники, курси і 
монографії) вказує на обмеження таких описових підходів, які не пов’язані з 
домінантними дисциплінарними концептами, і таким чином, не інтегруються з ними 
або, принаймні, не здійснюють спробу їх трансформації. Історикам фемінізму 
недостатньо довести, що у жінок була історія, або ж що жінки брали участь в 
найважливіших політичних переворотах західної цивілізації. У випадку з жіночої 
історією, реакцією більшості нефеміністських істориків служило визнання, а за ним – 
відділення («у жінок була історія, окрема від чоловічої, отже, нехай феміністки 
займаються жіночої історією, яка нас не стосується» або «жіноча історія – це стать і 
сім'я, їй варто займатися окремо від політичної та економічної історії»). У кращому 
випадку, мінімальний інтерес проявляється до жіночої участі. Виклик, який кидає 
таке ставлення, в кінцевому підсумку, є виклик теорії. Він вимагає аналізу не тільки 
відносин між чоловічим і жіночим досвідом в минулому, але також встановлення 
зв’язків між минулою історією і сучасною історичною практикою. Як працює гендер 
в людських соціальних відносинах? Яке значення гендер надає організації і 
сприйняття історичного знання? Відповіді залежать від гендеру як аналітичної 
категорії.  

У цілому, спроби істориків теоретизувати знання про гендер залишаються у 
межах соціальної науки, що користується сталими категорійними поняттями, які 
надають універсальні пояснення причинно-наслідкових зв’язків. Такі теорії, у 
кращому випадку, обмежені, оскільки мають тенденцію до редуктивних або 
спрощених узагальнень, що підривають не лише історичний дисциплінарний зміст 
складності соціальної причинності, а й відданість феміністок аналізу, спрямованому 
на зміни. Огляд цих теорій дозволить побачити їх обмеження та уможливить 
застосування альтернативних підходів.1  

Підходи, якими користується більшість істориків, поділяються на дві чіткі 
категорії. До першої відносяться, по суті, описові; тобто, вони говорять про існування 
явищ або реальностей без інтерпретації, пояснення або з’ясування причин. Друга 
категорія зосереджується саме на причинах; вона дозволяє теоретизувати знання про 
природу явищ або реальностей, шукаючи розуміння причин, за якими ці явища і 
реальності набувають таких форм.  

У найпростішому сучасному варіанті вживання «гендер» є синонімом 
жіночого. Чимала кількість книг і статей, предметом яких є жіноча історія, в останні 
роки замінили в своїх назвах жіноче на «гендер». У деяких випадках ці зміни 
насправді стосуються політичного схвалення цієї галузі досліджень. У цих випадках 
використання терміна «гендер» має позначати наукову серйозність роботи, так як 
гендер має більш нейтральне й об'єктивне значення, ніж термін жіноче. «Гендер», 
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таким чином, відвойовує місце в науковій термінології соціальних наук і, отже, 
відокремлює себе від (імовірно жорстких) політик фемінізму. У цьому сенсі «гендер» 
не несе на собі обов'язкового твердження про нерівність або владу, як і не називає 
скривджену (і до сих пір невидиму) сторону. У той час як термін «історія жінок» 
проголошує свою політику, стверджуючи (на відміну від звичайної практики), що 
жінки є дійсними суб'єктами історії, «гендер» включає, але не називає жінок, і тому, 
здається, не становить критичної загрози. Таке використання «гендеру» – одна зі 
сторін того, що можна назвати боротьбою фемінізму за академічне визнання в 1980-х.  

Проте, це лише одна сторона. «Гендер» як заміна жіночого також 
використовується для того, щоб припустити, що інформація про жінок обумовлює 
інформацією про чоловіків, що передбачає вивчення одного без відриву від іншого. 
Використання терміну в цьому контексті відкидає інтерпретаційну корисність ідеї 
окремих досліджень, оскільки вивчення жінок в ізоляції лише посилює хибне думку, 
що одна сфера, досвід однієї статі, має мало або взагалі не має нічого спільного з 
іншим. Крім того, гендер також використовується для позначення соціальних 
відносин між статями. Це застосування зменшує значення біологічних ознак, як 
таких, що знаходять спільний знаменник для різноманітних форм жіночого 
підпорядкування у фактах, що жінки мають здатність народити, а чоловіки мають 
більшу м'язову силу. Натомість гендер стає способом позначення «культурних 
структур» – ідеї цілком соціального походження, що ґрунтується на визнанні 
відповідних ролей жінок і чоловіків. Це спосіб посилання виключно на соціальне 
коріння суб'єктивних ідентичностей чоловіків і жінок. Гендер, згідно цього 
визначення, є соціальною категорією, призначеною тілу, що має статью.1 Гендер, 
здається, став особливо корисним терміном, зважаючи на збільшення досліджень про 
статі, оскільки він пропонує спосіб диференціації статевої практики від соціальних 
ролей, призначених жінкам і чоловікам. Хоча вчені визнають зв'язок між статтю і (як 
соціологія сім'ї називає) статевими ролями, ці вчені не передбачають наявність 
простого або прямого зв'язку. Використання гендеру підкреслює цілу систему 
відносин, яка може включати стать, але не визначається безпосередньо статтю або 
детермінує сексуальність. 

Ці дескриптивні використання гендера приваблюють істориків для розробки 
нових сфер. Оскільки соціальні історики зверталися до нових об'єктів дослідження, 
ґендер виявився актуальним для таких тем, як жінки, діти, сім'ї та гендерні ідеології. 
Інакше кажучи, використання гендеру стосується лише тих сфер, структурних та 
ідеологічних, які стосуються відносин між статями. Оскільки, з першого погляду, 
війна, дипломатична, і державна політика не були явно пов'язані з такими 
стосунками, гендерні питання, здається, не входили до кола інтересів істориків, які 
займаються вивченням політики та влади. Результатом цього є укріплення 
функціоналістичного підходу, який вкорінюється в біології, і закріплює ідею окремих 
сфер у написанні історії (стать або політика, сім'я або нація, жінки або чоловіки). 
Хоча гендер в цьому контексті затверджує, що відносини між статями соціальні, він 
не пояснює, чому ці відносини збудовано саме так, як вони діють і як змінюються. В 
описом використанні, таким чином, гендер виявляється концептом, який асоціюється 
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з вивченням питань, що стосуються жінок. Гендер є новою темою, новим відділенням 
історичного дослідження, але не має аналітичної складової для інтеграції з існуючими 
історичними парадигмами (та їхньої трансформації).  

Деякі історики, звичайно, усвідомлюючи цю проблему, здійснювали спроби 
застосувати теорії, які могли б пояснити концепцію гендера та історичних змін. 
Дійсно, завдання полягало в узгодженні теорії, яка була сформульована в загальних 
або універсальних термінах, та історії, яка була присвячена вивченню контекстної 
специфіки та фундаментальних змін. Результат був надзвичайно еклектичним: 
часткові запозичення, які принижують аналітичну значимість конкретної теорії, або, 
що ще гірше, використання її понять без усвідомлення наслідків; або пояснення змін, 
які лише ілюструють незмінні теми, оскільки користуються універсальними теоріями; 
або посилання на уявні дослідження, в яких теорія настільки прихована, що ці 
дослідження не можуть слугувати зразком для інших досліджень. Оскільки теорії, на 
які спираються історики, часто не збігаються із висновками, необхідно, на наш 
погляд, приділити цьому більш уваги. Саме так ми зможемо оцінити користь таких 
теорій та створити потужну теоретичну базу.  

Аналіз гендера відбувається через залучення декількох підходів, але вони 
зводилися до вибору між трьома теоретичними положеннями.1 Перше, цілком 
феміністське досягнення, намагається пояснити витоки патріархату. Друге виявляє 
себе в межах марксистської традиції, пристосовуючись до феміністської критики. 
Третє положення, фундаментально розділене між французькими 
постструктуралістськими та англо-американськими теоретиками об'єктних відносин, 
спирається на ці різні школи психоаналізу, щоб пояснити виробництво та відтворення 
гендерної ідентичності суб'єкта. 

Теоретики патріархату звернули свою увагу на підпорядкування жінок і 
знайшли своє пояснення для нього в чоловічій «потребі» домінувати над жінкою. У 
геніальній адаптації Гегеля Мері О'Брайен (Mary O'Brien) визначила чоловіче 
панування як наслідок бажання чоловіків подолати своє відчуження від засобів 
відтворення виду. Принцип спадкоємності поколінь відновлює верховенство ролі 
батька і нівелює реальну працю і соціальну значимість жіночої праці під час 
народження дітей. Джерелом звільнення жінок є «адекватне розуміння процесу 
відтворення», розуміння суперечності між природою жіночої репродуктивної праці та 
її ідеологічної містифікації.2 Для Шуламіт Файрстоун (Shulamith Firestone) 
відтворення було також «гіркою пасткою» для жінок. Проте, в її більш 
матеріалістичному аналізі, звільнення відбудеться з перетвореннями репродуктивних 
технологій, які можуть у певному, не надто віддаленому майбутньому, усунути 
необхідність жіночих органів як агентів відтворення виду.3 Якщо для деяких 
репродукція була ключем до патріархату, для інших відповіддю була сама 
сексуальність. Сміливі висловлювання Катерини Маккіннон (Catherine MacKinnon) 
були одночасно її власним формулюванням і характерною рисою певного підходу: 
«Сексуальність для фемінізму виступає тим самим, що і робота для марксизму: те, що 

                                            
1 Дещо інших підхід до аналізу фемінізму, див. Linda J. Nicholson, Gender and History: The Limits of Social 
Theory in the Age of the Family (New York: Columbia University Press, 1986) 
2 Mary O'Brien, The Politics of Reproduction (London: Routledge and Kegan Paul, 1981), 8-15,46 
3 Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex (New York: Bantam Books, 1970). Фраза "гірка пастка" належить 
О'Брайен (The Politics of Reproduction, p.8) 
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є твоєю найбільшою власністю, все більше забирається від тебе». «Сексуальне 
об'єктивізація є первинним процесом підкорення жінок. Вона об'єднує дію зі словом, 
конструкцією з виразом, сприйняття з примусом, міф з реальністю. Чоловік трахає 
жінку; об’єкт – дія – суб’єкт».1 Продовжуючи свою паралель з Марксом, МакКіннон 
запропонувала, замість діалектичного матеріалізму, підняття свідомості як 
феміністський метод аналізу. Вона переконувала що, виражаючи загальне почуття 
об'єктивізації, жінки приходять до розуміння своєї спільної ідентичності і, таким 
чином, мотивують себе до політичних дій. Хоча статеві відносин визнаються в аналізі 
МакКінон як соціальні, немає нічого, окрім притаманної таким відносинам 
нерівності, яка могла б надати роз’яснення, чому система влади діє саме так. 
Джерелом нерівних відносин між статями є, врешті решт, нерівні відносини між 
статями. Незважаючи на те, що нерівність, в якій джерелом є сексуальність, 
втілюється в «цілій системі соціальних відносин», проте пояснення, як працює ця 
система, не надається.2  

Теоретики патріархату розробили багато підходів для розв’язання питань 
нерівності чоловіків і жінок у важливих напрямках, але для істориків їх теорії 
створюють проблеми. По-перше, тоді як вони пропонують внутрішній аналіз самої 
гендерної системи, вони також затверджують верховенство цієї системи у всій 
соціальній організації. Але теорії патріархату не показують, як ґендерна нерівність 
пов’язана з інші нерівностями, або, власне, те, як гендерна проблема впливає на ті 
сфери життя, які, здається, не пов'язані з нею. По-друге, аналіз того, чи приходить 
домінування у вигляді чоловічого привласнення репродуктивної праці жінки або в 
сексуальній об'єктивізації жінок чоловіками, спирається на фізичну різницю між 
статями. Будь-яка фізична різниця набуває універсального і незмінного аспекту, 
навіть якщо теоретики патріархату враховують існування мінливих форм і систем 
гендерної нерівності.3 Теорія, яка спирається на єдину змінну, що полягає у фізичної 
різниці, створює проблеми для істориків: вона передбачає послідовне або невід'ємне 
значення людського тіла – поза соціальної або культурної конструкції – і, таким 
чином, виводить гендер за межі історії. Історія стає, у певному сенсі, 
епіфеноменальною, такою що, дає нескінченні варіації на незмінну тему фіксованої 
гендерної нерівності.  

Марксистські феміністки користуються більш історичним підходом, що 
керується теорією історії. Проте, якими б не були варіації та адаптації, вимога того, 
що існує «матеріальне» пояснення гендеру, обмежує або принаймні сповільнює 
розвиток нових ліній аналізу. Незважаючи на те, чи передбачається рішення двох 
систем (окремі, проте, взаємодіючи сфери капіталізму та патріархату) або аналіз, який 
більш міцно заснований на ортодоксальних марксистських дискусіях про способи 
виробництва, пояснення витоків та змін у гендерних системах виявляється поза 
сексуальним поділом праці. Сім'ї, домогосподарства та сексуальність – це, нарешті, 
продукти способів виробництва. Саме так Енгельс завершив свої дослідження у 

                                            
1 Catherine McKinnon, 'Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda for Theory’ Sings,7 (Spring, 1982). V 
7. P. 515, 541. 
2 Там само.541,543 
3 Цікаву дискусію про переваги та обмеження терміну «патріархат», див. Sheila Robotham, Sally Alexander, и 
Barbara Taylor в Raphael Samuel (ed.), People s History and Socialist Theory (London: Routledge and Kegan Paul, 
1981), 363-73 
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Походженні родини1, і саме на цьому, в кінцевому підсумку, будується аналіз 
економіста Хайді Гартмана (Heidi Hartmann). Гартман наполягає на важливості 
врахування патріархату і капіталізму як окремих, але взаємодіючих систем. Проте, як 
випливає з її аргументу, економічна причинність має перевагу, і патріархат завжди 
розвивається і змінюється як функція виробничих відносин. Коли вона висловила 
думку про те, що «необхідно самостійно викорінити сексуальний поділ праці, щоб 
покласти край чоловічому пануванню», вона мала на увазі припинення сегрегації за 
статтю.2 

Ранні дискусії між марксистськими феміністками оберталися навколо одного і 
того ж набору проблем: відмова від есенціалізму тих, хто стверджує, що «вимоги 
біологічного відтворення» визначають статевий поділ праці при капіталізмі; 
безперспективність включення «режимів відтворення» в обговорення способів 
виробництва (вона залишається опозиційною категорією і не припускає рівного 
статусу з режимами виробництва); визнання того, що економічні системи не 
визначають гендерні відносини безпосередньо, дійсно, що підпорядкування жінок 
передує капіталізму і продовжується при соціалізмі; тим не менш, пошук 
матеріалістичного пояснення, що виключає природні фізичні відмінності.3 Джоан 
Келлі (Joan Kelly) у своєму есе «Подвійне бачення феміністської теорії» здійснила 
спробу вирватися з цього кола проблем. Вона стверджувала, що економічні та 
ґендерні системи взаємодіють між собою для створення соціального та історичного 
досвіду; що жодна з цих систем не є причинно-наслідковою, але обидві «діють 
одночасно, щоб відтворити соціально-економічні і чоловічі домінуючі структури 
особливого соціального порядку». Думка Келлі про те, що ґендерні системи мають 
незалежне існування, призвела до важливого концептуального відкриття, але її 
прагнення залишитися в рамках марксизму призвело до того, що вона підкреслила 
причинну роль економічних факторів навіть у визначенні гендерної системи: 
«Відносини між статтями розгортаються у відповідності до соціально-економічних 
структур, а також через статеві/гендерні структури».4 Келлі впроваджує ідею 
«соціально-статевої реальності», але вона, як правило, підкреслює соціальну, а не 
статеву природу цієї реальності, і, найчастіше, «соціальна» в її використанні була 
задумана з точки зору економічних відносин виробництва. 

                                            
1 Friedrich Engels, The Origins of the Family, Private Property, and the State (1884; repr., New York: International 
Publishers, 1972). 
2 Heidi Hartmann, 'Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex', Signs, 1 (1976), 186. См. также "The Unhappy 
Marriage of Marxism and Feminism Towards a More Progressive Union', Capital and Class, 8 (1979), 1-33; The family 
as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle: The Example of Housework', Signs, 6 (1981), 366-94 
3 Обговорення марксистського фемінізму див: Zillah Eisenstein, Capitalism, Patriarchy and the Case for Socialist 
Feminism (New York: Longman, 1981); A. Kuhn, 'Structures of Patriarchy and Capital in the Family', in A. Kuhn and 
A. Wolpe (ред.), Feminism and Materialism: Women and Modes of Production (London: Routledge and Kegan Paul, 
1978); Rosalind Coward, Patriarchal Precedents (London: Routledge and Kegan Paul, 1983); Hilds Scott,Does 
Socialism Liberate Women? Experiences from Eastern Europe (Boston: Beacon Press, 1974); Jane Humphries, 
'Working Class Family, Women's Liberation and Class Struggle: The Case of Nineteenth- Century British History', 
Review of Radical Political Economics, 9 (1977), 25-41; Jane Humphries, 'Class Struggle and the Persistence of the 
Working Class Family', Cambridge Journal of Economics, 1 (1971), 241-58; також див. обговорення роботи 
Хамфріс (Review of Radical Political Economics, 12 (1980), 76-94. 
4 Kelly, 'Doubled Vision of Feminist Theory', 61. 
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Найбільш далекосяжним дослідженням сексуальності американськими 
марксистськими феміністками стала «Сила бажання», опублікована в 1983 році.1 Під 
впливом зростаючої уваги політичних активістів і вчених до сексуальності, думки 
французького філософа Мішеля Фуко, що сексуальність формується в історичних 
контекстах і за переконанням, що нинішня «сексуальна революція» вимагає 
серйозного аналізу, автори зробили «статеву політику» центром їх дослідження. При 
цьому, вони підняли питання причинності і запропонували різноманітні рішення; 
насправді, характерною рисою збірника є відсутність аналітичної одностайності, її 
відчуття аналітичної напруженості. Якщо окремі автори прагнуть підкреслити 
причинність соціальних (що часто означає «економічні») контекстів, вони, тим не 
менш, висловлюють пропозиції про важливість вивчення «психічного структурування 
гендерної ідентичності». Якщо «гендерна ідеологія», як іноді говорять, «відображає» 
економічні та соціальні структури, то є необхідним розуміння складного зв'язку між 
суспільством і стійкою психічною структурою».2 На думку Бенджамін, політика 
повинна зважати на «еротичні, фантастичні компоненти людського життя», але, з 
іншого боку, немає інших досліджень, крім робіт Бенджамін, котрі свідчили б про 
серйозне ставлення до теоретичних питань, які вона піднімає.3 Навпаки, у всіх статтях 
збірника проходить мовчазна думка про те, що марксизм можна розширити, 
включаючи обговорення ідеології, культури та психології, і що це розширення 
відбудеться через конкретну перевірку доказів, наведених у більшості статей. 
Перевага такого підходу полягає у можливості уникнути різких позиційних 
розбіжностей, проте недоліком є посилання на вже повністю сформовану теорію, яка 
виводить питання відносин статей на другий план, підкреслюючи важливість 
виробничих відносин.  

Порівняння американських марксистсько-феміністських дослідницьких і 
відносно широкомасштабних зусиль, з досягненнями їх англійських колег, більш 
тісно пов'язаних з політикою міцної і життєздатної марксистської традиції, свідчить 
про те, що англійки стикалися з більшими труднощами у спробах подолати 
обмеження чітко визначених пояснень. Ці труднощі виявилися найяскравіше у 
дебатах у Новому лівому огляді Мішель Барретт (Michèle Barrettта) та її критиків, які 
звинуватили її у відмові від матеріалістичного аналізу статевого поділу праці при 
капіталізмі.4 Вчені, які раніш наполягали на тому, що деяке злиття психоаналізу і 
марксизму можливе, зараз вимагають вибрати те чи інше з цих теоретичних 

                                            
1 Ann Snitow, Christine Stansell and Sharon Thompson (ред.), Power of Desire: The Politics of Sexuality (New York: 
Monthly Review Press, 1983) 
2 Ellen Ross and Rayana Rapp, 'Sex and Society: A Research Note from Social History and Anthropology', in Powers 
of Desire, 53. 
3 'Introduction', Powers of Desire, 12; і Jessica Benjamin, 'Master and Slave: The Fantasy of Erotic Domination ', 
Powers of Desire, 297. 
4 Johanna Brenner and Maria Ramas, "Rethinking Women's Oppression," New Left Review, 144 (March-April 1984): 
33-71 ; Michèle Barrett, "Rethinking Women's Oppression: A Reply to Brenner and Ramas," New Left Review, 146 
(July-August 1984): 123-28; Angela Weir and Elizabeth Wilson, "The British Women's Movement," New Left Review, 
148 (November-December 1984): 74-103; Michèle Barrett, "A Response to Weir and Wilson," New Left Review, 150 
(March-April 1985): 143-47; Jane Lewis, "The Debate on Sex and Class," New Left Review, 149(January-February 
1985): 108-20. Див. також Hugh Armstrong and Pat Armstrong, "Beyond Sexless Class and Classless Sex: Towards 
Feminist Marxism," Studies in Political Economy, 10 (Winter 1983): 7-44; Hugh Armstrong and Pat Armstrong, 
"Comments: More on Marxist Feminism," Studies in Political Economy, 15 (Fall 1984): 179-84; and Jane Jenson, 
"Gender and Reproduction; or, Babies and the State," ненадрукована робота, червень 1985, 1-7. 
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положень.1 Труднощі як англійських, так і американських феміністок, що працюють в 
марксизмі, очевидні в роботах, які я тут зазначила. Проблема, з якою вони 
стикаються, є протилежністю тієї, яку представляє патріархальна теорія. У рамках 
марксизму поняття гендеру вже давно трактується як побічний продукт зміни 
економічних структур; гендер не має власного самостійного аналітичного статусу. 

Огляд психоаналітичної теорії вимагає уточнення шкіл, оскільки різні підходи, 
як правило, класифікуються за національним походженням засновників і більшості 
практикуючих. Існує англо-американська школа, що працює в рамках теорій 
об'єктних відносин. У США представником цієї школи виступає Ненсі Чодороу 
(Nancy Chodorow). Крім неї, суттєвий вплив на американську науку та історію має 
робота Керол Гілліган (Carol Gilligan). Остання спирається на дослідження Чодороу, 
хоча вона наголошує більш на моральному розвитку та поведінці, ніж побудови 
суб'єкта. На відміну від англо-американської школи, французька школа ґрунтується 
на структурних і постструктуралістських читаннях Фрейда з точки зору теорії мови 
(для феміністок ключовою фігурою є Жак Лакан). 

Обидві школи займаються процесами, за допомогою яких створюється 
ідентичність суб'єкта; обидві розглядають ранні стадії розвитку дитини ключовою у 
питаннях формування гендерної ідентичності. Теоретики об'єктних відносин 
підкреслюють вплив фактичного досвіду (дитина бачить, чує, формує відносини з 
тими, хто доглядає за ним, зокрема, звичайно, до його батьків), тоді як 
постструктуралісти наголошують на центральності мови в обговоренні, інтерпретації, 
та репрезентації гендеру. (Під «мовою», постструктуралісти мають на увазі не слова, 
а системи значень – символічні порядки, які передують фактичному володінню 
мовою, читанням і письмом). Інша різниця між двома школами мислення 
зосереджується на несвідомому, що для Чодороу, в кінцевому рахунку, 
підпорядковане свідомому розумінню, тоді як для Лакан це не так. Для послідовників 
Лакан несвідоме є критичним фактором у побудові суб'єкта; виступає ознакою 
розташування статевого поділу і, з цієї причини, постійної нестабільності для 
гендерного суб'єкта.  

Останніми роками історики фемінізму цікавилися цими теоріями з двох 
причин: або тому, що вони служать загальними спостереженнями для підтвердження 
конкретних висновків, або тому, що вони, здається, пропонують важливе теоретичне 
формулювання про гендер. Ті історики, які працюють з концепцією «жіночої 
культури», все частіше цитують творчість Чодороу або Гілліган як доказ і пояснення 
їх інтерпретацій; ті, хто бореться з феміністською теорією, дивляться на Лакан. 
Зрештою, жодна з цих теорій не здається мені цілком придатною для істориків; більш 
детальний огляд кожної може надати пояснення причин.  

                                            
1 Ранні теоретичні формулювання див. Papers on Patriarchy: Conference, London 76 (London, 1976). Я вдячна 
Джейн Каплан (Jane Caplan) за інформацію про цю публікацію та готовність поділитися зі мною ю та власними 
ідеями. Щодо психоаналітичних позицій див. Sally Alexander, "Women, Class and Sexual Difference," History 
Workshop, 17 (Spring 1984): 125-35. На семінарах у Прінстонському університеті на початку 1986, Джулієт 
Мітчел (Juliet Mitchell), схоже, зробила акцент на пріоритетності матеріалістичного аналізу гендера.  Спроба 
війти за межи  теоретичного глухого кута марксистського фемінізму представлена у роботі Coward, Patriarchal 
Precedents. Дивись також чудову роботу у цьому напрямі, написану американським антропологом Гейл Рубін 
(Gayle Rubin), "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex," in Rayna R. Reiter, ed., Towards an 
Anthropology of Women (New York, 1975): 167-68. 
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Моя стриманість щодо теорії об'єктних відносин стосується її буквальності, її 
залежності від відносно невеликих структур взаємодії для формування гендерної 
ідентичності та створення змін. Як сімейний поділ праці, так і фактичне призначення 
кожному з батьків його обов’язків відіграють вирішальну роль у теорії Чодороу. 
Результатом поширених західних систем став чіткий розподіл між чоловіком і 
жінкою: «Основне жіноче визначення Я пов'язане зі світом, основне чоловіче 
визначення – відокремлене».1 Згідно з Чодороу, якщо люди більш залучені до 
виховання дітей і частіше зустрічаються у внутрішніх ситуаціях, результат едіпової 
драми може бути іншим.2Ця інтерпретація обмежує поняття гендеру сімейним і 
домашнім досвідом, і не залишає історику жодного шляху, щоб з'єднати концепцію 
(або індивіда) з іншими соціальними системами економіки, політики або влади. 
Звичайно, мається на увазі, що соціальні угоди, котрі вимагають від батьків 
працювати, а матері – виконувати більшість завдань з виховання дітей, структурують 
сім'ї. Однак, не зрозуміло, звідки така структура виникає і чому фона формулюється у 
термінах статевого поділу праці. Також не розглядається питання нерівності, як 
протилежне до асиметрії. Як ми можемо пояснити в рамках цієї теорії стійкі асоціації 
між маскулінністю та владою, вищу цінність чоловічої статі, ніж жіночої, як діти 
засвоюють ці асоціації та оцінки, навіть коли вони живуть за межами типових 
домогосподарств або в домашніх господарствах, де батьківство є однаково 
розділенним між чоловіком і дружиною? Я не думаю, що ми можемо це зробити без 
певної уваги до символічних систем, тобто до засобів, за допомогою яких суспільства 
презентують гендер, використовують його для артикуляції правил соціальних 
відносин або конструювання значення досвіду. Без значення немає досвіду; без 
процесів позначення немає значення (проте, це не означає, що мова – це все, але 
теорія, яка не враховує її, ігнорує потужні ролі, які поняття символів та метафор 
відіграють у визначенні людської особистості і людської історії.) 

Мова виступає центром лаканівської теорії; це ключ до входження дитини до 
символічного порядку. Через мову будується гендерна ідентичність. Згідно Лакан, 
фалос є центральним ознакою статевої різниці. Але сенс фалоса треба читати 
метафорично. Для дитини едіпальна драма визначає умови культурної взаємодії, 
оскільки загроза кастрації втілює владу, правила (батьківського) права. Відношення 
дитини до закону залежить від статевої різниці, від її уявної (або фантастичної) 
ідентифікації з маскулінністю або фенінністю. Інакше кажучи, нав'язування правил 

                                            
1 Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender (Berkeley, Calif., 
1978), 169. 
2 Моє пояснення полягає у тому, що проблеми, пов'язані з гендером, можуть підпадати під вплив у період 
едіпового комплексу, але вони не є його єдиним результатом. Подолання цих проблем відбувається в контексті 
більш широких процесів его та процесів об’єктних відносин.  Ці, масштабніші процеси, мають однаковий вплив 
на формування психічної структури, а психічне життя і реляційні режими у чоловіків і жінок пояснюють різні 
способи ідентифікації і орієнтації на гетеросексуальні об'єкти, для більш асиметричних едіпових проблем, які 
описують психоаналітики." Ці результати, як і більш традиційні результати едіпового комплексу, виникають 
через асиметричну організацію виховання, де роль матері у більшості батьківська, а батько характеризується 
більшою віддаленістю, більшим внесок у соціалізацію (дитини), особливо у сферах, пов'язаних з визначення 
гендеру.  Chodorow, Reproduction of Mothering, 166. Важливо відзначити, що існують відмінності в 
інтерпретації та підході між теоретиками Чодороу (Chodorow) та британськими теоретиками об'єктних 
відносин, які слідують за роботами Д. У. Вінікот та Мелані Клейн. Підхід Чодороу найкраще характеризується 
як більш соціологічна або соціологізована теорія, але вона є домінуючою лінзою, через яку американські 
феміністки розглядали теорію об'єктних відносин. Історію британських теорій об’єктних відносин див. Denise 
Riley, War in the Nursery (London, 1984). 
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соціальної взаємодії носить, за своєю суттю і специфікою, гендерний характер, 
оскільки жінка обов'язково має інше відношення до фалосу, ніж сам чоловік. Але 
гендерна ідентифікація, хоча завжди виглядає послідовною і фіксованою, є, по суті, 
дуже нестабільною. Як значущі системи, суб'єктивні ідентичності є процесами 
диференціації та розрізнення, що вимагають придушення неоднозначностей і 
протилежних елементів, щоб забезпечити (або створити ілюзію) узгодженості та 
спільного розуміння. Ідея маскулінності спирається на необхідне придушення 
фемінних аспектів – потенціалу суб'єкта для бісексуальності – і провокує 
протистояння чоловічого і жіночого. Стримані бажання присутні в несвідомому і 
постійно становлять загрозу стабільності гендерної ідентифікації, заперечуючи її 
єдність, підриваючи її потребу в безпеці. Крім того, свідомі ідеї маскулінності та 
фемінності не зафіксовані, тобто варіюють у залежності від контексту. Тож, завжди 
існує конфлікт між потребою суб'єкта у сприйнятті цілісності та неточністю 
термінології, її відносним значенням, її залежністю від репресій.1 Таке тлумачення 
робить категорії «чоловіка» та «жінки» проблематичними, пропонуючи, що 
маскулінність та фемінність не є невід'ємними характеристиками, а суб'єктивними 
(або вигаданими) конструкціями. Ця інтерпретація також передбачає, що суб'єкт 
знаходиться в постійному процесі побудови, і він пропонує систематичний спосіб 
інтерпретації свідомого і несвідомого бажання, вказуючи на мову як відповідне місце 
для аналізу. Саме у цій інтерпретації я вважаю її повчальною.  

Тим не менш, я занепокоєна загальним акцентом на питаннях «суб'єкта» і 
тенденцією до суб'єктивного формування антагонізму між чоловіками і жінками як 
головного гендерного факту. Крім того, хоча в концепції поняття «суб'єкт» існує 
відкритість, теорія прагне зробити категорії і відносини чоловіка і жінки 
універсальними. Для істориків, у результаті цього зменшується значення свідоцтв 
минулого. Хоча ця теорія враховує соціальні відносини, пов'язуючи кастрацію із 
забороною і законом, вона не дозволяє вводити поняття історичної специфіки та 
мінливості. Фалос є єдиною ознакою; процес побудови гендерного суб'єкта є, 
зрештою, передбачуваним, оскільки завжди однаковий. Якщо, як припускає теоретик 
кінематографу Тереза де Лоретіс, нам потрібно думати з точки зору побудови 
суб'єктивності в соціальних та історичних контекстах, то у рамках термінів, 
запропонованих Лакан, немає можливості конкретизувати ці контексти. Дійсно, 
навіть у де Лоретіс соціальна реальність (тобто, матеріальні, економічні та 
міжособистісні відносини, які насправді є соціальними, і, в більшій перспективі, 
історичною), здається, лежить за межами суб'єкта.2 Відтак, способів визначити 
«соціальну реальність» у термінах гендеру не вистачає.  

Проблема статевого антагонізму в цій теорії має два аспекти. По-перше, вона 
надає певну позачасову якість, навіть коли вона покладена в історичні межі, як це 
зробила Салі Олександр (Sally Alexander). Ознайомлення з роботами Лакан змусило її 
зробити висновок, що «антагонізм між статями є неминучим аспектом придбання 
сексуальної ідентичності ... Якщо антагонізм завжди латентний, можливо, що історія 
не пропонує остаточного вирішення, лише постійне перетворення, реорганізацію 

                                            
1 Juliet Mitchell and Jacqueline Rose (ред.), Jacques Lacan and the Ecole Freudienne (New York: Norton, 1983); 
Alexander, 'Women, Class and Sexual Difference'. 
2 Teresa de Lauretis, Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema (Bloomington, Ind., 1984), 159 
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символізації різниць та статевий поділ праці».1 Можливо, таке формулювання 
бентежить мене із-за мого безнадійного утопізму, або, можливо, я ще не позбулася 
епістеми того, що Фуко назвав Класичним віком. Яким би не було пояснення, 
формулювання Олександер сприяє фіксації бінарної опозиції чоловічого та жіночого 
як єдино можливого відношення і як постійного аспекту людського стану. Це, 
скоріше, увічнює, а не ставить під сумнів те, що Деніз Райлі (Denise Riley) називає 
«жахливим повітрям постійності статевої полярності». Вона пише: «історично 
сформована природа опозиції (між чоловіками та жінками) породжує одним з 
результатів, саме ту атмосферу інваріативної та одноманітної  опозиції чоловіків 
/жінок».2  

Саме ця опозиція, у всій її нудності та одноманітності, сприяла (повертаючись 
до англо-американської сторони) творчості Керол Гілліган (Carol Gilligan). Гілліган 
пояснює дивергентні шляхи морального розвитку, за якими йдуть хлопчики і дівчата 
з точки зору відмінностей «досвіду». Не дивно, що історики жінок використали її ідеї 
для пояснення тих «різних голосів», які їхня робота дозволила їм почути. Проблеми з 
цими запозиченнями різноманітні, і вони логічно пов'язані.3 Перший – це 
перенесення, яке часто трапляється в атрибуції причинності: аргумент переходить від 
такої заяви як «досвід жінок, змушує їх робити моральний вибір залежно від 
контекстів і відносин», до «жінки думали і вибирали цей шлях, тому що вони жінки». 
У такому порядку міркувань підкреслюється поза історичне, якщо не есенціалістське 
сприйняття жінки. Гілліган та інші екстраполювали свій опис, заснований на 
невеликій вибірці американських школярів кінця ХХ століття, на заяву про всіх 
жінок. Ця екстраполяція проявляється особливо, але не виключно, в дискусіях деяких 
істориків «жіночої культури», які беруть докази від ранніх святих до сучасних 
войовничих трудових активісток і зводять його до доказу гіпотези Гілліган про 
універсальну жіночу прихильність до спорідненості.4 Використання ідей Гілліган 
контрастує з більш складним історизованим уявленням про «жіночу культуру», що 
був запропонований на симпозіумі феміністських досліджень 1980 року.5 Дійсно, 
порівняння цих статей з формулюваннями Гілліган показує, в якій мірі її поняття є 
поза історичним, поняття, що визначає жінку/людину як універсальну, бінарну 
опозицію, що самовідтворюється та має однакову фіксацію. Наполягаючи на 
фіксованих відмінностях (у випадку Гілліган, спрощуючи дані з більш 
різноманітними висновками про стать і моральні міркування, щоб підкреслити 
статеву різницю), феміністки лише сприяють такому мисленню, якому вони хочуть 
протистояти. Хоча вони наполягають на переосмисленні категорії «жінки» (Гілліган 
припускає, що моральний вибір жінок може бути більш гуманним, ніж чоловічий), 
сама бінарна опозиція не розглядається.  

                                            
1 Alexander, "Women, Class and Sexual Difference," 135 
2 Denise Riley, "Summary of Preamble to Interwar Feminist History Work," неопублікована праця, представлена на 
Pembroke Center Seminar, May 1985, p. 11. 
3 Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development (Cambridge, Mass., 1982). 
4 Корисна критика на книгу Галліган: J. Auerbach, etal., "Commentary on Gilligan's In a Different Voice," Feminist 
Studies, 11 (Spring 1985); and "Women and Morality," спеціальний випуск Social Research, 50 (Autumn 1983). Мої 
коментарі щодо тенденції серед істориків цитувати Галліган з’явилися після ознайомлення з неопублікованими 
роботами на отримання гранту, мені здається нечесним їх цитування тут.  Я відстежує її біографію більш п’яти 
років, праць стає все більш. 
5 Feminist Studies, 6 (Spring 1980): 26-64. ' 
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Нам потрібна відмова від понять фіксованості і постійності бінарної опозиції, 
справжньої історизації і деконструкції термінів статевої різниці. Ми повинні стати 
більш самосвідомими щодо розрізнення нашої аналітичної лексики та матеріалу, який 
ми хочемо проаналізувати. Ми повинні знаходити шляхи (якими б недосконалими 
вони не виявлялися), щоб постійно піддавати наші категорії критиці, наші аналізи – 
самокритиці. Якщо ми використовуємо визначення деконструкції Жака Дерріда 
(Jacques Derrida), ця критика означає аналіз у контексті того, як діє будь-яка бінарна 
опозиція, змінюючи і витісняючи її ієрархічну конструкцію, а не приймаючи її як 
реальну або притаманну природі речей.1 Звичайно, феміністки робили це протягом 
багатьох років. Історія феміністичної думки є історією відмови від ієрархічної 
побудови відносин між чоловічим і жіночим в її конкретних контекстах і спробою 
змінити або витіснити її діяльність. Феміністські історики тепер мають можливість 
теоретизувати свою практику і розвивати гендер як аналітичну категорію. 

Інтерес до гендеру як аналітичної категорії, з'явився лише наприкінці ХХ 
століття. Вів відсутній в основних розділах соціальної теорії, сформульованих з XVIII 
до початку ХХ століття. Безумовно, деякі з цих теорій побудували свою логіку на 
аналогіях протистояння чоловічого і жіночого, інші визнали «жіноче питання», ще 
інші розглядали формування суб'єктивної сексуальної ідентичності, проте гендер як 
спосіб говорити про системи соціального життя або статеві відносини довго не 
виникав. Таке ігнорування може частково пояснити труднощі, з якими стикалися 
сучасні феміністки у спробі ввести термін гендер до існуючих розділів теорії, і 
переконати прихильників тієї чи іншої теоретичної школи, що гендер має належати 
до їх словника. Термін «гендер» є частиною спроби сучасних феміністок 
претендувати на певну дефініційну основу, наполягати на неадекватності існуючих 
теорій для пояснення стійких нерівностей між жінками і чоловіками. Мені здається 
важливим, що використання терміну гендер виникло в момент великої гносеологічної 
нестабільності, яка у деяких випадках набуває форму переходу від наукових до 
літературних парадигм серед соціологів (згідно антрополога Кліффорда Герца 
(Clifford Geertz), від акценту на причині до акценту на значенні відбувається 
розмивання предмету дослідження),2 і, в інших випадках, форму дебатів про теорію 
між тими, хто стверджує про прозорість фактів і тих, хто наполягає на тому, що вся 
реальність побудована, між тими, хто захищає і тими, хто ставить під сумнів ідею, що 
«людина» є раціональним господарем своєї долі. У просторі цією дискусією, на 
стороні критики науки, розробленої гуманітарними науками, і емпіризму і гуманізму 
постструктуралістами, феміністки не тільки почали формувати власну теоретичну 
позицію, а також знаходити наукових та політичних союзників. Гендер як аналітична 
категорія має набути формулювання саме в цьому просторі.  

Що повинні робити історики, які, зрештою, усвідомили, що їх дисципліни 
відкидаються деякими сучасними теоретиками як релікт гуманістичної думки? Я не 
думаю, що нам слід забути про архіви або відмовитися від вивчення минулого, але 
нам доведеться змінити деякі способи роботи, деякі з питань, які ми задали. Нам 

                                            
1 Стисле та доступне обговорення Derrida, див. Jonathan Culler, On Deconstruction: Theory and Criticism after 
Structuralism (Ithaca, N.Y., 1982), especially 156—79. Див. також Jacques Derrida, Of Grammatology (Baltimore, 
1976); Jacques Derrida, Spurs (Chicago, 1979); стенограма Pembroke Center Seminar, 1983, in Subjects/Objects (Fall 
1984). 
2 Сlifford Geertz, "Blurred Genres," American Scholar, 49 (October 1980): 165-79. 
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потрібно ретельно вивчити наші методи аналізу, конкретизувати припущення і 
пояснити, як,на нашу думку, відбуваються зміни. Замість того, щоб шукати поодинокі 
витоки, ми повинні уявити процеси настільки взаємопов'язаними, що вони не можуть 
розглядатися окремо. Звичайно, ми визначимо проблеми для вивчення, і вони 
позначать початок або точки входу в складні процеси. Саме такі процеси мають бути 
у фокусі нашої уваги. Ми повинні частіше запитувати, як відбувалися речі, щоб 
з'ясувати, чому вони сталися; згідно антрополога Мішель Росальдо (Michelle Rosaldo), 
ми повинні переслідувати не універсальну, загальну причинність, а значуще 
пояснення: «Зараз мені здається, що місце жінки в соціальному житті людини не є, в 
якомусь безпосередньому розумінні, продуктом того, що вона робить, а результатом 
значень, який її діяльність набуває через конкретну соціальну взаємодію»1. Для того, 
щоб дослідити значення, необхідно розглядати індивідуальний предмет разом з 
соціальною організацією, і сформулювати природу їх взаємозв'язків, оскільки обидва 
є вирішальними для розуміння того, як працює гендер, як відбувається зміна. 
Нарешті, ми повинні замінити уявлення про те, що соціальна влада є єдиною, 
послідовною і централізованою чимось, на зразок концепції влади Мішеля Фуко, як 
окремого сузір'я нерівних відносин, хаотично розташованих у соціальному «силовому 
полі».2 У межах цих процесів і структур знаходимо місце для концепції людської дії 
як спроби (принаймні частково раціональної) побудувати ідентичність, життя, 
сукупність відносин, суспільство з певними межами і з мовою – концептуальною 
мовою, яка одночасно встановлює межі і містить можливість заперечення, опору, 
реінтерпретації, гри метафоричного винаходу і уяви.  

Моє визначення гендера складається дві частини і кілька підмножин. Вони 
взаємопов'язані, але повинні бути аналітично окремими. Ядро визначення ґрунтується 
на цілісному зв'язку між двома судженнями: гендер є конститутивним елементом 
соціальних відносин, заснованим на визнаних відмінностях між статями, і гендер є 
основним способом визначення взаємовідносин влади. Зміни в організації соціальних 
відносин завжди відповідають змінам у діяльності влади, але напрямки змін не 
обов'язково співпадають. Як складова соціальних відносин, заснований на визнаних 
відмінностях між статями, гендер включає в себе чотири взаємопов'язані елементи: 
по-перше, культурно доступні символи, які викликають численні (і часто 
суперечливі) уявлення, – Єва і Марія як символи жінки, наприклад, у західних 
Християнських традиціях, – також, міфи світла і темряви, очищення і забруднення, 
невинність і корупція. Істориків цікавлять питання як про символічні уявлення так і 
контексти, в яких вони викликаються. По-друге, нормативні поняття, які презентують 
інтерпретації значень символів, намагаються обмежити і утримати їх метафоричні 
можливості. Ці поняття виражаються в релігійних, освітніх, наукових, правових і 
політичних доктринах і зазвичай набувають форми фіксованої бінарної опозиції, 
категорично і однозначно стверджують сенс чоловічого і жіночого, маскулінного і 
фемінного. 

Насправді ці нормативні висловлювання залежать від відмови або придушення 
альтернативних можливостей, а іноді між ними відбувається відкрита конкуренція (у 

                                            
1 Michelle Zimbalist Rosaldo, "The Uses and Abuses of Anthropology: Reflections on Feminism and Cross-Cultural 
Understanding," Signs, 5 (Spring 1980): 400. 
2 Michel Foucault, The History of Sexuality, vol. 1, An Introduction (New York, 1980); Michel Foucault, 
Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-77 (New York, 1980). 
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які моменти і за яких обставин – це питання слід ставитися до істориків). Позиція, яка 
виступає як домінуюча, однак, здається єдино можливою. Наступна історія написана 
так, ніби ці нормативні позиції є продуктом суспільного консенсусу, а не конфлікту. 
Прикладом такого роду історії є трактування вікторіанської ідеології домашнього 
побуту так, ніби вона була цілком створена і лише після цього виникла реакція на неї, 
а не була постійним суб'єктом розбіжностей у поглядах. Іншим прикладом є сучасні 
фундаменталістські релігійні групи, які примусово пов'язали свою практику з 
відновленням жіночої, напевно, більш автентичної «традиційної» ролі, коли, по суті, 
існує мало історичного прецеденту беззаперечного виконання цієї ролі. Суть нового 
історичного дослідження полягає в тому, щоб розірвати поняття фіксації, виявити 
природу дебатів або репресій, що призводить до появи позачасової постійності у 
бінарній гендерній репрезентації. Такий аналіз повинен включати поняття політики, а 
також посилання на соціальні інститути та організації – третій аспект гендерних 
відносин. 

Деякі вчені, особливо антропологи, обмежили застосування гендеру родовою 
системою (фокусування на побуті та сім'ї як основі соціальної організації). Нам 
потрібен більш широкий погляд, який включає не тільки спорідненість, а і (особливо 
для складних, сучасних суспільств) ринок праці (ринок праці, сегрегований статтю, є 
частиною процесу гендерного будівництва), освіту (всі чоловічі, одностатеві або 
спільні навчальні заклади є частиною одного й того ж процесу), і державний устрій 
(загальне чоловіче виборче право є частиною процесу гендерного будівництва). Не 
має сенсу зводити ці інституції до функціональної корисності в родовій системі, або 
стверджувати, що сучасні відносини між чоловіками і жінками є артефактами старих 
родових систем, заснованих на обміні жінок.1 Гендер будується через спорідненість, 
але не виключно; він побудований також на економіці, державному устрої, що, 
принаймні в нашому суспільстві, діє, в основному, незалежно від спорідненості. 

Четвертий аспект гендеру – суб'єктивна ідентичність. Я згодна з ідеєю 
антрополога Гейлі Рубін (Gayle Rubin) про те, що психоаналіз пропонує важливу 
теорію про відтворення гендеру, опис «трансформації біологічної сексуальності 
індивідуумів, у процесі їх залучення до культури».2 Хоча теорія Лакан може бути 
корисною для побудови гендерної ідентичності, історики повинні працювати більш 
історично. Якщо гендерна ідентичність ґрунтується лише на страху кастрації, то 
значимість історичного дослідження відкидається. Більше того, справжні чоловіки і 
жінки не завжди або буквально відповідають умовав приписів свого суспільства або 
наших аналітичних категорій. Історики повинні, замість цього, дослідити способи, 
якими конструюється гендерна ідентифікованість по суті, і пов'язати свої ідеї з 
іншими сфера діяльності, соціальними організаціями та історично специфічними 
культурними репрезентаціями. Що не дивно, найбільш вдалими зусиллями в цій 
області досі були біографії: інтерпретація Лу Андреаса Саломе, зроблена Бідді 
Мартін, зображення Катаріни Бічер, створене Кетрін Шклар, життя Джессі Даніел 
Еймс, написане Жаклін Холл, і обговорення Шарлотти Перкінс Оілман,3 подане Мері 

                                            
1 Обговорення цієї теми див. Rubin, 'The Traffic in Women', 199 
2 Rubin, 'The Traffic in Women', 189 
3 Biddy Martin, 'Feminism, Criticism and Foucault',New German Critique, 21 (1982), 3-30; Kathryn Kish Sklar, 
Catharine Beecher: A Study in American Domesticity (New Haven: Yale University Press, 1973); Mary A. Hill, 
Charlotte Perkins Oilman: The Making of a Radical Feminist, 1860-1896 (Philadelphia: Temple University Press, 
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Хілл. Проте, можливо, також, і колективний розгляд, як показали Мріналіні Сінха 
(Mrinalini Sinha) та Лу Ратті (Lou Ratte) відповідно у своїх дослідженнях умови 
побудови гендерної ідентичності для британських колоніальних адміністраторів в 
Індії та британських освічених індіанців, які проявили себе антиімперіалістичними, 
націоналістичними лідерами.1  

Перша частина мого визначення гендеру складається, отже, з усіх чотирьох цих 
елементів, і жодна з них не діє без інших. Але вони не діють одночасно, коли один 
лише відображає інші. Питання для історичних досліджень складається у виявленні 
характеру стосунків між чотирма аспектами. Запропонований мною нарис процесу 
конструювання гендерних стосунків може бути використаний для обговорення класу, 
раси, етнічності або, в цьому відношенні, будь-якого соціального процесу. Моя думка 
полягала в тому, щоб уточнити і визначити, як слід досліджувати вплив гендеру на 
соціальні та інституційні відносини, оскільки ці міркування часто неточні або не 
систематичні. Теоретизація гендеру, однак, розкривається в моєму другому 
твердженні: гендер виступає первинним засобом позначення стосунків влади. 
Можливо, краще сказати, що гендер є первинне поле, в межах якого або за 
допомогою якого формулюється влада. Гендер не є єдиним полем, але, схоже, він – 
постійний і рекурентний засіб, що забезпечує значущість влади на Заході, в іудео-
християнстві, а також в ісламській традиції. Як така, ця частина визначення, здається, 
може належати до нормативної частини аргументу, але це не так, оскільки, не 
зважаючи на те, що концепції влади можуть ґрунтуватися на гендері, вони не завжди 
буквально відносяться до самого гендеру. Французький соціолог П'єр Бурдьє (Pierre 
Bourdieu) написав про те, яким чином «division du monde», ґрунтованє на згадках про 
«біологічні відмінності і особливо на тих, що відносяться до поділу праці відтворення 
потомства», діє як «найкраща з створених колективних ілюзій». Як об'єктивний набір 
посилань, концепції гендера структурує сприйняття та організацію соціального життя 
(конкретно та символічно).2 Гендер може бути залучений до самої концепції та 
побудови влади у тій мірі, в якій ці покажчики встановлюють розподіл влади 
(диференційований контроль над матеріальними і символьними ресурсами або доступ 
до них). Французький антрополог Моріс Годелієр (Maurice Godelier) висловив це так: 
«Це не сексуальність переслідує суспільство, а суспільство переслідує сексуальність 
тіла. На факт сексуальних відмінностей між тілами постійно посилаються як на 
свідчення соціальних відносин і явищ, які не мають нічого спільного з сексуальністю. 
І не лише як свідчення, але і як доказ, – іншими словами, як легітимізація».3  

Легітимізуюча функція гендеру діє в багатьох напрямках. Наприклад, Бурдьє 
показав, що в певних культурах сільськогосподарська експлуатація була організована 
відповідно до понять часу і сезону, які спиралися на конкретні визначення 
протилежності між маскулинним та фемінним. Гаятрі Співак (Gayatri Spivak) зробила 

                                                                                                                                                 
1980); Jacqueline Dowd Hall, Revolt Against Chivalry: Jesse Daniel Ames and the Women 's Campaign Against 
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1 Lou Ratte, 'Gender Ambivalence in the Indian Nationalist Movement', ненадрукована стаття, Pembroke Center 
Seminar, весна 1983; Mrinalina Sinha, 'Manliness: A Victorian Ideal and the British Imperial Elite in India', 
ненадрукована стаття, історичний факультет Державного Університету штата Нью-Йорк, г. Стоні Брук, 1984; 
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2 Pierre Bourdieu.ie Sens Pratique (Paris: Les Editions de Minuit, 1980), 246-7,333-461, особливо с. 366. 
3 Maurice Godelier, 'The Origins of Male Domination', New Left Review, 127(1981), 17. 
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критичний аналіз використання гендеру в деяких текстах британських і 
американських письменників.1 Наталі Девіс (Natalie Davis) показала, як концепції 
маскулинного і ремінного пов'язані з розумінням і критикою правил соціального 
устрою у Франції на початку сучасного періоду.2 Історик Каролін Бінум (Caroline 
Bynum) пояснила середньовічну духовність через аналіз відносин між концепціями 
маскулинного і фемінного і релігійної поведінки. Її робота дає нам важливе уявлення 
про засоби, за допомогою яких ці концепції вибудовували політику чернечих 
інститутів, а також окремих віруючих.3 Історики мистецтва відкрили нову територію, 
знайшовши соціальні підтексти в літературних описах жінок і мужчин.4 Ці 
інтерпретації засновані на ідеї про те, що концептуальні мови використовують 
диференціацію для встановлення значення, і що статева різниця є первинним 
способом позначення диференціації.5 Гендер, таким чином, дає можливість 
розшифрувати значення і зрозуміти складні зв'язки між різними формами людської 
взаємодії. Коли історики шукають шляхи, якими концепція гендеру легітимізує і 
конструює соціальні відносини, вони розвивають розуміння взаємного характеру 
гендеру і суспільства, а також конкретних і контекстуально конкретних засобів, за 
допомогою яких політика конструює гендер, а гендер конструює політику. 

Політика є лише однією з областей, в яких гендер може бути використаний для 
історичного аналізу. Я вибрала наступні приклади, пов'язані з політикою і владою в 
сенсі, що тлумачить їх традиційно, тобто, коли вони стосуються уряду і національної 
держави, з двох причин. По-перше, ця територія практично незвідана, оскільки 
гендерне ставлення розглядається як протилежне реальному політичному. По-друге, 
політична історія, як і раніше, є домінуючим способом історичного дослідження, 
виступає оплотом опору щодо включення матеріалу або навіть питань про жінок і 
гендер.  

Поняття гендер використовувався в буквальному або переносному сенсі в 
політичній теорії задля виправдання або критики правління монархів і для визначення 
відносин між правителем і підданими. Можна очікувати, що дебати сучасників про 
правління Єлизавети I в Англії та Єкатерини Медічі у Франції будуть розгортатися 
навколо питання про відповідність жінок політичному управлінню, але в період, коли 
спорідненість і царювання були тісно пов'язані, обговорення королів були так само 

                                            
1 Gayatri Chakravorty Spivak, "Three Women's Texts and a Critique of Imperialism," Critical Inquiry, 12 (Autumn 
1985): 243-46. Див. також Kate Millett, Sexual Politics (New York, 1969). Дослідження того, як робота жіночих 
посилань у основних текстах західної філософії виконується Luce Irigaray in Speculum of the Other Woman 
(Ithaca, N.Y., 1985). 
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наскільки відкрито або закрито вони розглядають категорії відмінностей.  Оскільки постструктуралісти не 
фіксують універсального значення для категорій і для відносин між ними, їх підхід бачиться відповідним для 
того типу історичного аналізу, який я підтримую. 
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наповнені маскулінністю і фемінністю.1 Різниця між теоретиками структуралізму і 
пост-структуралізму в цьому питанні ґрунтується на тому, наскільки відкрито або 
закрито вони розглядають категорії відмінностей. Оскільки пост-структуралісти не 
фіксують універсального значення для категорій і для відносин між ними, їх підхід 
бачиться відповідним для того типу історичного аналізу, який я підтримую. Аналогії з 
шлюбними відносинами обумовлюють структуру дискусій Жана Бодена, Роберта 
Філмера, і Джона Локка. Критика Французької революції Едмунда Берка (Edmund 
Burke) заснована на контрасті між потворними, кровожерливими відьмами-
санкюлотами («фурії пекла в захоплених тілах огидних жінок») і м'якою жіночністю 
Марії Антуанетти, яка бігла від натовпу, щоб «шукати притулку у короля і чоловіка», 
і чия краса колись була предметом національної гордості. (Відносно ролі, що 
відповідає фемінному в політичному устрої, Берк писав: «щоб змусити нас любити 
країну, країна повинна бути прекрасною»).2 Але аналогія не завжди проводиться з 
браком або навіть з гетеросексуальністю. У середньовічній ісламської політичної 
теорії символи політичної влади апелювали, частіше, до сексу між чоловіком і 
хлопчиком, припускаючи не тільки форми прийнятної сексуальності схожі на ті, що 
описані Фуко в останній роботі про стародавню Грецію, але також невідповідність 
жінок будь-якому поняттю політики чи суспільного життя.3  

Щоб цей останній коментар не наводив на думку про те, що політична теорія 
просто відображає соціальну організацію, важливо відзначити, що зміни в гендерних 
відносинах можуть бути обумовлені поглядами на потреби держави. Чудовий 
приклад – обговорення Луї де Бональ (Louis de Bonald) в 1816 році причин, за якими 
закон про розлучення було скасовано: «Так само, як політична демократія «дозволяє 
людям, слабкій стороні політичного суспільства, повставати проти встановленої 
влади», так і розлучення, «істинно домашня демократія», дозволяє дружині, «слабкій 
стороні, повставати проти шлюбної влади ... щоб не віддати державу до рук народу, 
необхідно не допускати сім'ю в руки дружин і дітей».4 Бональ починає з аналогії, а 
потім встановлює пряму відповідність між розлученням і демократією. 
Прислухаючись до набагато більш ранніх обговорень сім'ї як фундаменту добре 
організованої держави, законодавство, яке вводить в життя цей погляд, перекриває 
кордони шлюбних відносин. Так само, у наш час, консервативні політичні ідеологи 
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хотіли б прийняти низку законів про організацію та поведінку сім'ї, які б змінили 
існуючу практику. Зв'язок між авторитарними режимами і контролем над жінками 
був поміченим, але не був уважно дослідженим. Будь то у вирішальний для 
якобінської гегемонії момент Французької Революції, або під час боротьби Сталіна за 
повну владу, або при введенні нацистської політики в Німеччині, або ж з перемогою в 
Ірані Аятолла Хомейні, нові правителі легітимізують домінування, силу, центральну 
владу і правлячу силу як маскулінне (ворогів, чужих, підривних елементів, слабкість 
як фемінне) і, безпосередньо, вводять цей код в закони (забороняючи політичну 
участь жінок, оголошуючи аборти незаконними, забороняючи наймання на роботу 
матерів, вводячи регулювання жіночого одягу), що вказують жінкам на їх місце.1 Ні 
самі дії, ні час їх проведення, не мають самостійного значення; в більшості випадків, 
держава безпосередньо нічого не отримує від контролю над жінками, як і не отримує 
нічого матеріального. Ці дії набувають значення тільки як частина аналізу конструкції 
і консолідації влади. Політика щодо жінок формувалася з позицій поширення 
контролю та сили. У цих прикладах статеві відмінності було сформульовано у 
поняттях домінування або контролю над жінками. Ці приклади дають деяке 
розуміння різновидів відносин влади, які конструюються в сучасній історії, але 
конкретно цей тип відносин не є універсальною політичною темою. Так, наприклад, 
демократичні режими ХХ століття також конструювали свої політичні ідеології з 
ґендерними концепціями і вводили їх у політику; держава добробуту, наприклад, 
продемонструвала свій захисний патерналізм у законах, спрямованих на жінок і 
дітей.2 У минулому, деякі соціалістичні і анархічні рухи повністю відмовлялися від 
метафор домінування, образно критикуючи певні режими або соціальні організації у 
поняттях трансформації гендерних ідентичностей. Утопічні соціалісти Франції та 
Англії в 1830-х і 1840-х роках пов’язували свої мрії про гармонійне майбутнє з точки 
зору комплементарної природи індивідів, прикладом якої виступає союз чоловіка і 
жінки, «соціальної особи».3 Європейські анархісти також були довгий час відомі не 
тільки своєю відмовою від умовностей буржуазного шлюбу, але і своїм баченням 
світу, в якому статеві відмінності не впливали на ієрархію.  

Це – приклади явного зв'язку гендеру і влади, але вони є лише частиною мого 
визначення гендеру як первинного засобу позначення відносин влади. Увага до 
гендера не завжди явно виражена, але вона, тим не менш, – найважливіша частина 
організації рівності або нерівності. Ієрархічні структури покладаються на узагальнене 
розуміння, так званих, природних відносин між чоловіком і жінкою. Концепція класу 
в дев'ятнадцятому столітті покладалася у своїх поняттях на гендер. У той час, 
наприклад, як реформатори з середнього класу Франції зображували робітників в 
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поняттях, кодованих як фемінні (підлеглі, слабкі, сексуально експлуатовані, як повії), 
лідери лейбористів і соціалістів, в свою чергу, наполягали на маскулінних ознаках 
робітничого класу (виробники, сильні, захисники своїх жінок і дітей). Терміни цього 
дискурсу явно не стосувалися статі, але, щоб встановити їх значення, вони спиралися 
на посилання на нього, на гендерне «кодування» певних термінів. У цьому історично 
специфічному процесі, нормативні визначення гендеру (які приймалися як дані) було 
відтворено і вбудовано в культуру французького робітничого класу.1 

Предмет війни, дипломатії і державної політики часто виникає, коли традиційні 
політичні історики ставлять під сумнів корисність гендеру в своїй роботі. Але і тут 
нам необхідно подивитися на приховані мотиви особистостей і подивитися за межі 
буквального використання їх слів. Відносини влади між націями і статус 
колоніальних суб'єктів стали зрозумілими (і, отже, легітимними) в поняттях відносин 
між чоловіком і жінкою. Легітимізація війни – розтрата молодих життів на захист 
держави – розкриває різні форми звернень до мужності (до необхідності захистити 
жінок), прихованої опори на віру в синівський обов'язок служити своїм правителям 
або своєму (батьку) королю, і асоціацій маскулінності і національної могутності.2 
Державна політика сама по собі є гендерою концепцією, так як встановлює свою 
крайню важливість і суспільну владу, причини і сам факт своєї вищої влади саме у 
виключенні жінок зі своєї діяльності. Гендер – одна з постійних ознак, за допомогою 
яких політична влада сприймається, легітимізується і критикується. Він відноситься 
до визначення опозиції жіночого / чоловічого, але також встановлює його. Для 
затвердження політичної влади це відношення мають бути безпомилковим і 
фіксованим, знаходитися поза людської конструкції, бути частиною природного або 
божественного порядку. Таким чином, як бінарна опозиція, так і соціальний процес 
гендерних відносин стає частиною значення самої влади; постановка під сумнів або 
зміна будь-якого аспекту загрожує всій системі.  

Якщо позначення гендеру і влади формують один одного, то як відбуваються 
зміни? Відповідь, в широкому сенсі, полягає в тому, що зміни можуть бути 
ініційовані в багатьох точках. Потужні політичні потрясіння, які скидають в безодню 
старі режими і дають життя новим, можуть модифікувати поняття (і, таким чином, 
організацію) гендеру в пошуках нових форм легітимізації. А можуть і не зробити 
цього; старі уявлення про гендер також служать підтвердженням нових режимів.3 

                                            
1 Louis Devance, "Femme, famille, travail et morale sexuelle dans l'idéologie de 1848," in Mythes et représentations de 
la femme au XIXe siècle (Paris, 1976); Jacques Rancière and Pierre Vaudav, "En allant à l'expo: l'ouvrier, sa femme et 
les machines," Les Révoltes Logiques, 1 (Winter 1975): 5-22. 
2 Gayatri Chakravorty Spivak, " 'Draupadi' by Mahasveta Devi," Critical Inquiry, 8 (Winter 1981): 381—402; Homi 
Bhabha, "Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse," October, 28 (Spring 1984): 125—33; Karin 
Hausen, "The Nation's Obligations to the Heroes' Widows of World War I," in Margaret R. Higonnet, etal., eds., 
Women. War and History (New Haven, Conn., 1986). See also Ken Inglis, "The Representation of Gender on 
Australian War Memorials," ненадрукована праця, представлена на Bellagio Conference on Gender, Technology and 
Education, October 1985. 
3 Про Французьку революцію, див. Levy, Women in Revolutionary Pans', Про Американську реіолюцію, див. 
Mary Beth Norton, Liberty's Daughters: The Revolutionary Experience of American Women (Boston, 1980); Linda 
Kerber, Women of the Republic (Chapel Hill, N.C., 1980); Joan Hoff-Wilson, "The Illusion of Change: Women and the 
American Revolution," in Alfred Young, ed., The American Revolution: Explorations in the History of American 
Radicalism (DeKalb, 111., 1976), 383-446. Про третю Французьку республіку, див. Steven Hause, Women's 
Suffrage and Social Politics in the French Third Republic (Princeton, N.J., 1984). Цікаве дослідження випадку 
Maxine Molyneux, див. "Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State and Revolution in 
Nicaragua,'1 Feminist Studies, 11 (Summer 1985): 227-54. 
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Демографічні кризи, викликані браком продовольства, лихом або війнами, можуть 
ставити під сумнів нормативні бачення гетеросексуального браку (як це сталося в 
деяких колах деяких країн в 1920-х роках), але вони також породили пронаталістську 
політику, яка наполягала на виключному значенні материнської та репродуктивної 
функцій жінок.1 Зміна форм найму на роботу може призвести до зміни шлюбних 
стратегій і до інших можливостей конструкції суб'єктивності, але вони також можуть 
бути сприйняті як нові сфери діяльності для свідомих дочок і дружин.2 Поява нових 
видів культурних символів може зробити можливим переосмислення або, навіть, 
переробку едипової драми, але може також послужити і ще більш виразній 
постановці цієї жахливої драми. Політичні (в тому сенсі, що різні особистості і різні 
значення вступають один з одним в боротьбу за контроль) процеси визначать, який 
результат буде превалювати. Природа цього процесу, суб'єктів та їх дій, може бути 
визначена лише конкретно, в контексті часу і місця. Ми можемо написати історію 
цього процесу тільки якщо зрозуміємо, що чоловік і жінка – одночасно порожні і 
наповнені категорії. Порожні, тому що вони не мають остаточного, трансцендентного 
значення. Наповнені, тому що навіть якщо вони здаються сталими, вони все ж містять 
в собі альтернативні, спірні визначення.  

Політична історія, в деякому сенсі, розігрується на полі гендеру. Це поле, яке 
здається фіксованим, і все ж значення якого постійно змінюються. Якщо ми 
розглядаємо опозицію чоловіки і жінки як проблемну, а не як сталу (так іноді 
контекстуально встановлюється), як ту, що постійно формується, змінюється, то ми 
повинні постійно шукати відповіді не тільки на питання про те, що ставиться на карту 
в проголошення або дебатах, які залучають гендер для пояснення або виправдання 
своїх позицій, а й питанням про те, як використовуються і виражаються приховані 
розуміння гендеру. Яким є відношення між законодавством про жінок і владою 
держави? Чому (і з якого часу) жінки розглядаються невидимими історичними 
суб'єктами, в той час як ми знаємо, що вони брали участь в великих і малих подіях 
людської історії? Чи сприятиме легітимізації гендеру поява професійних кар'єр?3 Чи є 
стать (цитую назву недавньої статті французької феміністки Люс Ірігарей (Luce 
Irigaray)) суб'єктом науки?4 Якими є відношення між державною політикою та 
відкриттям злочинності гомосексуальності?5 Як соціальні інститути включили гендер 
в свої припущення і організації? Чи існували коли-небудь насправді егалітарні 
концепції гендеру, в поняттях яких були  спроектовані, якщо не побудовані, політичні 
системи?  

                                            
1 Пропронаталізм, див. Riley, War in the Nursery, and Jenson, "Gender and Reproduction." Про 1920-ті роки, 
див.статті в Strategies des Femm.es (Paris, 1984). 
2 Про різні інтерпретації впливу нової роботи на жінок див. Louise A. Tilly and Joan W. Scott. Women, Work and 
Family (New York, 1978); Thomas Dublin, Women at Work: The Transformation of Work and Community in Lowell, 
Massachusetts, 1826—1860 (New York, 1979); and Edward Shorter, The Making of the Modern Family (New York, 
1975). 
3 Див., наприклад, Margaret Rossiter, Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1914 (Baltimore, Md., 
1982). Luce Irigaray, "Is the Subject of Science Sexed?" Cultural Critique, 1 (Fall 1985): 73-88. 
4 Luce Irigaray, 'Is the Subject of Science Sexed?', Cultural Critique, 1 (1985), 73-88 
5 Louis Crompton, Byron and Greek Love: Homophobia in Nineteenth-Century England (Berkeley: University of 
California Press, 1985). Этот вопрос затронут также в Jeffrey Weeks, Sex, Politics and Society: The Regulation of 
Sexuality Since 1800 (London: Leyman, 1981). 
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Дослідження цих питань сприятиме появі історії, яка надасть нові перспективи 
старим питанням (про те, наприклад, як, вводиться політичне правління, або який є 
вплив війни на суспільство), осучаснить старі питання новими термінами (вводячи 
міркування про сім'ю і сексуальність, наприклад, у вивчення економіки або війни), 
зробить жінок як видимими активними учасницями і створить аналітичну міст між 
зовні фіксованою мовою минулого і нашою власною термінологією. Крім того, ця 
нова історія залишить відкриті можливості для роздумів про існуючі феміністичні 
політичні стратегії і про (утопічне) майбутнє, так як вона передбачає, що гендер 
повинен бути переосмисленим і реструктурованим у поєднанні з баченням політичної 
і соціальної рівності, яка включає не тільки стать, але і клас та расу. 
 

Переклад з англійської Т.Ларіна. Переклад виконано за виданням: Joan Wallach Scott, 
«Gender: A Useful Category of Historical Analysis», in: Joan Wallach Scott, Gender and 
the Politics of History (New York: Columbia University Press, 1999). 
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ЧИ ІСНУВАВ РЕНЕСАНС ДЛЯ ЖІНОК? 
Джоан Келлі 

 
Одним із завдань написання історії жіноцтва є чітка періодизація. Якщо взяти 

за точку відліку емансипацію жінок, то можна виявити, що події, які зумовили 
історичний розвиток чоловіків, звільнивши їх від природних, соціальних та 
ідеологічних обмежень, мали зовсім інші, навіть протилежні наслідки для жінок. 
Найкращим прикладом тут є Ренесанс. Приблизно з 1350 по 1530 роки Італія 
випередила решту європейських країн завдяки порівняно ранньому становленню 
держав у справжніх державах, які тримались на торгівельній і мануфактурній 
економіці, та поширенню постфеодальних і навіть постцехових соціальних відносин. 
Усе це вивело італійське суспільство на вищий для свого часу рівень і відкрило 
можливості для виявлення тих соціальних і культурних рис, за якими ми визначаємо 
ту епоху. Однак на жінок цей прогрес справив настільки несприятливий вплив, що 
можна б сказати: для них Відродження не було — принаймні, в період Ренесансу. 
Держава, ранній капіталізм і соціальні відносини, сформовані ними, по-різному 
позначились на житті жінок — залежно від їх становища в суспільстві. Але найбільше 
вражає те, що жінки в цілому, особливо посеред класів, що домінували в італійських 
містах, мали перед собою куди менші можливості соціального й особистого вибору, 
ніж чоловіки одного з ними суспільного рівня — чи то йдеться про ремісників, чи про 
купецтво, чи про аристократію. 

Перш ніж обстоювати це положення, яке суперечить поширеному уявленню 
про рівність чоловіків і жінок в епоху Ренесансу, нам слід розглянути, яким чином 
можна визначити, не кажучи вже про те, щоб виміряти всі здобутки і втрати, коли 
йдеться про свободу жінки. Я вважаю найбільш відповідними для визначення 
зростання (чи зменшення) впливовості жінок в епоху Ренесансу, і характеру їх 
історичної ролі такі критерії: 1) регулювання жіночої сексуальності, на відміну від 
чоловічої; 2) економічні та політичні функції жінок, тобто види їх діяльності, на 
відміну від чоловічих, їх доступ до власності, політичної влади, а також до освіти, 
необхідної для особистого розвитку й утримання влади та власності; 3) культурні 
функції жінок у становленні тогочасного суспільства та доступ до освіти та/або 
необхідних для цього інституцій; 4) ідеологічний дискурс, що склався щодо жінок, 
зокрема статево-рольова система, яка знайшла відображення у символічних витворах 
суспільства: мистецтві, літературі, філософії. [...] 

У цій праці досліджено суспільство доби Відродження і місце жінки в ньому 
через ставлення до сексуальності в житті та через еволюцію поняття ролі статей. На 
перший погляд, при такому підході розгляд ренесансного мислення становить певну 
проблему, оскільки його не так просто розкласти по поличках. Уявлення про стосунки 
між статями охоплюють цілий спектр понять: від відносного взаємодоповнення 
статей, яке знаходимо в літературі про кохання, про світські манери й виховання, до 
патріархальних концепцій у трактатах про сім'ю, шлюб і до проголошення рівності 
статей у ранньоутопічних соціальних теоріях. Таке різмаїття, однак, не заважає 
спробам реконструювати історію концепцій ролей і пов'язати її зреальним 
становищем жінки. [...] Незважаючи на відмінність, кожне з різних джерел донесе до 
нас одну і ту саму історію. Кожне по-своєму відкриє ще якийсь спосіб примусу, якого 
зазнавало жіноцтво доби Відродження в міру того, як сімейне і політичне життя в 
середньовічному феодальному суспільстві вело до зародження ранньомодерної 
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держави. Джерела, які репрезентують інтереси аристократії і буржуазії, подають 
щодо цього подвійні свідоцтва. За деяким винятком (як от Бокаччо чи Аріосто), 
майже всі вони проголошують цнотливість як норму жіночності і переглядають 
стосунки між статями на користь чоловічого домінування і жіночої залежності. 

Буржуазні трактати про освіту, приватне життя і суспільство завзято 
обстоюють відмову від жіночої незалежності. Досить сказати, що вони різко 
розмежовують підпорядковану приватну царину буття жінок і панівну публічну 
сферу чоловіків, досягнувши в цьому справжнього «ренесансу» класичних Афін, з їх 
уявленнями і практикою домашнього ув'язнення громадянами своїх дружин. 
Придворна ренесансна література, яку ми будемо розглядати, була більш витонченою. 
Але навіть тут, аналізуючи деякі типові роботи цього жанру, ми знаходимо нову 
форму придушення емоційних проявів шляхетних дам, на відміну від тієї 
толерантності, з якою підходила до них середньовічна література. [...] 

 
Кохання і середньовічна дама 

Середньовічне придворне кохання, жорстко затиснуте в лещатах моральних 
пріоритетів феодалізму і церкви, все ж дозволяло жінкам у певний спосіб давати 
прояв статевої любові. Звичайно, в той час лише шляхетні жінки мали право так 
виявляти свою сексуальність і емоції. Якщо лицар бажав селянки, то в ХІІ столітті 
теоретик «Мистецтва куртуазного кохання» Андреас Капеланус заохочував його «не 
вагаючись брати те, чого хочеш, і обняти її силоміць»1. Однак у стосунку до дами 
«справжньому закоханому не личить думати про жодну втіху, окрім тієї, яка буде 
приємною його коханій». Оскільки куртуазне кохання мало визначати як явище 
шляхетне, воно заохочувало необхідну свободу у взаєминах закоханих, однак кохання 
метафорично перенесло соціальні васальні відносини на любовні стосунки. Це була 
«марнославність», яку Моріс Валансі влучно назвав» засадничим принципом цілої 
картини» куртуазного кохання2. 

З двох домінантних комплексів соціальної залежності, сформованих феодаліз-
мом, — ліній залежності (les liens de dirpendence), як назвав їх Марк Блок, — васаль-
ний, військовий зв'язок лицаря з сюзереном напочатку характеризувався добро-
вільністю входження в нього. У той час, коли кожен був «чиєюсь» людиною, право 
вільно ставати на службу характеризувало аристократичні зобов'язання, тоді як 
спадковість означала «робочі» стосунки кріпака з паном. Подібним чином в серед-
ньовічних романах за освідченням у коханні зазвичай йшли переговори, і вільно 
пропонована любов могла бути вільно відхиленою. Союз скріплювався поцілунком 
(власне, шанобливим поцілунком), відбувався обмін перстенями, і лицар починав 
служити своїй дамі. Зображення кохання як васальних стосунків означало певну 
свободу для жінок-аристократок. Найхарактерніше, що в поняття гетеросексуальних 
відносин разом із розумінням свободи увійшло розуміння шанобливості до сюзерена 
— і взаємності. В символічних зображеннях на щитах гравюрах, нерідко бачимо 
сцени, де лицар стоїть перед дамою на колінах в позі ритуальної уклінності, а вона 
тримає його долоні між своїми; ця шанобливість означала не панування дами чи 
підлеглість їй, а чоловічу вірність, відданість такому служінню. «Дама має шанувати 
свого обранця як друга, а не як «пана», — пише жінка-трубадур (trobairitz) Марі де 

                                            
1 Andreas Capellanus. The Art of Courtly Love, trans. John J. Party. 1941. P. 150-151. 
2Maurice Valency. In Praise of Love: An Introduction to the Love-Party of the Renaissance. New York, 1961. P. 146. 
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Вантадур1. Разом із тим, шанобливість заповідала взаємність прав і обов'язків, тобто 
від дами теж вимагалося служіння. В одиному з романів Марії Французької дама їде в 
замок, щоб «заступитися» за свого лицаря, якого збираються засудити барони з двору 
короля Артура, і випрошує для нього помилування, як це міг би зробити який-небудь 
сюзерен. Обопільність і взаємодоповнюваність позначають стосунки дами зі своїм 
«ami» (це слово найчастіше вживалося як означення «коханця», але також, і це 
важливо, було синонімом слова «васал»). 

Стосунки між лицарем і дамою суперечили патріархальним сімейним відноси-
нам, принаманним тій же самій суспільній верстві. Усвідомлюючи несумісність таких 
взаємин із пануючими сімейними і шлюбними стосунками, жерці куртуазного 
кохання розмежовували любов і шлюб. «Ми не наважуємось заперечувати думку 
графині Шампанської, яка стверджує, що між чоловіком і дружиною кохання 
існувати не може», — пише Андреас2. Проте, висловлюючись про вільні і сповнені 
взаємності гетеросексуальні позашлюбні відносини, поети і теоретики куртуазного 
кохання нехтували майже всеосяжну вимогу патріархального суспільства щодо 
жіночої цнотливості, тобто вірності жінки шлюбному ложеві. Причини і сам факт 
такого поводження довго дискутувались, однак очевидним є те, що існували 
міркування і взірці, які виправдовували адюльтер згаданого роду. Для аристократії 
шлюб як зв'язок, зумовлений тиском іззовні, мав присмак соціальної необхідності. І 
якщо феодалізм ганив шлюб як такий, зневажаючи вимушені зобов'язання, то церква 
робила це, розглядаючи шлюб не як «релігійне» утворення, а як щось нице, викликане 
лише природною необхідністю. Більше того, християнство напевне заохочувало 
куртуазну любов на глибшому емоційному рівні. Структурна модель відношень між 
коханцями відповідала васальній залежності, однак самй почуття плекалося 
християнським звеличенням любові. 

Християнство посприяло піднесенню кохання, очищуючи його від сексуаль-
ності, проте куртуазна любов знову поєднала їх і через те явно відійшла від христи-
янського вчення. Відтак толерантність щодо адюльтеруне була ажнадто кричущою. 
Феодалізм ігнорував всілякі церковні правила, якщо вони зачіпали його інтереси, — 
зокрема заборону турнірів, розлучень і повторних шлюбів. Більше того, адюльтер 
навряд чи потребував схвалення від куртуазного кохання, яке, принаймні, виступало 
як стримуюча сила, бо пов'язувало сексуальність (за винятком шлюбу) з любов'ю. В 
романі ХІІ ст., авторомякого є Кретьєн де Труа, лицар Ланселот лежить в ліжку з 
чарівною жінкою, тому що він це їй обіцяв, але він «не удостоює її жодним поглядом 
і не виказує їй жодних інтимних почуттів. Чому ж так? Тому, що його серце не 
належить їй... У лицаря лише одне серце, і він більше ним не володіє. Його серце вже 
віддано іншій, тому він не може дарувати його ще комусь». По суті, цнотливість 
Ланселота становила більшу небезпеку для християнської доктрини, ніж той факт, що 
його пристрасть до Женеври була адюльтерною, оскільки стан його духу 
виправдовував статеву любов. Для середньовічної церкви сексуальність, освячена 
християнським шлюбом і спрямована на продовження роду, була «просто 
сексуальністю». З іншого боку, кохання, що визначалось як прагнення до добра, 
вдосконалює людину, і тому сама по собі любов, за визначенням Фоми Аквінського, 
плине безпосередньо до Бога. Як християнин Ланселот зневажає звичайну 

                                            
1 "E il dompna deu a son drut far honor / Cum ad amic, mas non cum a seignor." Ibid., P. 64. 
2 Andreas Capellanus. The Art of Courtly Love, trans. John J. Party. 1941. P. 175. 
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сексуальність — заради розкошів чуттєвого кохання. Він кинув виклик христи-
янському вченню, бо знову поєднав любов і секс, але те, що він зазнає любові як 
щирого покликання, як пристрасті, цілком узгоджується з християнським почуттям. 
Його любов, як свідчить оповідь Кретьєна де Труа, настільки ж сакраментальна, 
наскільки сексуальна. [...] 

Куртуазне кохання певним чином нав'язувало до християнства тому, що, окрім 
позитивного ставлення до чуттєвості, обидва рішуче заохочували «романтичний» 
стан почуттів. У християнській Європі пристрасть мала таке позитивне духовне 
значення, яке, схоже, суперечило класичній етиці і класичним еротичнми почуттям. І 
в релігійному, і шляхетському сенсі кохання розглядалось як фатум, йому корилися, 
його не відкидали. Неначе навернені пристрастю, яка надалі керувала й володарювала 
ними, заради якої можна було витерпіти будь-яке страждання, куртуазні коханці, як 
ченці-пустельники, прагли вищого емоційного стану, тобто не такого, якого могло 
запропонувати звичайне життя. Вони шукали екстазу, і це вимагало від них стоїчної 
дисципліни, аскетичної сили духу і цілеспрямованості. Любов, зі своїми 
випробуваннями, вилучала їх із сірої, марнотної буденності, підносячи своїх обранців 
понад умовності шлюбу і суспільства. 

Отже, як релігійне почуття, так і феодальні чесноти — разом підживлювали 
концепцію чуттєвого кохання, яке вимагало, щоб жінки також поділяли ту саму 
пристрасть. [...] 

Ідея сексуальної взаємності була аж так поширена в літературі, присвяченій 
куртуазному коханню, що годі примиритися з поглядом на неї як на форму 
поклоніння Мадонні, згідно з яким далека і цнотлива дама зневажає фізичний бік 
коханця. Це прийде згодом, коли куртуазна любов зазнає перетворень, зумовлених 
метаморфозами пізнього середньовіччя й епохи Ренесансу. Але для ХІІ століття 
типовими питаннями [...] залишаються: «Чи повинна дама зробити для свого обранця 
стільки ж, скільки він для неї?» або «Хто з трьох перебуває в найгіршому становищі: 
чоловік, який здогадався, що у дружини є коханець, чи дружина і коханець, які 
знають про здогад чоловіка? « 1Подібним чином і Андреас Капеланус сприймав 
різницю між так званими «чистим» і «нечистим» коханням як щось вторинне, 
несуттєве. Обидва вони походять від одного й того ж сердечного почуття і одне може 
перетворитися в інше під тиском обставин. Адюльтер вимагав деякої обережності, але 
це не міняло очевидної еротичної сутності навіть «чистої» любові, оскільки там не 
заборонялися «поцілунок, обіймання, стриманий контакт з оголеним коханцем, 
уникалася лише кінцева насолода»2. 

Що означала для реального становища жінок в умовах феодалізму сексуальна 
природа куртуазного кохання, що мало добровільний характер і не патріархальну 
сутність. Вона, цілком очевидно, означала певне «ідеологічне звільнення жіночої 
сексуальної й емоційної енергії, і цьому відповідали певні соціальні реалії. Тут немає 
сенсу ставити марне запитання про те, чи існували реально такі любовні стосунки, чи 
це був просто літературний прийом. Справді істотним питанням, дотичним до 
ідеології, є радше питання, що за суспільство могло пропонувати позашлюбні 
любовні стосунки яко соціальний ідеал взаємин, до того ж жінки були вільними у цих 
стосунках, хоча, попри взаємність, вони радше дарували, а чоловіки служили. Якими 

                                            
1 Tomas Frederick Crane. Italian Social Customs of the Sixteenth Century. New Haven, 1920. P. 10-11.  
2 Andreas Capellanus. The Art of Courtly Love, trans. John J. Party. 1941. P. 122. 
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були ті соціальні умови, що заохочували більше такі особливі звичаї, ніж поширену 
цнотливість жінки та/або її залежність? 

Поза сумнівом, куртуазна любов дістала такого поширення просто як звичай. 
На всіх рівнях аристократії представники обох статей складали поезію трубадурів та 
куртуазні романи і слухали їх на придворних прийомах, у формі пісень або 
речитативів, майже повсюди в середньовічній Європі. Але так могло статися лише в 
тому випадку, якщо ці ідеї скоріше підтримували, ніж підривали суспільний порядок, 
в якому домінували чоловіки. Тема любові могла, як, наприклад, у «Тристані» 
Готфріда Страсбурського, відбивати ідеали, що рішуче протистояли інститутам 
церкви й феодальної монархії. Але напочатку куртуазна любов, по суті, загрожувала 
християнським чуттям чи феодалізмові не більше, ніж лицарство, яке внесло у 
професію воїна деякі «сакраментальні» моральні цінності і стриманість. 
Прославляючи сексуальність, куртуазна любов водночас збагатила і поглибила її 
через поєднання з християнським поняттям пристрасті. Часто, зраджуючи свого пана 
заради того, щоб служити його дружині, лицар втілював у цих стосунках феодальну 
ідею здійснюваної вільної взаємної служби. І хоч пристрасна любов вела до 
адюльтеру, вона цим самим зміцнювала, як необхідну передумову, практику 
«політичного» шлюбу. Література куртуазної любові скоріше притлумлювала, аніж 
посилювала напругу між собою та іншими соціальними цінностями. Причина цього 
лежить глибше, ніж у літературі, — вона криється в характері соціальних умов, за 
яких існувала реальна злагода або принаймні не було суперечності між сексуальними 
та емоційними потребами жінок і інтересами аристократичної сім'ї, що її і феодалізм, 
і церква розглядали як фундаментальну основу соціального порядку. 

Чинники, що розглядаються тут, — це власність і влада з одного боку, і 
незаконність, з іншого. Феодалізм як система приватної юрисдикції пов'язував владу 
із земельною власністю і допускав для жінки право успадкування і управління 
феодальною власністю. Право жінок на спадщину часто відповідало потребам сімей 
великих землевласників, про що свідчать їх неослабні зусилля забезпечити такими 
правами жінок свого роду. Власне, сама галантність феодального суспільства не 
визначала авторитет феодального жіноцтва. Але той факт, що жінки могли володіти 
феодальними маєтками і навіть графствами — і здійснювати сеньоральну владу, 
право на яку надавало землеволодіння, — безумовно сприяв зміцненню шанобливого 
ставлення до жінки. [...] 

Так, наприклад, невірність Елеонори Аквітанської, дружини короля Франції, 
могла б мати значно серйозніші наслідки в іншій країні, і в інший час, скажімо, в 
Англії часів Генріха VIII. Елеонора Аквітанська одружилась з майбутнім королем 
Англії Генріхом II, вірніше, заключила новий союз, поєднавши інтереси династії 
Плантагенетів з інтересами її обширних володінь у Провансі. Жінки також волода-
рювали в часи відсутності своїх войовничих чоловіків. Тоді, вельможні дами чинили 
правосуддя, адміністрували маєтки, пильнували за виконанням васальних повин-
ностей. Вона, вельможна дама, була володарем — правда, скоріше панувала від імені 
свого чоловіка. Тільки, як була вдовою або не мала дітей чоловічої статі, то панувала 
самостійно. В церковному середовищі ігумені володіли широкими світськими і 
церковними повновластями в межах великих земельних володінь і завжди панували 
самостійно завдяки становищу, яке обіймали. 

Такими соціальними реаліями пояснюється збереження матронімії, тобто 
поширене в середньовічному суспільстві використання материнського прізвища, що 
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відображало позиції жінок як землевласниць і управительок великих господарств, 
зокрема в період хрестових походів. Ця ситуація пояснює також, чому чоловіки 
толерували невірність своїх дружин, якщо ті діяли обачливо. Для досягнення головної 
мети чоловіка — здобути й утримувати феодальний маєток — необхідна була 
підтримка дружини, навіть успадкування нею власності. Як пише Емілі Джеймс 
Патнем, «Хай це звучить парадоксально, але барон віддавав перевагу впевненості у 
безпеці власних володінь, а не законнонародженості свого сина, хоча, звичайно, 
відносна цінність цих речей з тих пір змінилась»1. Справді, куртуазна література 
демонструє дивну відсутність інтересу до позашлюбності дітей. Хоча майже всі дами 
в романах заміжні, рідко згадується про те, що вони мають дітей, які могли б 
ускладнити їм життя і кохання. Впевненість у тому, що любов може квітнути лише в 
адюльтері, відображала і водночас зміцнювала стабільність договірного шлюбу. 
Таким чином, неувага до питання законнонародженості пояснюється, можливо, 
політичною роллю жінок і принципом неподільності феодальної власності. Особливо 
це характерно для ХІІ століття, коли виникло право спадкоємності для старших синів, 
а вимоги молодших синів та дочок вже не становили жодної загрози сімейним 
статкам. Більше того, великі феодальні сім'ї ХІ-ХІІ століть могли собі дозволити 
позашлюбних членів. Для феодалів вони були не послабленням сім'ї, а, радше 
джерелом зміцнення та впливів у шлюбних союзах. 

Ось у чому були причини того, що феодальне християнське суспільство, 
власне, сприяло куртуазному коханню. Можливо, щодо будь-якої ідеології, яка 
толерувала рівність статей, можна було б сказати таке: 1) подібна ідеологія не може 
загрожувати жодній з головних інституцій патріархального суспільства, що її 
породило; 2) чоловіки, які панують за існуючого ладу, повинні мати від неї користь. 
Куртуазна любов цілком відповідала цим вимогам. Однак ця ідеологія могла справді 
розвинутися завдяки іншій типовій рисі середньовічного суспільства, а саме 
активності жінок у культурній сфері. Якщо куртуазна любов, втілюючи і роблячи 
більш витонченими еротичні потреби чоловіків, була виразом їхньої соціальної 
самосвідомості (як аристократії), то ще більше значення вона мала для жінок. 
Представляючи кохання жінки як рівного партнера, а не володаря, куртуазне кохання 
виправдовувало філософію адюльтеру, що її, як показує подвійний стандарт 
патріархатних суспільств, чоловіки рідко потребують. Отже, ми знайшли, чого 
шукали: жінки активно виражали і формували ті ідеї і вартості, які цілком відповідали 
їх особистим інтересам. 

Насамперед жінки брали участь у творенні літератури куртуазної любові — 
головної літератури тієї епохи. Подібну роль жінок неможливо уявити в культурі 
античної Греції чи Риму. Відомий виняток Сафо лише підтверджує це: жіночий пое-
тичний голос, що стверджує права жіночого сексуального кохання, але лише в серед-
ньовічній Європі цей голос стає невід'ємним явищем культури. Так, відомо понад 20 
жінок-трубадурів з Провансу, найбільш відома з яких Беатріс графиня Ді. [...] 

Може видатися, що як при своїх дворах, так і в літературі феодальне жіноцтво 
свідомо і старанно формувало ідеали куртуазного кохання і сприяло їх тріумфові. 
Однак жінки могли робити це лише тому, що мали реальну владу. Відіграваючи в 

                                            
1 Emily James Putnam. The Lady. Chicago and London, 1970. P. 118. 
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культурі неабияку роль як митці і покровительки куртуазної любові, вони вже 
зайняли такі політичні позиції, які давали їм певну владу і незалежність. Вони могли 
дозволити собі панувати не лише над селянами у своїх власних володіннях, але також 
над своїми (чи чоловіковими) васалами. Куртуазна любов, що розквітла поза 
інститутом патріархального шлюбу, самою можливістю своєї появи як зразка для 
наслідування завдячує пануючим політичним інституціям феодальної Європи, які 
справді допускали вияви шанобливості васального взірця щодо жінок. 

 
Дама епохи Ренесансу: політика і культура 

В Італії доби Ренесансу не існував вид економічної і політичної влади, 
аналогічної тій, на якій трималась культурницька діяльність шляхетних жінок в ХІ-
ХІІ століттях. Протягом XIV століття міста як політичні одиниці Італії ставали 
суверенними державами, які, незважаючи на вимоги законів, не хотіли визнавати 
владу сюзеренів і не захищали жодних феодальних володінь. Аристократія там 
посідала власність, але не мала якоїсь феодальної влади, володіла великими статками, 
але не могла встановлювати своїх законів. У північній і центральній Італії дворянство 
в європейському розумінні навряд чи існувало взагалі. До часів коронації Карла Уна 
імператора Священної Римської Імперії (1530 р.) в Італії не було королів, яким 
годиться захищати (а значить обмежувати і контролювати) інтереси «законної» 
аристократії, що зберігала успадковані традиційні привілеї. Тому там, де міській 
буржуазії не вдавалося покласти край претензіям феодальних володарів, це зазвичай 
робив від імені аристократії — але завжди заради власних інтересів — деспот. На 
відміну від буржуазних республік такі «синьорії» і далі підтримували «клас» воїнів-
землевлас- ників з їх аристократичними претензіями, але ті з часом ставали просто 
воїнами й окрасою дворів. Отже, з'явився тип ренесансного аристократа, який не мав 
ані незалежної політичної влади для здійснення правосуддя на феодальний кшалт, ані 
гарантованого законом панівного статусу у державі — байдуже чи служив деспоту, 
чи ставав ним. 

В такому соціополітичному контексті випадки, коли жінки сягали політичної 
влади, траплялися рідше, ніж за феодалізму чи навіть у традиційних монархічних 
державах, що постали після феодалізму. [...] В Неаполі жінки правлячої династії 
могли здобути владу не так завдяки своїм здібностям, як згідно зі старими законами, 
які лишилися в силі поряд із феодальною традицією спадковості для жінок. В пів-
нічній Італії, навпаки, Катерина Сфорца правила своїм маленьким князівством у 
типово ренесансний спосіб, керуючись лише макіавелівським принципом долі і 
звитяги [...]. Кар'єра Катерини, які кар'єра її сім'ї, є типовим для Ренесансу прикладом 
особистої і політичної незаконності. Вона народилась у 1462 році позашлюбною 
дочкою Галеаццо Марія Сфорца, спадкоємця міланського герцога. Герцогська влада 
Сфорца була абсолютно новою, вона мала свій початок лише в 1450 році, коли 
Франческо Сфорца, незаконний син найманця і сам знаний кондотьєр, встановив 
контроль над герцогством. [...] Катерина, онука Франческо, кинула виклик 
притаманним ренесансній Італії нормам, які перешкоджали здобути жінкам політичну 
владу. [...] Після смерті свого чоловіка двадцятишестирічна жінка разом із вірними 
підданими захищала від ворогів фортецю Форлі, аж поки її дядько Лодовіко не 
прислав їй допомогу з Мілана. Катерина перемогла. Звільнивши своїх шістьох дітей, 
яких вороги тримали як закладників, вона стала на чолі герцогства як регент свого 
неповнолітнього сина. Але її право здійснювати цю владу було сумнівним. Катерина 



151 
 

правила тому, що зібрала сильне військо і керувала ним особисто, і впродовж свого 
правління вона повинна була раз-по-раз засвідчувати свою вправність, силу характеру 
і жорстокість — які привели її до влади. Однак самого лише войовничого духу 
виявилось недостатньо. В деспотіях ренесансної !талії, де заколоти, вбивства і 
свавілля були звичайним явищем, владу можна було втримати лише військовою 
силою. В 1500 році, залишившись без підтримки з Мілана від дядька Лодовіко, 
Катерина поступилася переважаючим силам Чезаре Борджіа і, після героїчної 
оборони Форлі, втратила владу. 

В такій політичній ситуації, водночас статичній і хиткій, дочки 
аристократичних сімей д'Есте, Гонзага та Монтефельтро репрезентували жінок свого 
класу адекватніше, ніж Катерина Сфорца. Вони приходили до влади непрямим 
шляхом і ненадовго — чого й слід було очікувати. В своєму підручнику світських 
манер для аристократії Бальтасаре Кастільоне, описуючи придворну даму, чітко 
вказує на відмінність ролей чоловіка і жінки. З одного боку, дама епохи Ренесансу є 
жіночим еквівалентом дворянина. Вона так само розвинена інтелектуально, оскільки 
отримує аналогічну освіту. Вона знає все те, або майже все те, що й він: «літературу, 
музику, живопис і. як треба танцювати і розважатися»1. Культура, тобто надбання як 
шляхетних жінок, так і чоловіків, потрібна була для того, щоб зачаровувати інших і 
розвивати себе. Але для жінок зачаровування стає першорядним заняттям і метою. 
Якщо для придворного головним завданням є мистецьке володіння зброєю, то «для 
дами, що живе при дворі, найважливішим було вміти догоджати й бути привітною, і 
завдяки цьомувонаможе подарувати приємні хвилини дозвілля будь-
якомучоловікові»2. 

[...]Характер гуманістичної освіти родовитих жінок Ренесансу підказує, чому 
вони не могли рівнятися зі своїми середньовічними попередницями у формуванні 
культури, що відображала б їхні інтереси. В новій культурній ситуації покрови-
тельство таких жіночих особистостей як д'Есте, Сфорца, Гонзага та інші виходило 
далеко за межі літератури і мистецтва, що навчали коханню та світським манерам, але 
твори, які вони замовляли, купували або які присвячувались їм, ніяк не відповідали їх 
жіночим інтересам. Ці твори також аніскільки не сприяли жіночій освіченості. 
Значущим винятком є лише один з трактатів Батіста да Монтефельтро, присвячений 
захистові гуманістичної освіти для жінок. Засвоюючи універса- лістський світогляд 
своїх вчителів-гуманістів, аристократки італійського Ренесансу, здається, втрачали 
усвідомлення своїх особливих жіночих інтересів, а автори- чоловіки, такі, як 
Кастільоне, висловлюючи погляди більшості аристократичних кіл Ренесансу, писали 
свої твори для чоловіків. Таким чином, культурна і політична несамостійність разом 
призвели до того, що в Італії ролі жінок і чоловіків у становленні нової 
аристократичної моралі змінилися в процесі становлення нового аристократичного 
морального кодексу. Середньовічна куртуазність, як це засвідчують тогочасні 
романи, найперші книги про етикет і про правила любовних стосунків, спонукала 
чоловіків бути насамперед приємними для дам. В XIII-XIV століттях у французьких 
та італійських книгах, присвячених етикетові, з'явилися нові, суто патріархальні 
правила для жінок, але тільки після того, як Ренесанс переформулював світські 

                                            
1 From the book of the Courtier by Baldesar Castiglione, a new translation by Charles S. Singleton. New York, 1959. P. 
20. 
2 Там само. С. 207. 
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манери й шляхетне кохання, стало очевидним, що буття дами в умовах 
ранньомодерних держав визначається волею чоловіків. Стосунки між статями набули 
сучасного вигляду, і найбільш виразно це продемонструвала зміна акцентів у 
любовних стосунках. 

 
Відродження цнотливості 

Від самого початку свого поширення в Італії куртуазна література і 
прокламовані нею вартості кохання, змінювалися в бік асексуальності. Одним з 
перших типових прикладів саме такого підходу до куртуазного кохання є творчість 
Данте. Його «Vita Nu ova», написана в «новому солодкому стилі» (dolce stil nuovo) 
Тоскани кінця ХІІІ століття, ще прославляє кохання і шляхетність серця. [...] Любов 
все ще зображується як благовоління, а дама є дружиною іншого. Проте слід звернути 
особливу увагу на героя поем Данте. Він унеможливлює здійснення свого бажання, 
відкидаючи саму мету возз'єднання з коханою. «Що є твоя любов для дами, коли ти 
навіть не здатен витримати її присутності? — запитує дама у Данте. — Зізнайся, що 
мета такого кохання напевно є чимось винятковим (novissimo)!1. І це справді так, бо 
Данте визнає: насолоду, яку він відчув, коли з ним привіталася кохана, він відтепер 
шукатиме в собі, «в словах, які підносять мою даму». І це ще слабо сказано. Данте не 
прагне воскресити Беатріче в своїй уяві, не намагається розчулити її. Вона 
залишається примарною і далекою, оскільки фокус його поезії цілком переміщується 
до суб'єктивного полюсу любові. Це — внутрішній світ, його внутрішній світ, Данте 
лише упредметнює його. Його любовна лірика — це духовна боротьба, яку він 
невдовзі онтологізує у «Божественній комедії», як непізнане сум'яття станів душі 
закоханого поета. [...] 

Безумовне зникнення соціального світу двору, де дама посідала почесне місце, 
призвело до того, що секс і жінка з плоті й крові просто випарувалися з поезії. В 
романах і поезії трубадурів дами часто зображаються стереотипно: у них світле 
волосся, вони прекрасні і щирі. Але ж середньовічні автори ніколи не забували, що 
дами є фізичною і соціальною «реальністю». Влюбовній ліриці Данте, Петрарки і 
Вітторії Колонни, продовжувачів поетичної традиції Петрарки, оспівувані кохані 
можуть бути й мертвими — і справді, так і є у всіх трьох авторів. Ці кохані — без-
плотні, вони не існують реально, і не лише тому, що їхній емоційний досвід зали-
шається невисловленим. Це характерно і для поезії трубадурів, бо на відміну від 
романів, їх лірика також артикулює лише почуття закоханого. Нереальність коханої в 
літературі Ренесансу пов'язана скоріше з якісною своєрідністю почуттів закоханого: 
оскільки давні соціальні відносини, які заохочували взаємність і взаємодію коханців, 
зникли, закоханий поринає у стан нарцисизму. У Данте закоханий висловлює 
почуття, які не мають жодної зовнішньої фізичної мети, або вона є туманною, 
непізнаваною, а дама серця — лише посередник між поетом і цією метою. В будь-
якому випадку, кохання відмовляється від сексуальності. Справді, роль дами серця як 
посередника, і це підтверджує «Божественна комедія», є асексуальною у двох 
відношеннях. Дама не лише ніколи не виказує коханому своєї сексуальності, але й 

                                            
1 Dante Alighieri. La Vita Nuova, trans. Barbara Reynolds. England and Baltimore, 1971. Poem 18. 
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почуття, які вона пробуджує в ньому, втілюються в одухотворену любов, відтак їх 
стосунки стають просто символом чи алегорією. 

Прикметно, що в XV столітті інтерес навіть до цього досить неясного виду 
романів зникає, оскільки творчість Данте, Петрарки і Бокаччо призвела до 
відродження греко-римського мистецтва і літератури. Зокрема, флорентійські 
мислителі розвивають лише ті погляди своїх попередників-класиків, які стосувалися 
громадських справ. Вони заперечують приорітет любові в житті людини, а разом з 
тим відкидають і внутрішню силу та усамітнення глибоко віруючих, вчених мужів і 
меланхолійних поетів. Біограф Данте Леонардо Бруні, який був гуманістом і 
канцлером у Флоренції, спочатку зображує його як громадянина, а далі подає поета як 
сучасного Сократа, і тутже — як політика, сім'янина і ритора, тобто як типового 
представника новочасного полісу. Флорентійські гуманісти розглядають питання 
любові і сексуальності лише у зв'язку з інститутом сім'ї. Саме в такому контексті вони 
розвинули буржуазну систему ролей різних статей, приписуючи чоловікові публічну 
сферу, а жінці-патріціанці — приватну, вимагаючи від нього громадянських чеснот, а 
від неї — материнства і цнотливості. В буржуазній Флоренції гуманісти не 
потребували старої аристократичної традиції відносної соціальної і статевої рівності. 
І в малих Італійських деспотіях, і навіть у Флоренції в часи князівства Лоренцо 
Медічі наприкінці XV століття культура і традиції аристократії зберегли свою 
значущість. «Книга про придворного» Кастільоне і цілі зібрання ренесансних творів, 
які вона очолювала, піднімали теми любові і придворної куртуазності, 
пристосовуючи їх до сучасних їм соціальних і культурних потреб. Проте навіть у 
середовищі двору, яке плекало традиції куртуазної літератури, з'являються нові 
обмеження жіночої сексуальності. Концепція Кастільоне, найбільш яскравого 
виразника ренесансних поглядів на кохання і звичаї, нагадує теорію кохання Данте 
двома суттєвими ознаками: розмежуванням кохання і сексуальності та алегоричністю 
теми кохання. Більше того, Кастільоне залучає до аристократичної концепції ролі 
статей те, що пропагували буржуазні гуманісти, а саме патріархальну ідею обмеження 
жінок сферою родини. [...] 

Як і всі питання, порушувані в його книзі, цю проблему подано у вигляді 
дебатів. Запропоновано аргументи «за» і «проти», але важко помилитися щодо 
головної ідеї: якщо ідеальна придворна дама кохає, то вона повинна кохати того, з 
ким може одружитись. [...] 

Описані зміни в становищі аристократії пояснюють широку популярність 
Кастільоне і зображеної ним трансформації любовних стосунків. Оскільки «Книга 
про придворного» мала на меті створення того примхливого стилю життя, що міг 
дати підпорядкованій аристократії відчуття самодостатності, внутрішньої влади і 
контролю, яких було втрачено в реальному економічному і політичному житті, в ХУІ-
ХУІІ століттях популярність цією книги зростала в Італії та по всій ©ропі. Написана 
при дворі Урбіно в 1508 році, вона стала відомою через десять років і вийшла друком 
у 1528 році — після пограбування Риму, в епоху, коли князівства Італії та ©ропи 
робилися більше схожими одне на одне, ніж це було в ХІУ-ХУ століттях. Європейські 
монархи, консолідуючи й централізуючи свої держави, придушуючи феодальну 
владу, водночас захищали привілеї своєї аристократії. Так само і в Італії, коли вся 
країна опинилась під владою Карла У, становище аристократії почало 
стабілізуватись. В ХУІ столітті з'явилися нові закони, які обмежували і регулювали 
приналежність до спадкової аристократії, що спричинило підвищення інтересу до 
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питань легітимності і «чистоти крові». Частково з цим була висловлена Кастільоне 
вимога жіночої цнотливості. Таким чином, його теорія кохання в цілому відбивала 
загальну ситуацію, в якій опинилась аристократія епохи Ренесансу. Тезами про 
любов, виразником яких він зробив Бембо, Кастільоне привніс у кохання ту саму 
психологічну настанову, з якою він протистояв політичній ситуації. Справді, 
Кастільоне використовує тему любовного зв'язку як символ, що дозволяє йому 
висловити своє розуміння політичних стосунків. 

Нові часи, про які він пише у вступі, сприймаються ним як стан залежності, 
служіння. Головною проблемою італійської аристократії XV століття, як і англійської 
при Тюдорах, стала проблема покори. За словами одного із Кастільонових 
придворних, було б краще, якби Бог обдарував їх «хорошими господарями, і оскільки 
ми їх маємо, слід терпіти їх такими, як вони є»1. Саме це перетворення 
аристократичної служби на постійну, що у Кастільоне відображено в головній ідеї 
зведення аристократії до придворної, сформувало і його теорію любові. 
Підстаркуватий придворний у Бембо, котрий байдужий до пристрасті у своїй 
раціональній любові, підсумовує зміст усієї книги: як, відмовившись від чуттєвості, 
зберегти сутність свого «я», що опинилось під загрозою через втрату автономної 
влади? Душа — у земній темниці, а придворний — у темниці суспільній відмовля-
ються від права незалежно самовизначатися, права, в якому їм насправді було 
відмовлено. Вони відмовляються хотіти такої влади. «Якщо загасити полум'я, 
небезпека також згасне»2. В коханні, які на службі, придворний зберігає незалежність, 
відмовившись від прагення реальної любові і реальної влади. Він нікого не зачіпає і 
не дозволяє іншим втручатися у свій внутрішній світ. «Для того, щоб отримати 
насолоду від краси без страждань, придворний, керуючись розумом, повинен 
повністю спрямувати своє бажання не на тіло, а до самої краси, споглядаючи її 
простоту й чистоту»3. Він може пильно дивитись на предмет своєї любові, слухати 
його, але на цьому фізичні стосунки завершуються, і краса — так само як і аристо-
кратична влада — трансформується у чисту ідею. «Визволений від гіркоти і бід», 
руйнівних пристрастей, придворний боготворить лише створену ним уявну реальність 
і служить їй. [...] 

Таким чином, придворний може служити і не служити, любити і не любити. 
Він може навіть отримати розраду в капітуляції, покладаючись на внутрішню любов- 
служіння, як на «крок», що наближає його до служіння у вищому сенсі. Споглядання 
Ідеї, яку придворний відкрив у своїй душі, надихає його на чисте прагнення любові, 
служіння і злиття з мислимою красою (або владою). І як любов вела його душу від 
неповторної краси його дами серця, до універсального поняття, так само і любов до 
уявної краси (або влади) спрямовує його дух від власного, конкретного до 
універсального розуму. Згораючи від безумовно духовної любові (або одухотворе-
ного розуміння служби), «душа уявно осягає все на світі, бачить без завіс безмежне 
море чистої божественної краси і сприймає її, насолоджуючись вищим щастям, яке не 
можуть подарувати жодні відчуття». Невже ці напівмістичні роздумування 
підказують, що завдяки «істинному» служінню придворний може покинути цитадель 
своєї незалежності, своєї внутрішньої байдужості й осягнути ідею чистої Влади? 

                                            
1 Там само. С 116. 
2 Там само . С 347. 
3 Там само . С 351. 
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Невже його служіння є лише добровільно обраною Покорою, яку він вважає 
найвищою чеснотою? В обох випадках — і в піднесеному прийнятті чи неприйнятті, і 
у внутрішньому відчуженні від реальності — судження Бембо про кохання унаоч-
нюють відносини між суб'єктом і державою, між покорою і владою, і цим пронизано 
усю книгу. Справді, Кастільоне уявляв монархічну владу саме так, як Бембо сприймав 
красу дами, тобто як символ Бога: «Як на небесах сонце, місяць і зірки є для світу 
певною подобою Бога, так на землі божественний образ найбільш повно втілюється у. 
володарях». Отже якщо «володарів поставлено Богом над людьми»1, якщо люди 
знаходяться нижче правителів, так само як і нижче образу Божого, то чи є щось вище 
за доброчесне служіння, за очищуючий досвід Служіння? 

Й уподібнення дами володареві в цій теорії, і зведення її на п'єдестал неоплато-
нічної любові замасковують і водночас увиразнюють нову залежність жінки- 
аристократки доби Ренесансу. У вибудованій ієрархії вищих і нижчих придворних, 
здавалося б, служить їй. Але насправді ця теорія кохання робить її служницею і ніби 
символом того, що відносини підпорядкування можуть помінятися: правитель може 
бути вимушений служити інтересам придворного. Даму Ренесансу не жадають і не 
кохають заради неї самої. Перетворена на пасивну і цнотливу, дама для придворного 
засобом абстрагування від принизливої необхідності служби у владній ієрархії. Таким 
чином, на рівні символів у Кастільоне придворний панує над дамою і володарем, але 
в реальному плані він, хай і непрямо, визнає фактичну владу дами над придворним, 
оскільки той вдається до «жіночого способу» у стосунках з володарем. Кастільоне 
змушений захищати жінкуватість придворного і те, як той її плекає: його обличчя, 
було «м'яке і жіночне, таке багато хто прагне мати з тих, котрі не лише підкручують 
волосся і вискубують брови, але прикрашають себе,. є такими ніжними і млосними. і 
вимовляють слова так делікатно». Але тісний, припасований до фігури, «добре 
пошитий і без гострих кутів» костюм ренесансного аристократа презентує 
придворного саме таким, яким його хотів би бачити Кастільоне2. Одяг підкреслює 
його грацію, цьому служить також і невимушена легкість манер того, «чиї слова, сміх 
і постава мають виказувати безтурботність»3. Необхідно бути приємним і вихованим, 
здаватися безтурботним; причаровувати і захоплювати — все для того, щоб справляти 
враження і не виявляти своє істинне «я». Необхідно маніпулювати: просячи свого 
володаря про щось, придворний знає, що «він повинен бути обережним у виборі 
обставин і буде просити лише те, що личить і є обгрунтованим; він буде обмежувати 
свої запити й оминати все те, що може викликати невдоволення, буде майстерно 
представляти важке легким, і володар завжди задовольнятиме його бажання» Одним 
словом, він уподоблюватиметься жінці — тобто виказуватиме залежність, — ось у 
чому суть. 

Пристосування придворного ХУТ-ХУИ ст. у поведінці й одязі до стилю жінок 
зовсім не означало істотної рівності між ними. Воно скоріше означало, що зміна 
соціальних відносин призвела до більшої залежності аристократок Ренесансу від 
чоловіків в умовах, коли незалежність феодалів і феодальна система взаємовигідних 
дій, договорів, послуг поступилися державним інтересам. В цій новій ситуації вся 
аристократія зазнала болючих втрат. Наслідком стало залежне становище придвор-

                                            
1 Там само. С 307 
2 Там само. С 36. 
3 Там само. С 44. 
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ного, його прагнення надати своєму обличчю приємного виразу, бажання «зрозуміти, 
що любить його володар і прагнути до цього самому»1. Але коли держава поборола 
аристократичну владу, дама постраждала від цього подвійно. Позбавлена 
можливостей, яких дає незалежна влада, що її гарантували деяким жінкам в середні 
віки як кревна спорідненість, так і феодальні відносини і яку частково зберегли 
європейські держави Нового часу, італійська аристократка, зокрема, потрапила у 
майже цілковиту залежність від сім'ї і чоловіка. І вона гостріше відчувала цю залеж-
ність в міру того, як все більше і більше втрачала керівні позиції у світській культурі 
свого суспільства. 

Таким чином, теорія кохання, зароджена при італійських дворах, з часом 
збайдужіла до інтересів жінок, так само як і придворний в своїй самодостатності 
перетворився на збайдужілого коханця. Все це, на відміну від середньовічного 
куртуазного кохання, заохочувало подвійний стандарт. Він зобов'язав даму до 
цнотливості і простого дітородного сексуврамках «політичного» шлюбу; подібним 
чином важкий і коштовний костюм ховав і сковував її тіло, демонструючи водночас 
аристократичне становище її чоловіка. Справді, особистість жінки стає настільки 
несуттєвою для любовних стосунків, що можна було засумніватися, чи вона взагалі 
здатна кохати. Питання, яке виникає наприкінці «Книги про придворного». «Чи здатні 
жінки до такої ж божественної любові, як чоловіки?»2, — належить до теорії кохання, 
яка грунтується на ідеї посередництва, а не на концепції взаємності. Жіноча краса 
надихала любов, але кохав, тобто був суб'єктом кохання, чоловік. І це питання 
залишається нерозв'язаним до кінця трактату, тому що речників ренесансного 
кохання в глибині душі насправді взагалі не цікавили жінки або кохання. 

Там, де куртуазне кохання використовувало васальні відносини, щоб продемон-
струвати непідробний інтерес до чуттєвого і сексуального аспектів любовного зв'язку, 
думка Кастільоне рухалася у прямо протилежному напрямку. Він, зовсім як і Данте, 
перетворює любов на алегорію і використовує стосунки між статями для того, щоб 
символічно виразити новий політичний лад. Тут його теорія кохання відображає 
соціальні реалії Ренесансу. Заперечення права жінки на любов і її здатності любити, 
трансформація жінок у пасивних «інших», які обслуговують, сприяли 
самоствердженню придворного, для якого Кастільоне шукав розради. Таким чином, 
нові символічні стосунки між статями віддзеркалювали нову соціальну реальність 
держави, подібно до того, як куртуазна любов відбивала феодальні відносини 
взаємної особистої залежності. Але ренесансна любов відображувала також і справді 
залежне становище, в якому перебували жінки-аристократки доби становлення 
модерної держави. Придворний, котрий приваблює володаря, будує свої стосунки з 
ним в такий самий спосіб, як дама з придворним, ось чому Кастільоне сприймає 
відносини між статями ніби як певний тип політичних відносин і, відповідно, описує 
їх як стосунки між слугою і паном. Чоловік-аристократ потерпав від них лише в 
публічній сфері. Дама ж, позбавлена можливості будувати любовні стосунки на 
основі вільного вибору і взаємності, страждала також і в сфері особистій. Більше 
того, теорія Кастільоне, на відміну від духу куртуазного кохання, якого вона 
витіснила, підпорядкувала саму любов суспільним інтересам ренесансного чоловіка. 
Кастільоне презентує стосунки між статями як відносини панування і залежності, але 

                                            
1 Там само. С 110-111. 
2 Там само. С 350. 
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він робить це для того, щоб зобразити і потрактувати політичні відносини і пов'язані з 
ними проблеми. Особисті цінності кохання, що їх феодалізм так високо цінував, з 
того часу поступово стали виключно справою дами. Придворний почав співвідносити 
себе передусім з новітнім володарем. 

Таким чином, нове розмежування особистого і суспільного життя стало цілком 
відчутним, оскільки держава по-новому організувала ренесансне суспільство. Разом з 
цим розмежуванням почали виявлятися зовсім нові стосунки між статями, зокрема у 
середовищі аристократії Ренесансу. Шляхетних жінок неухильно усували також від 
публічних — економічних, політичних і культурних справ. І хоча вони не поринули 
до останку в приватну царину сім'ї і домашніх інтересів, як їхні сестри в 
патріархальних буржуазних колах, втрата громадського впливу спричинила нові 
обмеження у їх особистому та соціальному житті. Ренесансний ідеал любові й 
поведінки (ближчий до класичного, античного, ніж до середньовічного), цей майже 
цілковито чоловічий витвір, втілював нову ідею підпорядкування жінок інтересам 
їхніх чоловіків та родичів чоловічої статі і виправдовував усунення жінок від владних 
позицій, які буцімто «не личать дамі», та й від незалежності в інтимних справах. Весь 
подальний розвиток ренесансної Італії, її протокапіталістична економіка, її держави, 
її гуманістична культура здається, випереджали одне одного, тільки щоб перетворити 
шляхетну жінку на естетичний об'єкт: декоративний, цнотливий і подвійно залежний 
— і від чоловіка, і від володаря. 
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НОВА ЖІНКА 
Ерік Гобсбаум 

 
На думку Фройда, цілком вірно, що освіта нічого не додає жінці й загалом не 

може поліпшити жіночу долю. Навіть більше, жінка ніколи не зможе дорівнятися до 
чоловічих досягнень у сублімації сексуальності. 

Протоколи Віденського психоаналітичного товариства, 1907 рік1. 
 
Моя мати покинула школу в 14 років. Вона мусила одразу податися в найми на 

якусь ферму... Згодом вона поїхала до Гамбурґа працювати служницею. Тим часом її 
братові дозволили здобути сяку(таку освіту — він став слюсарем. Коли він утратив 
роботу, його навіть удруге влаштували навчатися — цього разу до маляра. 

— Ґрете Аппен про свою матір, народжену 1888року2. 
 
Суть феміністського руху — відновити самоповагу жінки. Найвагоміші 

політичні перемоги феміністок стосуються саме цього: вони(бо навчають жінок 
належно цінувати власну стать. 

Кетрін Ентоні, 1915 рік3. 
І 

На перший погляд немає жодної рації вивчати історію половини людства в наш 
період у контексті історії середніх класів Заходу — верстви досить нечисленної навіть 
у країнах «розвиненого» й «молодого» капіталізму. А втім, це виправдано, принаймні 
настільки, наскільки історик цікавиться, зосереджується на змінах і перетвореннях, 
що позначилися на становищі жінок, бо найразючіші зміни — «емансипація жінки» 
— були започатковані й розгорталися майже виключно в рамках середньої та, дещо в 
іншій формі, в рамках статистично менш вагомої верхньої верстви суспільства. На 
той час масштаби змін були досить скромні. Та все одно цей період покликав до 
життя хоч і невелике, але ніколи доти не бачене число жінок, що активно працювали 
й досягли визначних успіхів у царинах, раніше застережених виключно для чоловіків: 
згадаймо такі постаті, як Роза Люксембурґ, мадам Кюрі, Беатріс Вебб. До того ж ці 
зміни були досить далекосяжні, щоб породити не просто жменьку передових діячок, 
але й — в середовищі буржуазії — нечуваний тип жінок, «нову жінку», яка дала 
сучасникам-чоловікам багато поживи для роздумів та суперечок, починаючи з 1880-х 
років, і стала центральним образом «прогресивних письменників», ось як Нора та 
Ребекка Вест у Генріка Ібсена або героїні, чи то пак антигероїні Бернарда Шоу. 

У становищі переважної більшості жінок світу — жінок Азії, Африки, 
Латинської Америки, селянських громад південної та східної Європи та й узагалі 
більшості аграрних суспільств — на той час нічогісінько не змінилося. Не надто 
змінилося й становище більшості жінок робітничого класу, за винятком, звичайно, 
одного важливого аспекту. Після 1875 року жінки в «розвиненім» світі мають помітно 
менше дітей. 

                                            
1 Minutes of the Vienna Psychoanalytical Society, ed. By H. Nunberg and E. Federn I: 1906-1908. New York, 1962, P. 
199-200. 
2 Die Arbeiter: Lebensformen, Alltag und Kultur. ed. by W. Ruppert. Munich, 1986, P. 69. 
3 K. Anthony. Feminism in Germany and Scandinavia. New York, 1915, P. 231. 
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Іншими словами, «розвинений світ» на той час виявляв виразні ознаки так 
званого «демографічного переходу» від старої моделі (в загальних рисах: високого 
рівня народжуваності, зрівноваженого високою смертністю) до знайомої нам сучасної 
моделі (низький рівень народжень, компенсований низькою смертністю). Як і чому 
відбувся такий перехід — чи не найбільша загадка, що стоїть перед істориками 
демографами. Під історичним поглядом стрімке падіння народжуваності в 
«розвинених» країнах — явище досить незвичайне. Вийшло так, що здебільшого 
скорочення народжуваності у світі не встигало за падінням числа смертей — саме це 
й стало причиною того неймовірного демографічного вибуху в глибоких масштабах, 
що відбувся по двох світових війнах: смертність різко зменшилася, завдяки 
піднесенню життєвого рівня й почасти завдяки революції в медицині, тим часом 
народжуваність у більшості країн Третього світу залишилася високою або починає 
падати тільки тепер, з відставанням на покоління. 

На Заході падіння рівнів смертності й народжуваності відбувалося набагато 
злагодженіше. І одне, й інше, ясна річ, близько зачіпало й почуття, і весь життєвий 
уклад жінки — адже основний чинник, що призвів до загального зниження смерт-
ності, — це ніщо інше, як швидке падіння смертності немовлят, виразно помітне в 
останні десятиліття перед 1914 роком. Скажімо, в Данії протягом 1870-х помирало 
пересічно близько 140 немовлят на 1000 народжених, а в останні п'ять літ перед 1914 
р. — вже тільки 96; в Голландії ці цифри становили відповідно майже 200 і трохи 
більше 100. (Порівняйте: в Росії смертність немовлят на початку 1900-х залишалася 
на рівні 250 на 1000 проти майже тих самих 260 в 1870-х.) Та все одно можна слушно 
припустити: зменшення загальної кількості дітей, народжених жінкою, стало набагато 
радикальнішою зміною для неї особисто, ніж те, що тепер виживало більше 
народжених дітей. 

Щоб зменшилося число народжень, треба, щоб жінки пізніше виходили заміж, 
щоб більше жінок залишалися незаміжніми (в обох випадках не повинна зрости 
кількість позашлюбних дітей), або щоб подружжя певним чином запобігали вагіт-
ності — для ХІХ століття це означало здебільшого або утримання від статевих 
зносин, або coitus interruptus. (Говорячи про Європу, можна не брати до уваги такий 
чинник, як масове дітовбивство.) Фактично досить своєрідна модель шлюбу, що 
панувала на Заході кілька століть поспіль, включала в себе всі ці чинники, а особливо 
перші два. Бо ж на відміну від звичайної шлюбної моделі в незахідних країнах, коли 
дівчата рано виходили заміж і мало яка з них залишалася дівувати, західні жінки 
доіндустріальної епохи брали шлюб здебільшого пізно — часом після 25 років, — а 
чимало чоловіків та жінок узагалі ніколи не одружувалися. Тим-то навіть за часів 
бурхливого зростання населення протягом XVIII — XIX століть рівень народжу-
ваності в країнах Європи, «розвинених» або на стадії розвитку, був нижчий, ніж у 
країнах Третього світу протягом XX століття, та й демографічне зростання, хоч і 
здавалося неймовірним як на тодішні мірки, було також значно скромнішим. Навіть 
попри загальну, але не всесвітню тенденцію до того, щоб дедалі більша частка жінок 
таки виходили заміж і то виходили все раніше, народжуваність падала далі: це зна-
чить, що поширився свідомий контроль. Пристрасні дебати довкола цього дражли-
вого питання, що точилися в багатьох країнах — де на повен голос, де потай, — 
важили набагато менше, ніж масове й (окрім доброчесної спільні) мовчазне рішення 
тисяч подружніх пар обмежити розміри сім'ї. 
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За колишніх часів такі рішення переважно становили елемент стратегії, спрямо-
ваної на збереження й примноження родинних статків. Оскільки більшість європейців 
були селянами, це означало забезпечити перехід землі від одного покоління до 
іншого. До двох найпримітніших прикладів контролю за народженням дітей у XIX ст. 
— в пореволюційній Франції та в Ірландії після великого голоду — спричинилося 
рішення селян або фермерів запобігти розпорошенню сімейних маєтностей, 
скоротивши число спадкоємців, що могли б вимагати собі окремої частки. Французи 
досягли цього, обмеживши кількість дітей. Далеко побожніші ірландці вдалися до 
інших заходів: вони обмежили кількість чоловіків та жінок, здатних привести дітей- 
спадкоємців, піднявши шлюбний вік і чоловіків, і жінок до небаченого в Європі рівня: 
вони множили число старих парубків та старих дів (по змозі в престижній формі 
релігійної безшлюбності) і масово експортували зайве потомство за океан як 
емігрантів. Звідси й маємо в столітті демографічного зростання два рідкісні приклади: 
країна (Франція), де людність твердо трималася сталого рівня, й інша країна 
(Ірландія), де населення навіть зменшилося. 

Натомість наступні нові форми контролю за розміром сім'ї майже напевно були 
викликані іншими мотивами. По містах такий контроль, найпевніше, стимулювало 
прагнення до вищого рівня життя, особливо характерне для все численніших пред-
ставників середніх класів, що мали вибирати між зграйкою малих дітей і спокусливо 
широким розмаїттям споживчих товарів та послуг: бо хто був найбідніший у ХІХ 
столітті, то це, опріч старців-жебраків, подружні пари, що мали обмаль грошей та 
повен дім дітей. Інша причина такого контролю — це ті соціальні зміни, що зробили 
дітей ще більшим тягарем для батьків, тепер-бо шкільна або фахова освіта забирала 
дедалі більше часу, й увесь цей час діти залишалися економічно залежними від 
батька-матері. Заборона дитячої праці й урбанізація робочих місць зменшили або й 
зовсім звели нанівець ту незначну економічну підмогу, що її діти могли становити 
для батьків, наприклад допомагаючи батькам на фермі. 

Водночас свідоме обмеження числа дітей свідчить про важливі культурні зміни 
і в ставленні до дітей, і в сподіваннях, очікуваннях чоловіків і жінок. Щоб дітям 
повелося краще, ніж їхнім батькам — за доіндустріальної доби для більшості людей 
цене було ні можливим, ні бажаним — їм треба дати кращий життєвий шанс, а менша 
сім'я здатна приділити кожній дитині більше часу, більше турботи й більше ресурсів. 
Так само як новий світ невпинних змін відкривав можливість для соціального й 
професійного піднесення від покоління до покоління, так цей світ навчив чоловіків та 
жінок, що їхнє власне життя не конче має достоту повторювати життя їхніх батьків. 
Моралісти скрушно кивали головою, згадуючи французів, що мали всього по одній-
дві дитини; однак, безперечно, в своїх інтимних розмовах чимало подруж серйозно 
замислювалися над новими можливостями, що відкриває такий варіант1. 

Те, як масово поширився контроль за числом дітей, показує, що нові типи 
відносин, нові цінності та сподівання почали проникати і в середовище працюючих 
жінок. Та однаково, більшість цих жінок виявилась тільки поверхово зачепленою 
новими віяннями. Справді, здебільшого вони залишалися «поза економікою», бо за 
прийнятим визначенням ця економіка охоплювала тільки тих, що заявляли про 

                                            
1 Сіцілійці посилалися на французький приклад ще в 1950 — 1960-х роках, коли вирішили накласти обмеження 

на кількість дітей; принаймні так розповіли мені двоє антропологів, що вивчають це питання — П. та Дж. 
Шнайдери. 
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наявність у них певної роботи або «заняття» (хатня робота сюди не належала). Отже, 
в 1890-х десь дві третини всіх чоловіків у США та «розвинених» країнах Європи 
належали до категорії» зайнятих,» тоді як три чверті жінок віднесено до «незайнятих» 
— у США аж 87 відсотків1. Якщо точніше, то в 1890-х роках 95 відсотків усіх 
одружених чоловіків віком від вісімнадцяти до шістдесяти років числилися «зайня-
тими» (наприклад, в Німеччині), тим часом серед одружених жінок «зайнятих» було 
всього 12 відсотків (серед незаміжніх — половина, серед удів — 40 відсотків). 

У доіндустріальних суспільствах, навіть по селах, життя також не стояло на 
місці. Умови життя міняються, та й спосіб життя жінок не залишається незмінним від 
покоління до покоління, проте навряд чи можна сподіватися драматичних змін за 
якигось півстоліття — хіба що внаслідок кліматичних та політичних катаклізмів, або 
процесів в індустріальному світу. Для більшості сільських жінок поза «розвиненою» 
зоною вплив таких процесів був вельми незначним. Для них праця і родинні функції 
становили одне ціле. Усе своє життя жінки проводили в тих самих стінах. Жінки й 
чоловіки виконували свої диференційовані за статтю ролі — чи то в «домашньому 
господарстві,» як ми це тепер називаємо, чи то на «виробництві». Фермер потребував 
жінки, щоб та допомагала провадити господарство, варила їсти й народжувала дітей; 
ремісники або дрібні крамарі — щоб вона стояла за прилавком й продавала їхній 
товар. Якщо й були певні професії, займаючись якими чоловіки довший час 
обходилися без жінок, — наприклад моряцький або солдатський фах, — то не було 
практично ніяких чисто жіночих професій (за винятком хіба проституції та 
прирівняних до неї розважальних занять), займаючись якими жінка не проводила б 
майже увесь час у певній господі: бо ж навіть неодружені чоловіки та жінки, 
наймаючись домашніми слугами або сільськогосподарськими робітниками, мешкали 
при своїх господарях. Отож про таких жінок, маса яких далі жила так само, як колись, 
скута подвійною працею й упослідженим становищем, ми можемо сказати все те 
саме, що могли б сказати про них за часів Конфуція, Магомета або біблійних 
пророків. Це не значить, що для них узагалі не було місця в історії, проте в соціальній 
історії ХІХ століття — таки не було. 

Економічна революція змінила або змінювала — хоча й не завжди на краще — 
спосіб життя дедалі більшого числа працюючих жінок. Перший аспект цієї революції, 
що торкнувся жінок, — це, як ми тепер говоримо, «протоіндустріалі- зація», стрімке 
піднесення хатніх або відхідних промислів, орієнтованих на широкий зовнішній 
ринок. Тою мірою, якою виробництво для домашнього вжитку й «на винос» і далі 
відбувалося переважно в рамках господи, воно не вплинуло на становище жінок, хоч 
певними різновидами домашніх промислів займалися тільки жінки (наприклад, 
плетінням мережив чи виробів з соломи). Отож воно давало сільським жінкам 
небагато можливостей заробити трохи грошей незалежно від чоловіків. Утім, хатні 
промисли дещо розмили традиційні межі між чоловічою та жіночою працею і, 
найголовніше, змінили стратегію та склад сімей. Відтепер двоє людей, досягши 
працездатного віку, могли без вагань розпочинати власне господарство й могли 

                                            
1 Різні критерії підрахунку дають різні цифри. Приміром, у Австрійській частині Габсбургської монархії 

налічувалося 47.3 відсотка зайнятих жінок, тоді як в економічно нічим не відмінній угорській частині — тільки 
25 відсотків. Ця статистика охоплює всю людність, включаючи старих та дітей. Handwurterbuch der 
Staatswissenschaften (Jena 1902 edn), 'Beruf, P. 626, and 'Frauenarbeit', P. 1202. 
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приводити дітей, що становили цінний додаток до сімейної робочої сили, не надто 
дбаючи про долю того клаптика землі, від якого залежало б їхнє життя як селян. 
Складні традиційні механізми, що контролювали шлюбний вік та вибір партнерів для 
подружжя, розмір сім'ї та правила успадкування сімейного майна — все потрібне, аби 
зберегти баланс між кожним поколінням селян і засобами виробництва, що мали б 
давати їм хліб, — втратили своє значення. Можна багато сперечатися про наслідки 
цих подій для демографічного зростання, проте нас цікавить тільки безпосередній їх 
вплив на спосіб та перебіг життя жінок. 

Згодом, наприкінці ХІХ століття, «протоіндустрія» — чоловіча, жіноча та 
мішана, — як і все кустарне виробництво розвинених країн, стала здобиччю 
могутніших промислових підприємств. Щоправда, у світовому масштабі «домашня 
промисловість, « проблеми якої дедалі більше цікавили соціальних дослідників та 
урядовців, важила ще чимало. Протягом 1890-х вона давала 7 відсотків усіх 
промислових робочих місць у Німеччині, 19 відсотків у Швейцарії й цілих 34 
відсотки в Австрії1. Такі індустрії, відомі як «потогінні», в певних обставинах навіть 
розросталися, задовольняючись мінімальним рівнем механізації (то передовсім 
швацькі машинки) та немилосердно визискуючи робітників. Однак вони дедалі 
більше втрачали свій «сімейний» характер: їхня робоча сила вбирала в себе все 
більший відсоток жінок, й окрім того обов'язкова освіта позбавила їх такої неодмінної 
ознаки, як дитяча праця. Коли традиційні «протоіндустрійні» виробництва — ручне 
ткацтво, плетіння на кроснах тощо — відійшли в минуле, більшість домашніх 
промислів перестали являти собою сімейні підприємства, перетворившись на 
звичайний різновид дешевої роботи, що її жінки могли виконувати вдома або на 
горищах та подвір'ях. 

Домашня промисловість зрештою дозволяла жінкам поєднувати оплачувану 
роботу й певний догляд за дітьми та господою. Через це до такої роботи бралося 
багато одружених жінок, яким бракувало грошей, але вони не могли відлучитися від 
кухні та малюків. Другий же, основний наслідок індустріалізації, був набагато 
радикальнішим: вона відокремила господу від місця роботи. Тим самим вона значною 
мірою поставила жінок за межею офіційної економіки — економіки, що в ній люди 
одержують платню, — обтяживши їхнє традиційно другорядне становище проти 
чоловіків ще й новою, економічною залежністю. Селянин, приміром, навряд чи міг би 
існувати як такий без жінки. Щоб поратися на фермі, треба і чоловічої, й жіночої 
праці. Дохід селянського господарства ніяк не можна було вважати за доробок самих 
тільки чоловіків, хоч саме чоловіки й стояли на чолі родини та господарства. 
Натомість у новій економіці дохід домогосподарства забезпечували, як правило і все 
більшою мірою, конкретні люди, що ходили до праці й періодично приносили з 
фабрики або контори гроші. Потім вони розподіляли ці гроші поміж іншими членами 
родини, які безпосередньо нічого не заробляли, навіть якщо багатьма іншими 
способами робили важливий внесок в господарство. Гроші не завжди приносили 
тільки чоловіки, хоч за основного «годівника» був здебільшого таки чоловік. Однак 
хто мав найменше можливостей працювати за межіми свого дому — то це заміжня 
жінка. 

                                            
1  Там само. 'Нausindustrie, Р. 1148, 1150. 
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Таке розмежування домівки й місця роботи логічно тягло за собою нову модель 
статево-економічного поділу праці. Для жінки це означало, що її роль як менеджера 
домашнього господарства ставала відтепер головною її функцією, особливо якщо 
сімейні доходи були нестабільні або невеликі. Саме цим можна пояснити, що 
чоловіки й жінки середніх класів — як це відображено в тогочасних джерелах — 
глибоко скаржились на невідповідальність жінок з робітничого середовища для 
виконання цих обов'язків. Таких скарг ми не знаходимо в доіндустріальну добу. 
Звісно, всі ці зміни створили — за винятком багатих сімей — новий вид співдопов- 
нюваності між чоловіками і їх дружинами. Навіть, якщо жінка й переставала 
заробляти гроші. 

Головний годівник мав заробляти досить грошей, щоб забезпечити прожиток 
усіх членів родини. Якщо брати ідеальний випадок, то його (бо ж це був майже 
завжди чоловік) заробітків мало вистачати для всіх — щоб ніхто більше не мав 
працювати. І навпаки, заробіток інших членів родини вважали в кращім разі за 
додатковий, і це тільки зміцнювало усталене уявлення про те, що жіноча (й, певна річ, 
дитяча) праця — справа другорядна й неоплатна. Кінець кінцем, жінкам і не треба 
багато платити, адже вони не повинні утримувати родину. Крім того, жінки, 
працюючи за невеликі гроші, могли б зрізати й платню краще оплачуваним колегам- 
чоловікам, і через те логічно, що чоловіки старалися по можливості усунути таких 
конкуренток, ще далі заганяючи жінок до економічної залежності або прирікаючи їх 
на постійні дешеві роботи. Самі жінки також почали вбачати в такій залежності 
оптимальний варіант економічної стратегії. Найкращий спосіб добути досить грошей 
— це вийти за чоловіка, здатного добре заробляти, бо власні можливості жінки 
забезпечити собі гідне життя були зазвичай мінімальні. Якщо не брати до уваги 
рівень елітних проституток, якого було досягти так само нелегко, як за пізніших часів 
потрапити до кола голівудських зірок, найперспективнішою дорогою вгору для жінки 
був шлюб. Проте шлюб практично позбавляв її всякої можливості самій заробляти 
собі на прожиток, навіть якщо вона цього хотіла: по-перше, через те, що хатня робота 
й догляд за чоловіком та дітьми прив'язували її до домівки, але почасти й через те, що 
традиційний стереотип — хороший чоловік повинен сам утримувати своє сімейство 
— посилював обопільне небажання подружжя, щоб дружина працювала. В людських 
очах уже те, що певна жінка не має потреби працювати, являв видимий доказ 
непоганого рівня достатків. Усе неначе змовилося, щоб утримати заміжню жінку в 
залежності. До заміжжя жінка здебільшого працювала. Так само вона часто мусила 
йти працювати, коли ставала вдовою або чоловік її кидав. Проте в заміжжі вона не 
працювала майже ніколи. Протягом 1890-х років тільки 12.8 відсотка заміжніх жінок 
Німеччини мали офіційно зареєстроване заняття. У Великій Британії на 1911 рік 
таких було близько 10 відсотків1. 

Та оскільки багато дорослих чоловіків-годівників просто не могли самотужки 
заробити досить грошей, то оплачувана жіноча й дитяча праця, фактично, дуже часто 
становила важливий додаток до сімейних доходів. Навіть більше, оскільки жінки та 
діти — завідома дешева робоча сила, та ще й вельми покірна, бо більшість серед 
працюючих жінок становили молоді дівчата, то капіталістична економіка заохочувала 
наймання жінок, де тільки можна — тобто всюди, де на заваді не ставали опір 

                                            
1 Louise Tilly and Joan W. Scott. Women, Work and Family. New York, 1978, P. 124. 
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чоловіків, закон, традиція або природа певних фізично тяжких робіт. Отож жінок 
працювало таки чимало, навіть за вузькими мірками переписів, що майже напевно 
значно занижували число «зайнятих» одружених жінок, бо більша частина 
оплачуваної роботи таких жінок не заявлялася як така або її не можна було відрізнити 
від споріднених хатніх занять: приймання на квартиру пожильців, принагідна робота 
прибиральницями, прачками тощо. У Великій Британії протягом 1880-х та 1890-х 
років 34 відсотки жінок назвалися «зайнятими», тоді як щодо чоловіків ця цифра 
становила 83 відсотки. В промисловості частка жінок коливалася від 18 відсотків у 
Німеччині до 31 відсотка у Франції. На початку 1880-х жіноча праця в промисловості 
все ще зосереджувался переважно в кількох типово «жіночих» галузях, приміром у 
ткацькій, швацькій і дедалі більше в харчовій промисловості. Проте більшість жінок, 
що заробляли гроші на індивідуальній основі, працювали в секторі послуг. І що 
цікаво, число й відсоток домашньої прислуги сильно різнилися залежно від країни. У 
Великій Британії жінок-служниць було, мабуть, найбільше — мало не вдвоє більше, 
ніж у Німеччині чи Франції. У тій-таки Британії число служниць за «піковий період» 
1851 — 1891 рр. зросло вдвоє (від 1,1 до 2 мільйонів) й далі залишалася сталим аж до 
війни. Але в перші роки нового століття їх число загалом почало помітно меншати. 

Якщо брати в цілому, можемо дивитися на індустріалізацію ХІХ століття — в 
найширшім розумінні цього слова — як на процес, схильний відтіснити жінок, 
особливо заміжніх, від офіційної економіки, в якій тільки людей, що отримували 
особистий готівковий дохід, визнавали «зайнятими»: економіки, що принаймні 
теоретично включала в «національний дохід» прибутки повій, але не включала 
еквівалентної, хоча й неоплачуваної шлюбної або позашлюбної праці інших жінок; 
економіки, яка визнавала платних служниць «зайнятими,» а неоплачуваниххатніх 
робітниць — ні. Індустріалізація значною мірою маскулінізувала те, що в економіці 
вважали за «робочу силу». Так само на вищих щаблях суспільства, в буржуазному 
світі, де проти жіночої праці упереджень було набагато більше, хоча її використо-
вували, неминуче відбулася маскулінізація бізнесу. За доіндустріальних часів 
порядкування жінкам власним маєтком чи підприємством було явищем хоч незви-
чайним, однак прийнятним. Натомість у ХІХ столітті на таких жінок усе більше 
починали дивитися як на щось протиприродне. Виняток становили хіба що найнижчі 
соціальні верстви — через бідність і ницість цих станів велику кількість торговок, 
перекупок, лихварок, власниць шинків та заїздів не можна було вважати за щось 
неподобне. 

Не тільки економіка стала маскулінізованою. Так само маскулінізованою 
виявилася й політика. По західних країнах набирали сили демократизаційні процеси, 
після 1870 року швидко поширювалося виборче право — що місцеве, що національне, 
але тим часом жінок систематично відлучали від політики. Політика ставала 
винятково чоловічою справою: чоловіки її обговорювали по шинках, кав'ярнях, на 
політичних зборах, залишаючи жінкам тільки приватне й особисте життя, бо ж тільки 
для такого життя жінка й пристосована від природи (принаймні, так тоді вважали). Це 
також було порівняно нове явище. В масовій політиці доіндустріаль- ного 
суспільства, яка виявлялася в різних формах: від селянських заворушень в оборону 
старої «моральної» економіки до революцій та барикад, — жінки, принаймні з 
бідноти, не просто брали участь, але й грали не останню роль. Саме парижанки 
напередодні Французької Революції прийшли під Версаль вимагати від короля 
твердих цін на харчі. Натомість за доби партій та загальних виборів жінок відтіснили 
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на задній план. Якщо вони й справляли якийсь вплив на політику, то хіба через своїх 
чоловіків. 

Певна річ, ці процеси зачепили головним чином тих жінок, що належали до 
нових, найтиповіших для ХІХ століття класів: середнього та робітничого. Селянки, 
дружини та дочки дрібних ремісників, крамарів тощо жили здебільшого так само, як і 
раніше. Їхнє життя мінялося тільки тою мірою, якою їхніх чоловіків затягало виром 
нової економіки. Зрозуміло, що відмінність між новим становищем жінки — станом 
економічної залежності — й старим становищем — упослідженості — на ділі була не 
така вже й велика. В обидвох становищах чоловіки — то панівна стать, жінки — 
створіння нижчої породи: оскільки жінки не мали жодних громадянських прав, то їх 
не можна навіть назвати другорядними громадянами. І раніше, і тепер більшість 
жінок працювали — байдуже платили їм за це чи ні. 

Жінки і середнього, і робітничого класів побачили, що в ці десятиліття їхнє 
становище — через економічні причини — почало істотно мінятися. По-перше, 
структурні перетворення в економіці та розвиток технологій дали жінкам значно 
більше можливостей самим заробляти собі на життя. Найважливіша зміна, окрім 
занепаду домашніх промислів, — це збільшення кількості специфічно жіночих 
занять: роботи у крамницях та конторах. Число жінок-продавців у Німеччині зросло 
від 32000 в 1882 р. (менше 1/5 від загальної кількості) до 174000 в 1907 (або близько 
40 відсотків). У Великій Британії в 1881 р. центральний уряд та місцеві власті давали 
працю 7000 жінкам, а в 1911 — вже 76000; число «комерційних та бізнесових 
клерків» зросло за цей час від 6000 до 146000 — насамперед завдяки друкарській 
машинці1. Поширення початкової освіти значно збільшило попит на професію 
вчителя, що в деяких країнах — в США і дедалі більше в Британії — ставала 
надзвичайно фемінізованою. Навіть у Франції ще в 1891 р. до цієї самовідданої й 
погано оплачуваної армії «чорних гусарів Республіки» вперше набрали більше жінок, 
ніж чоловіків; жінки-бо могли навчати хлопців, та чи ж мислима річ, щоб чоловіки — 
зазнавали спокуси, навчаючи все більшу кількість дівчат-школярок. Частина цих 
нових можливостей перепала й дочкам робітників чи навіть селян; проте більшість 
місць дісталися дочкам із середнього та нового або старого нижчого середнього 
класів — цих приваблювали передовсім посади, що давали певний соціальний 
престиж, або посади, що їх (попри певні жертви, як-от нижча платня) респектабельна 
дівчина могла б називати роботою не задля хліба, але задля «кишенькових грошей»2. 

Зміни в соціальному становищі та сподіваннях жінок стали очевидними в 
останні десятиліття ХІХ століття, хоча явно видимі сторони жіночої емансипації все 
ще не виходили за рамки середніх класів. Говорячи про середні класи, немає рації 
приділяти надто багато уваги найприкметнішій стороні емансипації — активній і в 

                                            
1 Щодо Німеччини: Hohorst, Kocka and Ritter, Sozialgeschichtliches Arbeitbuch: Materialien zur Statistik des 

Kaiserreichs 1870-1914, Munich, 1975, P. 68; Щодо Британії: Mark Abrams, The Condition of the British People 
1911-1945. London, 1946, pp. 60-1; Marsh, The Changing Social Structure of England and Wales 1871-1961. London, 
1958, P. 127. «Zeldin, France, 1848-194. Oxford, 1973, П, P. 169. 
2 Дівчата, що працювали продавчинями та клерками, мали заможних батьків, що часто забезпечували їм 

утримання... Поміж друкарок, конторських працівниць та продавчинь... ми натрапляємо на новітнє явище — 
дівчина, що працює для кишенькових грошей.Е. Cadbury, M.C. Matheson and G. Shann. Women's Work and 
Wages. London, 1906, Р. 49, 129. У книзі описано умови у Бірмінгемі. 
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таких країнах, як Велика Британія, вельми драматичній кампанії організованих жінок- 
суфражисток, що заповзялися вибороти жінкам право голосу. Як незалежний жіночий 
рух суфражизм тоді ще не набрав помітної ваги, за винятком хіба кількох країн 
(особливо США та Великої Британії), але й там він почав досягати своїх цілей тільки 
після Першої світової війни. В таких країнах, як Велика Британія, де цей рух став 
досить помітним явищем, він наочно показав, як багато може важити в політиці 
організований фемінізм, але одночасно й викрив найголовнішу обмеженість фемі-
ністок — орієнтацію передовсім на середній клас. За виборчим правом для жінок 
поряд з іншими аспектами емансипації, завзято й принципово обставали й нові 
робітничі та соціалістичні партії, що створили чи не найсприятливіше середовище для 
участі емансипованих жінок в громадському житті — принаймні в Європі. Проте, хоч 
ця нова соціалістична лівиця (на відміну від партій старої, виразно чоловічої, 
радикально-демократичної та антиклерикальної лівиці) солідаризувалася з 
суфражизмом феміністок і часом активно підтримували його, соціалісти не могли не 
бачити, що більшість жінок робітничого класу працюють у вкрай тяжких умовах, і що 
таке становище допікає простим жінкам набагато гостріше, ніж політична 
безправність, і що його навряд чи вдасться автоматично усунути, надавши жінкам 
виборче право. І вони не могли не бачити, що економічні проблеми жінок аж ніяк не 
становлять першорядний предмет уваги більшості суфражисток середніх класів. 

 
II 

Тепер, коли ми звертаємо погляд у минуле, рух за емансипацію видається 
річчю цілком природною, й навіть його прискорення в 1880-х роках на перший 
погляд не таке вже й несподіване. Більший обсяг рівних прав та можливостей для 
жінок, так само як і демократизація політики — це підспудно (за замовчуванням) 
елемент ідеології ліберальної буржуазії, хоч яким невигідним та недоречним не 
видавалося все це її патріархам в особистому житті. Після 1870-х трансформації в 
середовищі буржуазії закономірно призвели до створення ширшого простору для 
дружин і особливо дочок буржуа, бо на той час, як ми зазначали, уже склався великий 
прошарок непрацюючих забезпечених жінок, що в своїх достатках не залежали від 
заміжжя, й відтак для них постала потреба в позадомашній діяльності. Крім того, 
тепер, коли дедалі більше чоловіків-буржуа могли дозволити собі не займатися 
продуктивною працею, вони почали звертати увагу на діяльність культурну. І 
провадити цю діяльність поважні ділові люди часто доручали жіночій половині 
родини, отож виглядає, що тут ґендерні відмінності, ставали менш важливими. 

Крім того, певний ступінь жіночої емансипації був, очевидно, конче потрібний 
самим батькам, бо далеко не кожна родина середнього класу й мало яка родина 
нижчого середнього класу мала потрібні достатки, щоб утримувати своїх ще неза-
міжніх дочок, якщо вони бодай трохи не підроблятимуть. Цим можна пояснити, чому 
багато чоловіків середніх класів, які нізащо б не допустили жінок до своїх клубів або 
професійних товариств, так охоче давали своїм дочкам освіту, маючи на увазі певну 
їх незалежність. Утім, немає підстав сумніватися, що багато ліберальних батьків 
чинили так просто через щирі переконання. 

Піднесення робочого та соціалістичного рухів як головних рухів за звільнення 
всіх пригноблених безперечно заохотило жінок шукати й собі більшої свободи: 
невипадково жінки становили чверть членів заснованого представниками нижчого 
середнього та середнього класів у 1883 р. Фабіанського товариства. Крім того — ми 
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вже бачили — розвиток сфери послуг та інших неелітних сфер створив чимало нових 
робочих місць саме для жінок, тоді як розвиток споживчої економіки зробив жінок 
головною мішенню для капіталістичного ринку. 

Тим-то не треба довго думати, щоб розкрити причини появи «нової жінки,» хоч 
не треба й забувати, що ці причини можуть бути не такі вже й прості, як може 
видатися на перший погляд. Скажімо, немає жодних переконливих свідчень, що 
становище жінок помітно змінювалося, коли жінка поступово перебирала на себе 
ключову економічну роль — роль розпорядника сімейних фінансів та головного 
покупця. Рекламна індустрія, що за тих часів саме переживала свій перший розквіт, 
визначила цю роль жінки з властивим собі безжалісним реалізмом. У економіці, яка 
навіть поміж найбіднішими відкрила масового споживача, реклама не могла не 
зосередитися на жінках, бо якщо саме жінка робить найбільше покупок для родини, 
то саме з неї можна висмоктати найбільше грошей. Отож принаймні цей механізм 
капіталістичного суспільства мав ставитися до жінки вже шанобливіше. 
Трансформація системи збуту — коли дрібні крамнички, базари та розносна торгівля 
почали поступатися місцем великим універсальним магазинам та каталогам для 
замовлень поштою — закріпила це шанобливе ставлення до жінки, виражене в 
запобіганнях, лестощах, рекламі та виставках-продажах. 

Утім, то тільки буржуазних леді вже довший час вважали за цінних клієнток. 
Більшість витрат малозабезпечених або цілком бідних верств і далі йшли на речі 
найпершої потреби або на традиційні споживчі товари. Коло тих товарів, що їх 
господарство мало тепер за конче потрібні, дещо розширилося, однак особисті 
предмети розкоші для жінок, як от парфюмерія чи модне вбрання, досі були ознакою 
виключно середнього класу. Ринкова потуга жінки поки що не надто позначилась на 
її становищі, особливо в середніх класах, де роль жінки як головного покупця була аж 
ніяк не новиною. Можна було б навіть твердити, що ті рекламні й журналістські 
трюки, що показали себе найефективнішими, мали, коли вже нате, тенденцію 
закріплювати традиційні стереотипи жіночої поведінки. З іншого боку, орієнтований 
на жінок ринок створив чимало нових робочих місць саме для жінок- фахівців, і 
багато цих жінок також — маючи на те очевидні причини — активно цікавилися 
фемінізмом. 

Хоч який складний цей процес, одне можна сказати напевно: протягом кількох 
десятиліть перед 1914 р. сталися разючі зміни в становищі й прагненнях жінок, 
принаймні тих, що належали до середніх класів. Найочевидніше свідчення цього — 
помітне поширення середньої освіти для дівчат. У Франції кількість ліцеїв для 
хлопців увесь цей час залишалася незмінною (десь на рівні 330 — 340), тоді як 
кількість таких самих закладів для дівчат зросла від жодного у 1880 р.до138в1913. 
Число дівчат, що там навчалися (близько 33000) складало третину від числа хлопців. 
У Великій Британії, де перед 1902 р. не було національної системи середньої освіти, 
число шкіл для хлопців зросло від 292 в 1904/5 роках до 397 в 1913/14, тим часом 
кількість шкіл для дівчат збільшилася від 99 до цілком співмірної цифри (349)*. У 
Йоркширі в 1907/8 роках кількість дівчат-учениць середніх шкіл майже дорівнювала 
кількості хлопців: але, що найцікавіше, в 1913/14 рр. число дівчат, що не припиняли 
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навчатися в державних школах після шістнадцяти років, було набагато більшим, ніж 
число хлопців1. 

Не всі країни однаково завзято взялися залучати дівчат (нижчого середнього й 
середнього класів) до офіційної освіти. У Швеції, приміром, цей процес відбувався 
набагато повільніше, ніж в інших скандинавських країнах, у Голландії практично 
стояв на місці, в Бельгії та Швейцарії зміни були ледь помітні. Про Італію, де було 
всього 7500 дівчат-учениць, годі й говорити. І навпаки — в Німеччині на 1910 рік 
середню освіту здобувало близько чверті мільйона дівчат (далеко більше, ніж у 
Австрії). В Росії — це трохи несподівано — число дівчат, залучених до середньої 
освіти, досягло тих самих чверть мільйона ще в 1900 р. В Шотландії прогрес був 
набагато скромніший, ніжу Великій Британії чи Валлії. Університетська освіта для 
жінок розвивалася приблизно рівномірно у всіх країнах. Прикметний виняток 
становили знову-таки царська Росія, де число жінок-студенток зросло від менш як 
2000 в 1905 р. до 9300 в 1911, і, звісно ж, США, де загальне число студенток (56000 в 
1910 р.) мало не подвоїлося порівняно з 1890 р. й було незрівнянно вище, ніж у інших 
університетських системах. На 1914 рік у Німеччині, Франції та Італії було від 4500 
до 5000 жінок-студенток, в Австрії — 2700. Треба зазначити, що в Росії, США та 
Швейцарії жінок було допущено до університетської освіти ще в 1860-х, в Австрії — 
тільки в 1897, в Німеччині — аж в 1900-1908 рр. (найпізніше — в самому Берліні). 
Більшість жінок студіювали медицину. В Німеччині на 1908 рік — коли першу жінку 
було призначено викладачем німецького університету (Мангаймської комерційної 
академії) — тільки 103 жінки закінчили якийсь інший факультет, окрім медичного. 
Такі національні відмінності в прогресі жіночої освіти поки що не привернули до себе 
значної уваги істориків2. 

Хоч усі ці дівчата (за винятком жменьки, якій пощастило потрапити в такий 
чисто чоловічий заклад, як університет) не отримували такої самої — і за змістом, і за 
рівнем — освіти, як їхні ровесники-хлопці, однак сам той факт, що офіційна середня 
шкільна освіта жінок середнього класу стала досить частим, а в деяких країнах та для 
певних верств — майже нормальним явищем, був абсолютно безпрецедентним. 

Друга ознака великих змін в становищі (молодих) жінок — щоправда її важче 
виразити в цифрах — це більша свобода діяльності в суспільстві. Йдеться і про 
фактичну свободу як особи, і про більшу свободу в стосунках із чоловіками. Це мало 
особливе значення для дівчат «респектабельного» походження, затиснених вузькими 
рамками традиційних умовностей. Періодичні танцювальні вечірки в громадських 
місцях, спеціально призначених для таких потреб (тобто не вдома й не на урочистих 
балах, організованих з особливої нагоди), свідчать про певне послаблення цих 
обмежень. У1914 р. розкомплексована молодь у великих західних містах та на 
курортах, уже познайомившись із сексуально провокативними ритмічними танцями 
сумнівного, але екзотичного походження (аргентинське танго, синкопований степ 
афро-американців), танцювала їх по нічних клубах або, ще більше шокуючи 
громадськість, по готелях і ресторанах під час вечірнього чаювання або між поданням 
обідніх страв. 

                                            
1 Margaret Bryant. The Unexpected Revolution. London, 1979. P. 108. 
2 Edmtie Chamier. L'Evolution intellectuelle immne. Paris, 1937, P. 140, 189. See also H.-J. Puhle 'Warum gidt es so 
wenige Historikenrinnen?' Geschichte und Gesellschaft, 7 Jg. (1981). P. 373. 
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Усе це передбачало свободу дій не тільки в соціальному, але й у буквальному 
сенсі. Хоч жіноча мода аж до часів після Першої світової війни не виказувала аж 
надто яскравих ознак емансипації, однак просторіше й вільніше вбрання, популя-
ризоване інтелектуальним естетизмом уже в 1880-ті роки, модерністським мистец-
твом та фешенебельною модою останніх передвоєнних років, — то вже перша 
ластівка, що провіщала скоре зникнення тих оснащених китовим вусом обладунків, 
що закривали жіночу фігуру від сторонніх очей. З цього погляду важливо сказати про 
втечу жінки з напівтемної чи ледь освітленої келії буржуазної домівки на чисте 
повітря, бо ж це також, принаймні при певних нагодах, означало звільнення від 
тісного та незручного вбрання й горезвісних корсетів (та від штивних бюстгальтерів, 
що їх замінили після 1910 р. значно еластичніші). Недаремно в Ібсена ковток свіжого 
повітря, що прорвалося в норвезький дім, став символом звільнення його героїні. 
Спорт не просто давав молодим чоловікам та жінкам багато можливостей 
зустрічатися як партнери поза умовностями домівки та домочадців. Жінки, щоправда 
небагато з них, ставали членами нових туристичних та альпіністських клубів. 
Велосипед, цей рушій свободи, розкував жінок набагато більше, ніж чоловіків, бо 
жінка значно більше потребувала вільного руху. Він дав жінкам навіть більше 
свободи, ніж мали вершниці-аристократки, бо ті все одно приневолювані жіночою 
скромністю, наражалися на значний ризик їздячи верхи на жіночий лад  — боком. 
Якою мірою спричинився до жіночої свободи характерний передовсім для жінок 
середнього класу звичай проводити наодинці вакації на літніх курортах — зимовий 
спорт тоді ще зводився до парного катання на ковзанах, решта видів тільки 
зачиналися, — коли чоловіки тільки вряди-годи навідувалися до своєї поло вини, 
здебільшого лишаючись працювати по своїх міських конторах?1 У кожнім разі, 
спільне купання, попри запеклий опір охоронців моралі, неминуче відкривало більше 
жіночого тіла, ніж це допускала вікторіанська пристойність. 

Важко сказати, якою мірою більша свобода дій означала більше сексуальної 
свободи для жінок середнього класу. Секс поза шлюбом дозволяли собі, безперечно, 
тільки небагато свідомо емансипованих дівчат, що майже напевно шукали ще й інших 
способів виразити своє звільнення — в політичній діяльності абощо. Як згадує одна 
росіянка, після 1905 року «прогресивній дівчині стало вельми непросто без довгих 
розмов відшити настирливих залицяльників. Провінційні хлопці були не надто 
вимогливі, для них вистачало простих поцілунків, та от столичні студенти... від них 
нелегко було відкараскатися. «Невже ви така старомодна, фройляйн?» А яка дівчина 
хотіла здаватися старомодною?»2 Достеменно невідомо, наскільки великими були 
такі групи емансипованих молодих жінок, хоча майже напевно найчисленнішими 
вони були в царській Росії3, зовсім мізерні в середземноморських країнах і досить 
великі в північно-західній Європі (включаючи Велику Британію) й містах 
Габсбургської імперії. Невідомо, чи спонукала жінок більша впевненість в собі 
частіше вдаватися до адюльтеру як найпоширенішої форми позашлюбних зв'язків. 
Євеличезна відмінність між перелюбством як різновидом утопійних мрій про 
звільнення від кайданів подружнього життя — представленим в типових романах ХІХ 

                                            
1 Читачі, що цікавляться психоаналізом, можливо, помітили, яке велике значення мали вакації в одужанні 
пацієнток, описаних у лікарських журналах Зиґмунда Фройда. 
2 Rosa Levinti-Meyer. Levinti. London, 1973. P. 2. 
3 Цим можна пояснити непропорційне значення російських жінок-емігранток в прогресивних та робітничих 
партіях в таких країнах, як, приміром, Італія. 
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століття на зразок «Мадам Боварі» — та порівняною свободою французьких чоловіків 
та жінок середнього класу: дотримавшись певних умовностей, заводити собі коханок 
та коханців — як це представлено в бульварних французьких п'єсах тих часів. (І 
романи, й бульварні п'єси, до речі, писалися здебільшого чоловіками.) Утім, 
адюльтер, та й загалом усякий секс в ХІХ столітті — це така річ, про яку важко 
говорити мовою цифр. Що можна сказати напевне, то це те, що такий тип поведінки 
був буденним явищем в аристократичних та великосвітських колах, особливо у 
великих містах, бо там (завдяки потайним та знеособленим установам на зразок 
готелів) легше зберігати подобу пристойності1. 

Та якщо кількісний погляд мало чим може зарадити історикові, то 
подивившись на все з точки зору якості, важко не помітити: тогочасні чоловічі 
найрізкіші викази щодо жінок починають дедалі частіше визнавати жіночу 
почуттєвість. Часто це були спроби утвердити, засобами науки або письменства, 
першість чоловіків в активній інтелектуальній діяльності й закріпити пасивне, 
другорядне становище жінок у відносинах між статями. Не так вже й важливо, чи 
виражався в цих заявах чоловічий страх перед пануванням жінки, як то видно з 
творчості шведського драматурга Стріндберґа та молодого й неврівноваженого 
австрійця Отто Вайнін- ґера, чия праця «Стать і характер» (1903) за двадцять два роки 
витримала 25 видань. Цитований на кожнім кроці наказ чоловікам від філософа 
Ніцше: «Йдеш до жінки — не забудь канчука» («Так говорив Заратустра»)2 — 
фактично нітрохи не більше «сексистський,» ніж похвала жінкам від Вайнінґерового 
сучасника й шанувальника Карла Крауса. Краус твердив, що «жінка позбавлена саме 
того, що дозволяє чоловікові сповна використати свої здібності»3. Те саме твердив і 
психіатр Мьобіус (1907), говорячи, що «культурний чоловік, відірвавшись від 
природи,» потребує собі в доповнення природної жінки. На підставі таких тверджень 
дехто (як той-таки Мьобіус) доходив висновку, що вищі освітні заклади для жінок 
треба взагалі скасувати, дехто (як от Краус) не був такий радикальний. Проте 
загальна настанова щодо жіноцтва одна й та сама. Бачимо, однак, виразне й нетипове 
для раніших часів наголошення на сильних еротичних інтересах жінки як такої: для 
Крауса «почуттєвість [курсив наш] жінок є джерелом оновлення для чоловічої 
духовності [Geistigkeit]». Віденський fm de srncle, ота дивовижна лабораторія 
новочасної психології, найневимушеніше і найвитонченіше, проголосив 
сексуальність жінки. Клімтові портрети віденських дам, не кажучи вже про портрети 
жінок взагалі, — це не просто проекція чоловічих сексуальних фантазій, це образи 
особистостей, що мають власні — й могутні — еротичні потреби. Малоймовірно, щоб 
ці портрети не відображали якоїсь дещиці сексуального життя середнього й вищого 
класів Габсбурзької імперії. 

Третя ознака змін — жінки почали привертати помітно більше громадської 
уваги як особлива суспільна група осіб, що мають власні інтереси й власні прагнення. 
Безперечно, саме бізнесові ділки з їх гострим нюхом першими відчули принадність 
специфічного жіночого ринку — приміром, жіночих сторінок у нових масових 
газетах для нижчого середнього класу або часописів для жінок та дівчат, що тільки 

                                            
1 Мова йде виключно про середній та верхній класи. Не йдеться про дошлюбну чи позашлюбну сексуальну 
поведінку жінок-селянок чи робітниць, які, звичайно, становили більшість усього жіноцтва. 
2 Вперше перекладено англійською 1891 року. 
3 Caroline Kohn. Karl Kraus. Stuttgart, 1966. Р. 259; J.Romei. The Watershed of Two Eras. Р. 604. 
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недавно стали письменними, — та навіть ринок оцінив, наскільки вигідніше, з огляду 
на рекламу, трактувати жінок не тільки як споживачів, але й як самостійні 
особистості, що мають свої здобутки в житті. Грандіозна англо-французька 
Міжнародна виставка 1908 року вловила дух епохи. Прикметою виставки стали не 
тільки галасливі рекламні акції, бучне уславлення обох імперій та перший спеціально 
побудований олімпійський стадіон, але й розміщений у центрі виставки Палац 
жіночої праці, що містив історичні матеріали про видатних жінок ХІХ століття — 
«королівського, благородного та простого походження» (там були представлено 
художні ескізи молодої королеви Вікторії, рукопис роману «Джейн Ейр», карета, 
якою славетна Флоренс Найтінґейл перевозила поранених під час Кримської війни і 
т.ін.), зразки мистецького шитва та інших жіночих ремесела, книжкові ілюстрації, 
фотографії тощо1. Не можна не відзначити також особисті досягнення жінок у 
змагальній діяльності, найкращий приклад яких — знов-таки спорт. Запровадження 
одиночного жіночого розряду на Вімблдонському тенісному турнірі (через шість 
років після того, як почалися одиночні змагання чоловіків), потім початок жіночих 
змагань на французькому та американському тенісних чемпіонатах — це стало в 
1880-х більшою революцією, ніж ми можемо собі уявити сьогодні. Щоб поважна, 
навіть заміжня жінка з'явилася перед публікою в такій ролі сама, без дітей, без 
чоловіка — ще двадцятьма роками раніше це було просто неймовірно. 

 
III 

З очевидних причин набагато легше документально висвітлити свідомі кампанії 
за емансипацію та діяльність тих жінок, яким насправді вдалося потрапити в досі 
виключно чоловічі заповідники життя. І феміністичні громади, й такі передові жінки 
— всі вони являли собою чітко окреслені й через свою незвичайність добре описані 
меншини серед західного жіноцтва середнього й вищого класів. Документальних 
свідчень дійшло до нас особливо багато ще й через те, що діяльність або навіть саме 
існування таких меншин часто викликали сперечання й опір. Така виразна видимість 
феміністичних кампаній відвертає увагу від загального тла історичних змін у 
соціальному становищі жінок — про ці зміни історики можуть робити тільки 
опосередковані висновки. Справді, навіть свідоме розгортання боротьби за 
емансипацію ми не зможемо збагнути повною мірою, якщо зосередимося тільки на 
войовничих речниках феміністського руху. Бо ж велика частина тих, що брали участь 
у такій боротьбі, й майже напевно переважна більшість її учасниць у країнах 
континентальної Європи — за винятком хіба що Скандинавії та Голландії — не 
належали до якигось специфічно феміністських угруповань. Здебільшого вони 
провадили боротьбу за звільнення жінки в рамках ширших рухів за громадянські 
свободи, таких, як робітничий або соціалістичний. Утім, діяльність власне феміністок 
треба розглянути бодай коротко. 

Як уже сказано, властиво феміністичні рухи були нечисленні: в багатьох конти-
нентальних країнах їхні організації охоплювали кілька сотень або в кращім разі кілька 

                                            
1 Утім, для тих часів типово, що "жінки-митці воліли виставляти свої роботи здебільшого в Палаці мистецтв". 

Типово також, що Жіноча промислова рада скаржилася в часописі "Таймс" на нестерпні умови, в яких 
працювали тисячі жінок протягом підготовки виставки. Donald R.Knight. Great White City, Shepherds Bush, 
London: 70th Anniversary, 1908-1978. NewBamet, 1978. P. 26. 
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тисяч осіб. Членів для них постачав переважно середній клас. Вони ідентифікували 
себе з буржуазією та сповідували буржуазний лібералізм, цілі якого намагалися 
поширити на жіноцтво. Саме тут вони набули певної потуги, але саме цим вони й 
окреслили межі власних можливостей. Вимоги права голосу, доступу до вищої освіти, 
права працювати й належати до кваліфікованих професій, боротьба за таке саме 
правове становище й права, які мають чоловіки (особливо щодо прав майнових) — 
навряд чи ці питання сильно хвилювали жінок, що не належали до заможної та 
освіченої буржуазії. Не треба також забувати, що жінки середніх класів, принаймні в 
Європі, могли відносно вільно долучатися до такої боротьби, бо перекладали весь 
тягар домашньої праці на плечі іншої, набагато численнішої верстви жінок — своїх 
служниць. 

Обмеженість західного фемінізму мала не тільки соціальне й економічне, але й 
культурне коріння. Та форма емансипації, до якої змагав цей рух — політична й 
правова рівність статей, вільна участь особи в житті суспільства без огляду на стать 
— передбачала трансформований тип соціального життя, далеченький від тради-
ційних уявлень про «місце жінки». Візьмімо крайній випадок: прогресивні бенгаль-
ські чоловіки, що хотіли показати свій західний світогляд, вивівши своїх жінок, до 
того замкнених у жіночій половині дому, «до вітальні,» викликали, самі того не споді-
ваючись, загострення сімейних відносин і замішання поміж жіноцтвом — жінкам 
було невтямки, що вони виграють навзамін втраченої автономії, підпорядкованої, 
проте вельми реальної, в межах тої частини дому, яка була однозначно їхня1. Чітко 
окреслена «жіноча царина» — чи то окремих жінок в рамках домашнього госпо-
дарства, чи то жінок загалом в рамках спільноти — могла здаватися прогресисткам 
звичайною відмовкою для того, щоб далі пригнічувати жінок. Так воно почасти й 
було. І що більше слабшали традиційні соціальні структури, то більшою мірою справа 
оберталася саме так. 

Одначе в рамках своєї царини жінки мали багато колективних та особистих 
можливостей, якими також не варто нехтувати: приміром, саме жінки були береги-
нями й форматорками мови, культури та соціальних цінностей, чи не найголовнішими 
творцями «громадської думки,» визнаними ініціаторами усяких громадських заходів 
(наприклад в обороні «моральної економіки») і, останньою чергою, особистостями, 
що не тільки вміли на всі боки вертіти своїми чоловіками, але й у певних питаннях та 
певних обставинах чоловіки повинні були коритися їм. Влада чоловіків над жінками, 
хоч яка абсолютна в теорії, на практиці народу була не така вже й безмежна чи 
свавільна, так само як влада абсолютних монархів Божою волею ніяк не була 
необмеженим деспотизмом. Кажемо це не для того, щоб виправдати чоловіче або 
монарше панування, але для того, щоб пояснити: багато жінок, які, через брак чогось 
ліпшого, протягом поколінь «зжилися з системою,» порівняно байдуже ставилися до 
ліберальних гасел, що не обіцяли жодних практичних переваг. Кінець кінцем навіть 
серед ліберально-буржуазних спільнот, приміром серед француженок, що належали 
до середніх класів та дрібної буржуазії, — жінок далеко не дурних і не схильних до 
покірливої пасивності — зовсім небагато бралися обстоювати жіноче виборче право. 

Часи мінялися, підлеглість жінок утверджувалася чоловіками повсюдно, пихато 
й відкрито, але однаково залишався чималий простір для рухів за звільнення жінки. 

                                            
1 Цим визначенням я завдячую студенту д-ра Мукерджі Сіднейського університету. 
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Утім, якщо ці рухи й здобували широкої підтримки поміж масами тогочасних жінок, 
то, парадоксально, не як рухи специфічно феміністські, як жіночий складник в рамках 
широких рухів за розкріпачення всіх людей. Звідси й привабливість нових 
революційних та соціалістичних партій. Вони особливо застановлялися над еманси-
пацією жінки — найпопулярнішим викладом соціалістичної доктрини була «Жінка й 
соціалізм» провідника Німецької соціал-демократичної партії Августа Бебеля. 
Справді, соціалістичні рухи створили чи не найсприятливіше громадське середовище, 
де жінки — не йдеться про представниць мистецьких професій та нечисленних 
виплеканих дочок еліти — могли розвивати свою особистість та свої таланти. Навіть 
більше, вони обіцяли цілковито перебудувати суспільство, а без цього, як розуміли 
жінки-реалістки, неможливо змінити усталений характер відносин між статями1. 

Відповідно справжній політичний вибір переважна більшість європейських 
жінок мала робити не між фемінізмом та ширшими політичними рухами, а між 
церквами (передовсім католицькою церквою) та соціалізмом. Церква, провадячи 
запеклі оборонні бої проти «прогресу» ХІХ століття, боронила ті права, що жінка 
мала в традиційному устрої, захищала тим завзятіше, як її паства та, в багатьох 
відношеннях, її духовний персонал ставали дедалі жіночішими: наприкінці століття 
серед церковного кліру майже напевно було більше жінок, ніж будь-коли з часів 
Середньовіччя. Навряд чи випадково, що найвідоміші католицькі святі тих часів — 
жінки: св. Бернадетта Лурдська та св. Тереза з Лізьйо — обох канонізовано в перших 
роках ХХ століття. Так само невипадково, що саме тоді Церква почала активно 
заохочувати поклоніння Діві Марії. У католицьких країнах Церква давала заміжнім 
жінкам могутню зброю проти їхніх чоловіків, заробивши цим нелюбов останніх. 
Отож, приміром в Італії або Франції, антиклерикалізм мав здебільшого виразний 
присмак ворожості щодо жіноцтва. Втім, церкви обстоювали права жінок коштом 
того, що спонукали своїх відданих прихильниць визнавали традиційну субординацію 
й засуджувати емансипацію жінок, яку пропонували соціалісти. 

Статистично кількість тих жінок, що воліли боронити права своєї статі за 
допомогою побожності, незрівнянно переважало число тих, що свідомо воліли 
боротися за звільнення. Справді, соціалістичний рух напочатку приваблював до себе 
тільки авангард винятково здібних жінок — переважно, як слід очікувати, 
представниць середнього та верхнього класів. Отож перед 1905 роком ми не бачимо 
жодних слідів хоч трохи значного членства жінок в робітничих та соціалістичних 
партіях. Протягом 1890-х років не надто численна Французька робітнича партія мала 
серед своїх членів у всякому разі не більше 50 жінок, або 2-3 відсотки2. Коли до партії 
й приставало багато жінок, як от в Німеччині після 1905 р., то вони приходили до 
партійних лав переважно як дружини, дочки або (як у відомому романі Горького) 
матері чоловіків-соціалістів. Перед 1914 роком не було нічого подібного до, скажімо, 
Австрійської соціал-демократичної партії середини 1920-х років, в якій мало не ЗО 
відсотків членів становили жінки, або Британської лейбористської партії 1930-х, що 
мала серед своїх членів близько 40 відсотків жінок, хоча в Німеччині відсоток жінок в 

                                            
1 Така перебудова суспільства не конче мала відбутися в формі соціальної революції, як того сподівалися 
представники соціалістичних та анархістських рухів. 
2 Claude Willard. Les Guesdistes. Paris, 1965. Р. 362. 
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соціалістичних партіях вже тоді був досить високий1. Відсоток організованого 
жіноцтва у профспілках зоставався незмінно низьким: мізерно малий у 1890-х (за 
винятком Великої Британії) і пересічно 10 відсотків у 1900-х.2 Та оскільки жінки в 
переважній більшості країн не мали виборчих прав, то найпереконливіший показник 
їхніх політичних симпатій залишається невідомим і подальші умоглядні побудови тут 
річ марна. 

Отже, більшість жінок стояли осторонь усяких рухів за емансипацію. Ще й 
надто, більшість тих жінок, життя, діяльність та погляди яких свідчать, що вони 
наполегливо старалися розбити ґрати своєї клітки — отої традиційної «жіночої 
царини» — ставилися до ортодоксальних феміністичних кампаній без особливого 
захоплення. Ранній період жіночої емансипації приніс щедрий урожай славетних 
жінок, але найвидатніші поміж них (наприклад Роза Люксембург чи Беатріс Вебб) не 
бачили причин присвячувати свої здібності справам тільки одної статі. Це правда, що 
тепер жінці стало дещо легше добитися громадського визнання: після 1891 р. 
британський довідник «Чоловіки епохи» став називатися «Чоловіки йжінки епохи». 
Та й громадська діяльність в жіночих справах або справах, що, як вважали, особливо 
непокоять саме жінок (наприклад добробут дітей), могла тепер надати активній жінці 
певної ваги у суспільстві. Втім, шлях жінки в чоловічім світі й далі зоставався 
тернистим — щоб досягти успіху, жінка мусила докласти надлюдських зусиль і мати 
справді неймовірний талант. Тим-то й число тих, що спромоглися на успіх, було 
вельми скромне. 

Безперечно, більшість таких успішних жінок займалися діяльністю, що, на 
переконання тогочасної громадськості, не суперечила традиційній жіночності, як от 
сценічне мистецтво чи (для жінок середнього класу, особливо заміжніх) письменство. 
Чине найбільше британських «жінок епохи,» відзначених в 1895 р., були 
письменницями (сорок вісім) та сценічними діячками (сорок дві)3. У Франції Колет 
(1873 — 1954) була одночасно й письменниця, й акторка. Перед 1914 роком одна 
жінка вже здобула Нобелівську премію за працю на ниві письменства (шведка Сельма 
Лаґерльоф, 1909). Крім того перед жінками відкрилася можливість професійного 
зростання, приміром в освіті, зважаючи на швидке поширення середньої та вищої 
освіти для дівчат, або — звичайно у Великій Британії — в новій журналістиці. В 
період, який розглядаємо, перед активними жінками вималювся ще один 
багатонадійний вибір — участь у політиці та кампаніях лівого напрямку. У 1895 р. 
найбільший відсоток визначних британських жінок — третину — віднесено до 
категорії «Реформатори, Філантропи тощо». Найбільше можливостей жінки фактично 
мали в соціалістичній та революційній політиці, як про це свідчить приклад низки 
жінок із царської Росії, що працювали по всій Європі (Роза Люксембурґ, Віра 
Засулич, Олександра Колонтай, Анна Кулічова, Анжеліка Балабанова, Емма 
Ґольдман) та кількох жінок в інших країнах (Беатріс Вебб у Великій Британії, 
Генрієтта Роланд-Голст у Голландії). 

                                            
1 G.D.H.Cole. A History of the Labour Party from 1914. London, 1977. P. 480; Richard J. Evans. The Femi nists. 

London, 1977. Р. 162. 
2 Відсоток жінок серед організованих членів профспілок на 1913 рік: Велика Британія 10,5, Німеччина 9, 
Бельгія (1923) 8,4, Швеція 5, Швейцарія 11, Фінляндія 12,3 20 Ці дані подано в: Woytinsky W. Die Welt in 
Zahlen, II: Die Arbeit. Berlin, 19, 1926. 
3 Обчислення з Men and Women of the Time, 1895. 
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Тим соціалістична та революційна політика відрізнялася від політики консерва-
тивної, що у Великій Британії — хоч напевно ніде більше — тішилася підтримкою 
багатьох феміністок-аристократок1, але не давала їм таких самих можливостей. 
Ліберальні політичні партії відрізнялись віл соціалістичних і тим, що їх члени, за 
незначними вийнятками, були чоловіками. Втім, присудження Нобелівської премії 
миру Берті фон Зютнер (1905) доводить, що на той час жінці було відносно легко 
залишити свій слід у політичнім житті. Найважче завдання, без сумніву, випало тим 
жінкам, що долали глибоко ешелонований опір, офіційний та неформальний, 
чоловіків в організованих професіях, навіть попри те, що жінкам уже вдалося 
захопити спочатку невеликий, але дедалі ширший плацдарм у медицині: на 1880 рік у 
Великій Британії та Валлії було 20 жінок-лікарів, на 1901 рік — 212, на 1911 — вже 
447.3 цього погляду ще видатнішими бачаться досягнення Марії Склодовської-Кюрі 
(ще одного дитяти царської Росії), яка в цей період одержала дві Нобелівські премії за 
наукову діяльність (1903, 1911). Такі світочі, як мадам Кюрі, ще не повною мірою 
відображають участь жінок в чоловічім світі. Результати цієї участі могли бути 
просто дивовижними, особливо коли зважити на мізерне число активних жінок: варто 
тільки згадати роль жменьки емансипованих британських жінок в оновленні робочого 
руху після 1888 (АнніБезант та Елеонори Маркс) або мандрівних пропагандисток, що 
так багато зробили для постання молодої Незалежної лейбористської партії (Енід 
Стейсі, Кетрін Конвей, Керолін Мартин). Проте, хоч майже всі такі діячки 
обстоювали права жінок і здебільшого, особливо в Британії та США, палко 
підтримували політичний феміністичний рух, саме феміністичній діяльності вони 
приділяли тільки побіжну увагу. 

Ті, що зосередилися на феміністичній діяльності, займалися переважно 
політичною агітацією, бо права, яких вони вимагали, наприклад виборче, могли 
постати тільки внаслідок політичних та правових змін. Вони навряд чи могли 
сподіватися якогось сприяння від консервативних та клерикальних партій, а їх 
відносини з ідеологічно близькими до фемінізму середніх класів ліберальними та 
радикальними партіями часто бували напружені, особливо у Великій Британії, де 
саме ліберальний уряд в 1906 — 14 роках ставив найбільший опір потужному рухові 
суфражисток. Часом (як-от серед чешок або фіннок) вони приставали до опозиційних 
рухів, що обстоювали національне визволення. В соціалістичних та робочих рухах 
жінок заохочували зосередитися на проблемах власної статі. Багато соціалісток-
феміністок так і робили, і не лише через те, що нестерпне становище працюючих 
жінок волало про негайні дії. Вони побачили, що права й інтереси жінок треба 
обстоювати так само й усередині власного руху, дарма що рівність статей становила 
елемент його ідеології. Давалася взнаки відчутна різниця між нечисленним 
авангардом прогресивних чи революційних активістів і масовим робітничим рухом: 
останній бо складався не просто з чоловіків (основну масу оплачуваних робітників і 
переважну більшість організованих робітників становили чоловіки), з чоловіків, які 
мали традиційне ставлення до жінок і, котрі, будучи членами профспілок, прагнули 
усунути дешево оплачуваних конкуренток. А дешевшої робочої сили, як жінки, годі й 

                                            
1 Іменний покажчик феміністичного "Щорічника англійської жінки" (1905) включав 158 титулованих леді, 
зокрема тридцять герцогинь, маркіз, віконтес та графинь. До покажчика входило аж чверть усіх британських 
герцогинь. Для консервативного фемінізму див. також E. Haffivy. A History of the English People in the 
Nineteenth Century. 1961. Vol. VI. Р. 509. 
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уявити. Утім, робочим партіям, особливо після 1905 року, вдавалося послаблювати й 
певною мірою залагоджувати такі суперечності в своїх лавах, створюючи більше 
спеціальних жіночих організацій та комітетів. 

Серед політичних вимог феміністок чи не на першому місці стояло право 
голосувати на парламентських виборах. До 1914 року це право не було визнане на 
державному рівні ніде, крім Австралазії, Фінляндії та Норвегії, хоча жінки й мали це 
право в деяких штатах США і до певної міри — на виборах до регіональних урядів. 
Гасло боротьби за жіноче виборче право на той час не підіймало у свою оборону 
багато жіноцтва й небагато важило в національній політиці, за винятком хіба що 
США та Великої Британії, де це гасло спиралося на більш ніж серйозну підтримку 
серед жінок верхнього та середнього класів і серед політичних лідерів та активістів 
соціалістичного руху. Боротьбі додавала драматичності тактика безпосередніх дій 
Жіночої соціально-політичної спілки («суфражисток») в період 1906-14 років. Проте 
суфражизм не повинен би заслоняти від наших очей масові форми політичної 
організації жіноцтва — групи тиску, що чинили помітний вплив на справи, особливо 
стосовні до жінок — як от кампанії проти торгівлі «білими рабинями» (що призвели 
до ухвалення в США акту Манна 1910 року) — або на такі справи, як становлення 
мирних відносин між країнами та боротьба проти пияцтва. Якщо в миротворчій 
діяльності вони, на жаль, не досягли великих успіхів, то щодо пияцтва вони чи не 
найбільше спричинилися до ухвалення вісімнадцятої поправки до американської 
Конституції (якою запроваджено «сухий закон»). Однак поза межами США, Великої 
Британії, Голландії та Скандинавії незалежна політична діяльність жінок (окрім жінок 
— членів робітничого руху) не мала великої ваги. 

 
IV 

Втім, фемінізм мав іще один важливий момент, уплетений поміж політичними 
й неполітичними дебатами щодо жіноцтва: сексуальне звільнення. То було дражливе 
питання — доказом тут править переслідування жінок, що переконано пропагували 
планування сім'ї: Анні Безант в 1877 було позбавлено через це її дітей, згодом те саме 
спіткало Марґарет Сенджер та Мері Слоупс. До того ж воно не вкладається як слід в 
рамки жодного руху. Великосвітська публіка, змальована у видатному романі Пруста, 
або Париж незалежних і часто багатих лесбійок, таких, як Наталі Барні, легко 
сприймали сексуальну свободу — чи то традиційного, чи то нетрадиційного 
спрямування — в потрібних випадках, зберігаючи при цьому подобу пристойності. 
Одначе — як свідчить Пруст — вони не асоціювали сексуальну свободу ні з глибоким 
громадським або приватним задоволенням, ні з соціальними перетвореннями; навіть 
більше — їх (за винятком невисокого рівня богемних митців та письменників 
анархістського уподобання) нітрохи не приваблювала перспектива таких перетворень. 
Натомість соціальні революціонери, безперечно, прихильно ставилися до сексуальної 
свободи вибору для жінок — сексуальна утопія Фур'є, що нею так захоплювалися 
Енґельс та Бебель, ще не цілком пішла в забуття — тож соціалістичні рухи гуртували 
довкола себе ворожих до традицій і культури, утопійних й богемних пропагандистів 
усіх мастей, включаючи й таких, що виборювали всім право спати з ким завгодно й 
яким завгодно способом. Гомосексуалісти, такі як Едвард Карпентер або Оскар 
Вайлд, поборники сексуальної терпимості, такі, як Гевлок Елліс, емансиповані жінки 
різних схильностей, такі, як Анні Безант або Олів Шрайнер — всі вони протягом 
1880-х років оберталися в орбіті нечисленного британського соціалістичного руху. 
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Вільний союз без посвідок про шлюб уважали не тільки за прийнятний, але й 
фактично — в особливо пройнятих антиклерикалізмом колах — за єдино прийнятний. 
Утім, як показують пізніші незгоди Леніна з його товаришками по партії, надмірно 
заклопотаними сексуальним питанням, самі соціалісти не спромоглися порозумітися, 
як підходити до того «вільного кохання» та наскільки питання сексуальної свободи 
важливе для соціалістичного руху. Проповідник цілковитого звільнення інстинктів 
психіатр Отто Ґрош (1877 — 1920) — злочинець, наркоман і колишній послідовник 
Фройда, що дістався найвищих інтелектуальних та мистецьких кіл Гайдельберґа (не 
останньою чергою завдяки сприянню своїх коханок сестер Ріхтгофен, коханок або 
вдів Макса Вебера, Девіда Лоренса та інших), Мюнхена, Аскони, Берліна й Праги — 
являв собою ніцшеанця, не надто прихильного до Маркса. Його захоплено сприймала 
частина довоєнних богемних анархістів, поки решта ганили його як ворога моралі, та 
й він сам вітав усе, що допомогло б повалити наявний лад, але однаково — Ґрош був 
елітарник, якого важко віднести до якоїсь політичної моделі. Одним словом, сексу-
альне звільнення як програма дій породжувало більше проблем, ніж пропонувало 
рішень. І поза нечисленною авангардистською богемою ця програма приваблювала 
мало кого. 

Серед поставлених або винесених на передній план питань було й питання про 
те, щу за майбутнє чекає жінку в суспільстві, яке забезпечить їй рівні права, рівні 
можливості й однакове ставлення. Передовсім ішлося про майбутнє родини, що її 
осердям є жінка-мати. Неважко було передбачити, що невдовзі жінка скине той тягар 
домашнього господарства, який середні й верхні класи (особливо у Великій Британії) 
вже й так полегшили, наймаючи хатню прислугу та якомога раніше відряджаючи 
своїх синів до пансіонів. Американські жінки в країні, де прислуги було обмаль, довго 
вимагали — й тепер нарешті почали допевнятися свого — запровадити в домі 
технологічні новації, здатні заощадити їхню працю. Крістін Фредерік в «Домашньому 
журналі для дам» (1912) навіть радила завести в господарстві «наукове планування». 
Починаючи з 1880 р. в побут поволі почали входити газові кухонні плити, починаючи 
від останніх передвоєнних років значно швидше стали поширюватися плити 
електричні. В 1903 виник термін «порохотяг». 1909 року скептичній громадськості 
вперше запропоновано електричні праски, проте найбільшої популярності цей 
винахід дочекався тільки за прийдешніх міжвоєнних років. Почалася механізація 
пралень — щоправда, поки що не домашніх: виробництво пральних машин у США за 
період 1880 — 1910 рр. зросло вп'ятеро1. Соціалісти й анархісти, що однаково палко 
леліяли технологічну утопію, сприяли всіляким колективним заходам і віддавали 
багато уваги створенню дитячих садочків, ясел та закладів громадського харчування 
(перший приклад яких — шкільні їдальні), дозволяючи жінкам поєднувати 
материнство з працею та іншою діяльністю. Втім, проблеми це ще повністю не 
вирішило. 

Чи не призведе емансипація жінки до заміни традиційної нуклеарної сім'ї 
якоюсь іншою відмінною формою людського співжиття? Етнографія, що саме в той 
час переживала буйний розквіт, доводила, що традиційна родина — далеко не єдиний 
відомий історії варіант. «Історія людського шлюбу» (1891) фінського антрополога 

                                            
1 Для подальшої інформації див. S. Giedion. Mechanisation Takes Command. New York, 1948. 
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Вестермарка до 1921 р. витримала п'ять видань і була перекладена французькою, 
німецькою, шведською, італійською, іспанською та японською. Фрідріх Енґельс 
своєю працею «Походження сім'ї, приватної власності та держави» (1884) зробив у 
цій справі потрібні революційні висновки. Та хоч революціонери-утопісти багато 
експериментували з новими формами колективних спільнот — найтривкішим плодом 
цих експериментів став кібуц єврейських поселенців у Палестині — можна напевне 
твердити, що багато соціалістичних лідерів і ще більше їхніх послідовників, не 
кажучи вже про менш «прогресивних» осіб, бачили в майбутній перспективі 
оновлену, але все-таки нуклеарну сім'ю. Щоправда, вони далеко не однаково 
дивилися на тих жінок, що основою свого життєвого шляху обрали шлюб, порання на 
гоподарстві й материнство. Як сказав Бернард Шоу одній емансипованій 
кореспондентці, емансипація жінки потрібна передовсім їй самій1. Хоча помірковані 
соціалісти (наприклад, німецькі «ревізіоністи») й пробували боронити святість 
домашнього вогнища, теоретики лівого крила здебільшого розуміли, що емансипації 
жінки можуть допомогти тільки праця поза домом та інтереси поза родиною, отож 
всіляко заохочували і те, й інше. Тільки от поєднати материнство та емансипацію 
виявилося непростим завданням. 

Багато, мабуть переважна більшість емансипованих жінок середнього класу, 
що старались добитися вершин у світі чоловіків, вирішували це завдання, не заводячи 
дітей, не виходячи заміж, часто (приміром, у Великій Британії) дотримуючись 
фактичної обітниці дівоцтва. Причина такого рішення не просто в ворожості до 
чоловіків, часом прихованій за почуттям жіночої вищості перед іншою статтю, яке 
часто мало місце поміж крайніх представниць англо-саксонського суфражистського 
руху. Не є воно й простим побічним наслідком тодішнього демографічного 
становища, коли надлишок жінок — 11/3 мільйона в самій тільки Великій Британії на 
1911 рік — багатьом не залишав шансів одружитися. Шлюб і далі був «кар'єрою», яка 
заполоняла думки багатьох жінок, навіть тих, що не займалися фізичною працею, й 
заради заміжжя багато жінок з дня весілля назавжди кидали шкільну освіту або працю 
в конторі, навіть якщо ніхто й не приневолював їх це робити. Натомість до такого 
рішення жінок штовхало вельми реальне утруднення: як має жінка поєднати два 
відповідальні заняття. На той час тільки виняткові сили й винятково внутрішні 
сприятливі обставини робили це завдання здійсненним. Якщо ж таких можливостей 
не було, то, приміром, така феміністка- робітниця, якАмалія Райба-Сейдль (1876-
1932) мусила на пять років (1895 — 1900) відмовитись від своєї дожиттєвої 
войовничості в лавах Австрійської соціалістичної партії, щоб народити своєму 
чоловікові трійко дітей2 — річ, за нашими поняттями, непробачна. Берта Філпотс 
Ньювол (1877 — 1932), видатний, та безпідставно забутий історик, вчинила навіть ще 
непростиміший, з іншого погляду, вчинок: вона зважила за потрібне відмовитися від 
керівної посади в Кембріджському Ґертон- коледжі, бо «була потрібна своєму 
батьковій відчула, що повинна бути біля нього»3. Ціна самозречення була висока, й 
жінки, що обирали шлях кар'єри, як от Роза Люксембурґ, знали, що цю ціну має бути 
заплачено і що вони платять її сповна4. 

                                            
1 Bernard Shaw and Woman ed. by Rodelle Weintraub. Pennsylvania State University, 1977. P. 3-4. 
2 Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international: L'Autriche ed. by Jean Maitron and George Haupt. 
Paris, 1971. P. 2S5. 
3 T.E.B. Howarth. Cambridge Between Two Wars. London, 197S. P. 45. 
4 J.P. Nettl. Rosa Luxemburg. London, 1966. Ч. I. С. 144. 
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Наскільки ж сильно змінилося становище жінки за півста років перед 1914-им? 
Питання не в тім, як вимірювати, але як оцінювати зміни, що, звідки не подивитися, 
справили помітний вплив на багатьох, а може й на більшість жінок міського та 
промислового Заходу й стали справді доленосними для жіноцтва середніх класів. 
(Проте варто ще раз наголосити, що разом усі ці категорії становили тільки 
невеличкий відсоток від жіночої половини людства.) За простими й елементарними 
мірками Мері Волстонкрафт, яка вимагала однакових прав для обох статей, відбувся 
величезний прорив — жінки отримали доступ до багатьох занять та професій, що до 
того часу становили монополію чоловіків. Цю свою монополію чоловіки завзято 
боронили, часто навіть всупереч здоровому глуздові та буржуазній пристойності: 
приміром, коли чоловіки-гінекологи доводили, що жінки ніякне придатні для того, 
щоб лікувати специфічно жіночі хвороби. На 1914 рік ще небагато жінок проникли 
через пролом у стіні чоловічої оборони, але тоді цей шлях став відкритим, принаймні 
теоретично. Крім того, жінки стояли на порозі великої перемоги у своїй тривалій 
боротьбі за рівне громадянське становище, символом якого було виборче право, — 
дарма що на перший погляд успіхів ще не було видно. До 1914рокуурядивсеще затято 
опиралися жіночим вимогам, та вже менше як за десять років жінки отримали право 
голосувати на національних виборах у Чехословаччині, Австрії, Данії, Німеччині, 
Ірландії, Голландії, Норвегії, Польщі, Росії, Швеції, Великій Британії та США1. 
Очевидно: ця визначна зміна стала кульмінацією тої боротьби, що провадили 
феміністки ще перед війною. Що ж до рівних прав перед (цивільним) законом, то 
баланс досягнень не такий позитивний, хоч деяку вже надто кричущу дискримінацію 
було таки усунуто. У справі рівності доходів помітних змін не сталося. Жінки, за 
невеликим винятком, далі заробляли багато менше від чоловіків, навіть на такій самій 
роботі. Та й перепадали жінкам переважно роботи, що їх працедавець мав за «жіноче 
заняття» й через те оплачував набагато нижче. 

Можна твердити, що Права Людини, проголошені Французькою революцією, 
через сто років після Наполеона поширилися й на жінок. Жінки стояли на порозі 
рівності в громадянських правах. Чоловіки, хоч як неохоче, привідкрили для 
талановитих жінок шлях нагору. Оглядаючись назад, легко побачити обмеженість цих 
досягнень, так само як ми бачимо всю обмеженість Прав Людини часів Французької 
революції. Хоча бажані й давно сподівані, вони не були достатні, особливо для 
переважної більшості жінок, пригнічених бідністю й шлюбною залежністю. 

Та навіть перед тими, кого найбільшою мірою зачепив прогрес емансипації, — 
жінками усталених середніх класів (нова й стара дрібна буржуазія та нижчі середні 
класи сюди, напевно, не відносяться) та молодими незаміжніми жінками 
працездатного віку — постала серйозна проблема. Якщо емансипація означає вихід за 
рамки приватної й часто ізольованої сфери сімейних, господарських та особистих 
відносин, де жінка була так довго замкнена, то чи може жінка — і як може жінка — 
зберегти ті елементи своєї жіночності, що не були просто ролями — ролями, що 
накинули на неї чоловіки в світі, влаштованому для чоловіків? Іншими словами, як 
може жінка, залишаючись жінкою, на рівних змагатися в громадській сфері, 
сформованій чоловіками й, отже, пристосованій для інакше створеної статі? 

                                            
1 Фактично в Європі жінки не отримали виборчого права тільки в Середземноморських країнах, включаючи 
Францію, у відсталих регіонах східної та південно-східної (вропи, Угорщині та Швейцарії. 
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Мабуть, немає незмінної відповіді на це запитання, що в різних формах постає 
перед кожним поколінням, яке серйозно замислюється над становищем жінок в 
суспільстві. Кожна відповідь або сукупність відповідей може задовільно спрацювати 
тільки в певних історичних обставинах. Як же ж відповіли на це питання перші 
покоління західних міських мешканок, яких захопило вихором емансипації? Ми 
знаємо чимало про авангард політично активних та культурно вирафінованих 
піонерів, але зовсім небагато — про пасивних та невигадливих. Що нам відомо, то це 
те, що жіноча мода, заполонивши після Першої світової війни емансиповані верстви 
західного суспільства й підхопивши напрями, що намітилися ще до війни в 
середовищі «прогресивних», зокрема в середовищі мистецької богеми великих міст, 
поєднала в собі два вельми відмінні елементи. З одного боку, післявоєнне «джазове 
покоління» відкрито й демонстративно почало вживати косметичні засоби, що досі 
були характерні для тих жінок, чия основна функція — догоджати чоловікам: повій, 
артисток естради тощо. Тепер жінки почали виставляти напоказ такі частини тіла — 
починаючи від ніг, — що за традиційними нормами жіночої скромності, прийнятими 
в ХІХ столітті, мали б бути приховані від хтивих чоловічих очей. З іншого боку, 
післявоєнна мода наполегливо старалася нівелювати вторинні статеві ознаки, які 
видимо відрізняли жінок від чоловіків, обтинаючи й підстригаючи традиційно довге 
волосся й роблячи жіночі груди на вигляд якомога пласкішими — аж до міри 
фізичних можливостей. Короткі спідниці, відмова від корсетів, новознайдена легкість 
рухів — усе це ознаки й заклики до свободи. Всього цього нізащо б не стерпіли 
старші покоління батьків, чоловіків або інших носіїв традиційної патріархальної 
влади. Про що ще все це свідчить? Можливо, все це, так само як і дивовижний успіх 
«маленької чорної сукні,» винайденої Коко Шанель (1883 — 1971), чи не найпершою 
професійною діловою жінкою, відображає потреби жінок, що хотіли поєднати працю, 
неформальність на людях та елегантність. Про це ми можемо робити хіба що здогади. 
Однак важко заперечити, що «дорожні знаки» емансипованої моди спрямовували її 
рух у розбіжних, часом прямо протилежних напрямках. 

Як і багато чого іншого в міжвоєнному світі, мода емансипованого жіноцтва 
після 1918 року була започаткована завдяки старанням довоєнних авангардистів. 
Точніше, вона розквітла в богемних кварталах великих міст: у Ґрінвічі, Монмартрі та 
Монпарнасі, в Челсі, Швабінґу. Духовний світ буржуазного суспільства, його 
ідеологічні кризи та суперечності — все це знайшло характерне, часто дивовижне, 
часто химерне вираження в його мистецтві. 
 
Публікується за: Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство / за ред. Ліліани 
Гентош, Оксани Кісь. Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. С.74-97 
Переклав з англійської Роман Скакун 
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ВИВЧАЮЧИ ЧОЛОВІКІВ У ПАТРІАРХАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ  
Девід Морґан 

 
Кажучи дуже спрощено, можна твердити, що ця розвідка розглядає дві 

класифікаційні групи розподілу. По-перше, існує поділ на чоловіків і жінок. По-друге, 
існує поділ на феміністок і не-феміністів. Очевидним є ускладнення з другою групою, 
бо можна арґументовано довести, що весь світ аж ніяк не поділяється відверто на 
прихильників фемінізму і їхніх антиподів. Часто висловлюване судження: «Я не 
належу до феміністів, але...» — є лишень свідченням наявного ускладнення. А ще, 
існують проблеми зв'язків між цими двома групами. Хоча в наші дні багато чоловіків 
і більшість жінок доводитимуть, що чоловіки не можуть бути феміністами, це не 
завжди так. Водночас усі чи більшість феміністок є жінками, та не всі жінки — 
феміністки. Нарешті, існуючий поділ між чоловіками і жінками теж не такий вже 
очевидний. 

Хай там як, проте попри всю, вже існуючу або можливу плутанину, зрозуміле 
одне: без феміністської думки і практики, проблем, яким присвячено цю книжку, 
ніколи б не було порушено. Цей процес впливу фемінізму на чоловіків у межах 
соціології (і ще деінде) я у загальних рисах окреслив у розділі 1 і зробив спробу 
окреслити, чому критика з боку фемінізму створювала певні труднощі для чоловіків, 
які намагаються вивчати чоловіків і маскулінність, у розділі 2. Я спробував визначити 
різні способи дій, яких могли б триматися чоловіки, щоб подолати деякі з цих 
труднощів. Найголовнішим з них є читання, або, точніше, перечитування — критичне 
і вдумливе перечитування текстів, у яких насправді йшлося про чоловіків і 
маскулінність, але які самі рідко виказували свідомість цього і часто претендували на 
охарактеризування людства в цілому. Розглянута у «Суспільстві вуличних тупиків» 
(«Street Corner Society») спільнота чоловіків, після опрацювання цього дослідження 
Хоуменом стала прикладом «Людської спільноти» («The Human group»). Оскільки 
традиційно робота, в сенсі оплачуваної праці, розглядалася як головний чинник 
істинної маскулінної ідентичності мені здалося, що зручною вихідною точкою могли 
б стати ті дослідження, які розглядають становище чоловіків на їхніх робочих місцях. 
Проте робота і фах, хоча часто й підтверджують або підтримують маскулінність 
можуть водночас становити загрозу для цієї справжності, і я вивчив дві з таких 
потенційних загроз: ту, що пов'язана зі скороченням штатів і безробіттям, і ту, що 
виникала після виразних змін ґендерній структурі певних професій, особливо коли 
жінки почали завойовувати низку виробничих позицій, які доти характеризувались як 
притаманні суто чоловікам. Далі я розглянув два виклики, що кидає чоловікам і 
маскулінності власне фемінізм. «Перша хвиля» фемінізму, яка ототожнюється з 
рухом за виборче право для жінок, стала викликом домінуючій патріархальній владі, 
але вона також надала можливість деяким чоловікам ідентифікувати себе із 
феміністичними поглядами. Друга недавня хвиля фемінізму стала неприкритим 
викликом всім сторонам патріархального суспільства і його усталеному Тендерному 
устроєві. Тут я розглядаю один з аспектів вищезгаданого явища як заради прогресу 
сучасних наукових пошуків, особливо в галузі суспільних наук, так і для того, щоб 
з'ясувати, чи повинні чоловіки чогось навчитися завдяки конкретному обговоренню 
феміністських методів і методологій. 

Видається, що логічним було б розглянути все це у взаємозв'язку між трьома 
складовими: сучасною феміністською критикою соціологічних та інших академічних 
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досліджень, сферами, де проблематика чоловіків і маскулінність вийшли на передній 
план, і текстами — соціологічними або іншими, в яких прямо чи опосередковано 
йдеться про проблеми чоловіків і маскулінності. Розгляньмо один приклад з цього 
динамічного процесу: феміністська критика підштовхнула мене задуматись над 
проблемами чоловіків і маскулінності, і це примусило мене переглянути власне зміст 
цих текстів, запитати себе чи містять вони відверті, «істинні» твердження про 
становище безробітних чоловіків, чи ці тексти несвідомо подають інформацію про 
панівні уявлення стосовно чоловіків і маскулінності. З деякими варіаціями, ці 
тристоронні стосунки можна знайти у всіх досліджуваних тут мною лініях поведінки. 

Я свідомий того, що багато хто з моїх колег, яким стачило терпцю дочитати до 
цього місця, все ще налаштовані скептично. Навколо чого весь цей галас ? — можуть 
запитати вони. Чому б не заспокоїтися і не зайнятися чистою соціологією? В цій 
розвідці я намагався розглянути зазначені проблеми з різних точок зору, найочевид-
ніше в другій і в передостанній главах. Дуже коротко це виглядає так: якщо знання 
(розуміючи під словом «знання» радше процес, аніж щось раз і назавжди досягнуте) 
ґендерно-забарвлене — то які проблеми це створює для діяльності соціологів- 
чоловіків, особливо тих, хто прагне вивчати проблеми чоловіків і маскулінності? 
Існує інше питання, яке криється на задньому плані і яке я ще навіть почасти не 
ставив прямо, бо не певен, що знаю відповідь. Буквально, воно звучить так: чи 
можуть чоловіки сказати або написати про чоловіків щось, чого жінки вже не сказали 
або не могли б висловити в майбутньому? 

Це останнє запитання, очевидно, найскладніше, оскільки, якщо на нього не 
існує відповіді, то весь задум, частиною якого слід вважати цю книгу, є приреченим. 
Це запитання вже було поставлено деякими феміністками, котрі, щонайменше, скеп-
тично ставляться до розробок на тему «Чоловічі студії», навіть там, де це поняття не 
було використано напрямки. Їхня аргументація має два напрямки. Насамперед, це 
просто неправда, що не існувало ніяких досліджень чоловіків і маскулінності. 
Навпаки, у феміністських публікаціях йшлося про сексуальні домагання і сексуальне 
насильство, моделі схеми дискримінації на робочому місті та ринку праці, ґендерний 
розподіл домашніх обов'язків в сім'ї і багато інших тем, пов'язаних з чоловіками. 
Окрім того, такі ключові поняття, як патріархат і сексизм, також стосуються чоловіків 
і маскулінності. По-друге, спроби чоловіків вивчати самих себе завжди повинні 
виглядати дещо сумнівними, оскільки саме їхній владі кинув виклик фемінізм. Таким 
чином, чоловічі студії не можуть бути відокремлені від ширшої проблематики зі 
статі: «Вживати такі слова, як «примус», «ієрархія» і «гегемонія», для вілокреслення 
чоловічого панування над жінками означає перетворювати біологію на політику. 
Який би термін не було вжито, підтекст полягатиме в тому, що чоловік,» з жіночої 
підлеглості» здобуває вигоду. Ці питання явно шкодять «Чоловічому рухові»: 
«Довіру до руху чоловіків справді досить важко підтримувати. Адже чоловіків масово 
не пригноблюють; не схоже, щоб у них була жагуча потреба висловлювати якесь 
спільне невдоволення». Якщо погодитися з цією думкою, то залучені до таких тем 
соціологи-чоловіки можуть піддатися спокусі покинути все це і заскиглити від жалю. 
Жінки переконували нас, що ми не повинні вивчати жіноцтво. Вельми справедливо. 
Тепер вони кажуть, що ми не повинні вивчати чоловіків. Я намагатимусь уникати 
відповіді на подібні запитання і спробую відповісти: а що ж можуть чоловіки дати 
світові такого, чого жінки ще не дали? Ця відповідь допоможе знайти ключ до 
Гендерно-означеної природи соціологічних досліджень. Я доводитиму, зокрема, що 
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розв'язання проблеми залежить перш за все від розуміння того, чим є ґендерний 
устрій. 

Чому чоловік не може бути більше схожим на жінку? 
Коротко кажучи, існують два шляхи розгляду проблеми ґендеру: у термінах 

влади або в термінах відмінностей. Зрозуміло, що вони ґрунтуються не на логічному 
або практичному розмежуванні, однак справді вказують на загальні тенденції в 
осягненні ґендерного устрою. Зображуючи це звичними засобами, одержимо модель, 
подану нижче. 

1 2 
3 4 

Влада 
Відмінності — 

Моделі ґендерного устрою 
Квадрат 1 включено до схеми лише для формальної її завершеності, оскільки 

він відображає таке розуміння ґендерного устрою, яке по суті заперечує існування 
цього устрою як такого. Тут можна навіть ствердити, що ґендер не є аж таким 
важливим, звичайно, не у порівнянні з іншими характерними ціхами або що він був 
важливим колись, а в наш час втратив актуальність. У більшості випадків це могло б 
здатися імпліцитним розумінням ґендеру, яке представлене радше як відсутність 
чогось, ніж як обґрунтоване виправдання такої відсутності. Навряд чи потрібно 
доводити, що більшість прибічників саме цієї моделі (якщо її можна так назвати) 
становитимуть чоловіки. Ясно, що коли б усі погодилися з таким розумінням, не було 
б і потреби в цій книзі. 

У блоці 2 наголос зроблено на відмінних ознаках влади, і головними поняттями 
тут є «патріархат», «панування», «гноблення» і «експлуатація». Кажучи просто, 
істотна відмінність між жінками і чоловіками полягає лише в тому, що останні 
панують над першими. Всі інші відмінності виходять з цієї основної відмінності. 
Сюди входять біологічні відмінності, оскільки справа полягає не тільки у відміннос-
тях, що існують між чоловіками і жінками, скільки як вони виокремлюються і яке 
значення їм приписують. Звичайно ж, приписані відмінності між «маскулінним» та 
«фемінінним» походять з відмінностей, що ґрунтуються на владі та пануванні, а не 
навпаки. 

В цьому випадку і знання є в ідеологічному сенсі Гендеровано-марковане 
(забарвлене), тобто сприяє, прямо чи опосередковано, приховуванню основних 
проявів нерівності або гноблення в межах патріархального суспільства. Очевидно, 
саме тут чоловікам важко дійти розуміння своєї ролі як гнобителів, але це не є 
неможливим, і в принципі не існує ніяких причин, щоби хоча б деякі чоловіки не 
змогли осягнути свою роль в патріархальному суспільстві і не шукали шляхів до 
руйнування цієї системи. Доречно провести паралель з тими представниками до 
буржуазії, які готові віддати свій розум і досвід до послуг рухові робітничого класу, 
або з людьми білої раси, які приєднуються до боротьби проти колоніалізму чи 
расизму — головним чином завдяки розпізнанню сутності і причин «білого 
гноблення». У нашому випадку, чоловіки в принципі не зроблять якогось особливого 
внеску в боротьбу проти сексизму або патріархату як такого, хоча ніхто не знайомий 
так, як вони, із чоловічим способом життя. Звичайно, їхнє «внутрішнє» знання може 
бути особливо важливим у справі попередження жінок про труднощі, що їх слід 
очікувати або про слабкість систем, підпорядкованих чоловікам. 
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Підхід, за якого особливого значення надається владі, схиляє до більшої 
ліберальності і раціоналістичності. Тут, істотні відмінності між жінкою і чоловіком 
нечисленні і набувають меншого значення, тож після того, як жінці буде гарантовано 
повний і рівний доступ до владних і впливових інституцій (повні юридичні, політичні 
права і права працевлаштування), ті відмінності, що залишаться, втратять істотне 
значення. Завжди існували (якщо їх можна так назвати) певні домовленості, які 
підкреслювали існуючі відмінності між жінкою і чоловіком, що їх неможливо усу-
нути ані законодавчо, ані з простого бажання позбутися. Відомо, що в XIX столітті 
навколо природи статевих відмінностей з'являлося багато консервативних і ради-
кальних розумувань, і, схоже, такі дискусії сильно пожвавилися наприкінці XX 
століття. Це могло відбуватися з декількох причин. В інтелектуальному плані — 
розвиток психоаналізу (в різних напрямах) став могутнім стимулом для дослідження 
статевих відмінностей на найглибших рівнях; у політичному — очевидний неуспіх 
спроб законодавчої влади здійснити якісь засадничі зміни в усіх сферах життя 
чоловіків і жінок викликав необхідність певного перегляду поглядів влади на саму 
сутність статевих відмінностей у суспільстві. Врешті, варто звернути увагу на те, що 
розгортання обговорення питань сексу могло привести до зміцнення зв'язків між 
сексуальністю та соціальним виміром статі, ще раз підкресливши відмінності між 
жінками і чоловіками. Оскільки ці дискусії, очевидно, мали також певний асоціатив-
ний зв'язок з сексуальністю ґеїв та лесбіянок, вони залишаються особливо важливими 
для дослідження опозиції чоловічого та жіночого. Тож у численних статтях ставиться 
запитання: як може жінка посідати високу керівну або професійну посаду, водночас 
вдягаючись і виглядаючи жіночною і «сексуальною». 

Отже, існували підходи, котрі певним чином наголошували на статевих відмін-
ностях і котрі звели до мінімуму проблему влади (квадрат 3 на схемі). Такий підхід 
може охоплювати загальноприйняті розбіжності між радикальним та консервативним 
і між оптимізмом та песимізмом. В деяких випадках цей наголос на відмінностях 
може мати біологічне підґрунтя, хоча не це є в центрі нашої уваги. Відмінності в 
способах сприйняття світу та існування в ньому, в мисленні і в моральному оціню-
ванні людських вчинків можна пояснити відмінностями, що існують між жінками і 
чоловіками. Вони мусять мати дуже глибокі коріння, наприклад у підсвідомості, хоча 
не слід розглядати їх як цілком незмінні чи невідворотні. 

Ясно, що в цьому ідеально-типовому випадку не має бути жодних проблем з 
«Чоловічими студіями» і вивченням чоловіків й маскулінності самими чоловіками. 
Справді, це саме те, що чоловіки повинні б зробити. З іншого боку, вивчення чоло-
віками жінок буде завжди підозрілим. Якщо в минулому чоловікам перешкоджали 
вивчати їх власний ґендер, то це мабуть меншою мірою пов'язано з питанням влади, і 
більшою — з засадничими ґендерними відмінностями. Чоловіки неохоче вивчали 
свою власну стать тому, що чоловіче мислення схильне до універсалізації та 
абстрагування, а також через неготовність чоловіків досліджувати свої власні почуття 
та емоції. Схоже, якщо відповідне дослідження чоловіків проведуть таки чоловіки, це 
буде на користь і чоловікам, і жінкам. 

Очевидно, що найбільше проблем чекає нас саме в четвертому квадраті. Тут 
відмінності і влада є взаємозалежними. Влада спирається на історично вибудовані, 
але глибокозакорінені ґендерні і статеві відмінності; відмінності зберігаються, 
посилюються і зміцнюються за допомогою влади. Чоловіки, оскільки вони 
здійснюють владу або користуються перевагами, що їх надає влада, або поєднують і 
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те, й інше, не мають жодних реальних підстав піддавати критично придивитись до 
своєї власної діяльності. Далі, глибоко закорінений характер статевих відмінностей 
означає, що чоловіки не лише нездатні до вивчення або розуміння жінок, але також, 
через саму природу цих відмінностей у тому, що стосується чоловіків, майже нездатні 
до вивчення або розуміння самих себе. Що за похмура картина! Навіть якби чоловіки 
були здатні розвивати критичне вивчення своїх власних дій, сумнівно, що вони 
спромоглися б створювати щось таке, що жінки хотіли б вислухати або чим 
зацікавилися. 

Подана класифікація є, звичайно, кумедною, хоча приклади для кожної її 
позиції, мабуть, не так важко зустріти в суспільстві. Ймовірно також, що деякі 
інтерпретації четвертої позиції є найближчими до характеризування сучасної 
феміністичної критики. Вона й далі наголошує на владі й нерівності (а патріархат все 
ще залишається улюбленим поняттям, хоча воно й зазнало серйозної критики), 
водночас просувається до осягнення сутності статевих відмінностей і далі вивчає їх, 
почасти для того, щоб зрозуміти глибоко закорінену природу патріархальних 
структур. Однак, можна припустити, що завжди може існувати певна напруга між 
розумінням через владу і розумінням відмінності, і що ця пара не може просто 
співіснувати на рівних. Справа в тому, що будь яка модель влади передбачає 
взаємовідносини. Говорити про панів і рабів, буржуазію і пролетаріат, білих і чорних 
та про чоловіків і жінок, означає говорити про взаємини між ними. Коли йдеться про 
ґендер, а ми маємо на увазі конкретні види взаємин, які є одночасно і абстрактними, і 
конкретними, структурними і міжособовими. Справді, видається, що владні 
відносини не виключають існування якихось окремих островків згоди, хай навіть 
навколо — безмежний океан непорозумінь і містифікацій. А це вже якоюсь мірою 
суперечить деяким більш радикальним поглядам на статеві відмінності. 

Далі я хотів би трохи заглибитися в це поняття відмінності, щоб з'ясувати, чи 
можливе хоч якесь взаємне порозуміння між жінкою і чоловіком. Якщо для такого 
порозуміння все ж існують певні можливості, якщо чоловіки і жінки все ж не живуть 
на двох окремих планетах, то чоловіки мають змогу не лише вивчати самих себе, але 
й повідомляти жінок про свої відкриття й спільно обговорювати їх — мабуть, не без 
взаємної користі. 

У своїй праці «Чоловіки у фемінізмі» Жардін вживає метафору, навіяну 
вивченням мови, заявляючи, що багато чоловіків, перейнятих фемінізмом, 
перебувають у становищі чужинців, котрі вивчили всі потрібні слова, граматику і 
часові форми дієслів, але не зовсім розуміють, як все це скласти докупи. Вони 
завчили словник, але й досі плутаються щодо синтаксису та інтонації. 

Ця метафора мене водночас і приваблює, і бентежить. Можливо, багато хто з 
чоловіків, і я сам, трохи схожі на Елізу Дулітл з «Пігмаліона «: старанно побудовану 
фразу можна легко зруйнувати якимось «чорта з два», або, скажімо, коли ми 
розмовляємо вивченою мовою чи не занадто правильно, надміру стараннообдумуючи 
і готуючи свої слова, але без достатньої фразеологічної плавності і свободи. 
Звертаючись до праць чоловіків про себе та про фемінізм і патріа рхат, помічаємо їх 
певну незграбність: бажання догодити, здається, перемагає потребу аналізувати, 
досліджувати і розуміти. 

І все ж ця метафора трохи бентежить. Чи хочуть чоловіки, як, схоже, натякає ця 
метафора, стати феміністами? Чи слід їм хотіти перетворитися на феміністів? Або, 
кажучи ширше, чи бажають чоловіки «вдавати жінок», як Дастін Гофман у фільмі 
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«Тутсі»? І, як ми бачили, це веде до нових проблем. Якщо ми погоджуємося з 
відкриттями в психології за останні десятиліття і, звичайно, з відкриттями в біології, 
нам слід, за здоровим глуздом дійти висновку, що між жінками і чоловіками існує 
дуже мало істотних відмінностей, і це дає підставу твердити, що решту відмінностей, 
які залишаються, можна пояснити суто культурними чинниками; в будь якому 
випадку спільне в чоловіків і жінок, їхня подібність вражають більше, аніж будь яка 
відмінність між ними. Це лише один із виявів притаманної науці схильності радше 
шукати відмінності, аніж досліджувати подібності, що й призвело в минулому до 
перебільшення значимості цих відмінностей. Можна доводити, що відмінності між 
«чоловічим» і «жіночим» є культурними конструктами, які звичайно ототожнюються 
з особами, позначеними як чоловіки і жінки, хоча на практиці ці конструкти — що 
уявляються як набір чи сукупність ознак — у різних комбінаціях присутні у кожному 
ґендері. Я, звичайно, припускаю існування часткових збігів у досвіді жінок і 
чоловіків, як і те, що вони часом можуть співпрацювати і що ті відмінності, які 
залишаються, не можуть бути завжди ясно висловлені мовою простих конструктів 
«чоловіків» і «маскулінності». Доведення протилежного схоже, відкриває шлях 
біологізмові і ессенціалізму, зрештою — якомусь різновиду песимізму. 

Чи не є це саме той випадок, коли, відповідно до згаданої метафори, чоловікам 
і жінкам важко зрозуміти одне одного? Саме так: навіть обмежуючись лише соціоло-
гічною літературою, можна знайти багато прикладів, коли справді складається 
враження, ніби чоловіки і жінки живуть у двох різних світах або користуються двома 
різними способами пояснення. Доречним прикладом тут буде добре відома дискусія 
Бернарда про «його» та «її» шлюб. Хоча може також видатися, ніби чоловіки й жінки 
діють спільно в цілій низці ситуацій, принаймні в нашому суспільстві,— на роботі 
і на дозвіллі, також у шлюбі та в сексуальних стосунках, і все виглядає так, ніби у 
більшості практичних повсякденних справ вони досить добре розуміють одне одного. 
Врешті-решт розуміння, в цьому повсякденному смислі, зовсім не обов'язково 
означає схвалення або згоду. 

Дозвольте навести химерний приклад. Припустімо, що чоловік спромігся аж 
так змінити свою зовнішність, щоби взяти участь у закритих зборах Британської 
жіночої соціологічної асоціації. (Підкреслю, що не раджу використовувати такий 
спосіб дослідження.) Чи «зрозумів» би цей чоловік, про що там ідеться? І що саме 
слід розуміти під цим «зрозумів»? Оскільки я ніколи не відвідував подібних зборів і, 
схоже, ніколи не відвідаю, то не зможу відповісти на це запитання навіть приблизно. 
Однак, коли припустити, що цей наш чоловік достатньо знається на британській 
соціології, гадаю, що йому буде не так уже складно зрозуміти більшу частину розмов 
на цих зборах: занепокоєння щодо ґендерного складу різних комітетів, незадоволення 
вживанням сексистської мови на якомусь із засідань, декілька повідомлень про 
сексуальні домагання в барі і тощо. Можливо, він не зрозуміє хіба що емоційності, що 
може бути властива деяким виступам, або того, чому взагалі виникла необхідність 
провести окремі збори насамперед для жінок. 

Звичайно, саме тут ми починаємо розкривати принаймні два значення слова 
«розуміти», значення, які пов'язані з мовною метафорою Жардін, згаданий мною 
напочатку. Я можу потроху освоювати діапазон значень, що містить слово «патріар-
хат» або «сексизм», і можу почати вживати ці слова в моїх працях чи в щоденних 
розмовах. Непорозуміння, які можуть виникнути з приводу правильності вживання 
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цих слів, могли б бути залагоджені звичним чином: «О, так, я розумію, про що ви», 
або ж буде визнано певні відмінності у поглядах. 

З іншого боку, цілком можна довести, що існує реальна різниця між 
можливістю вживати слово «патріархат» в наукових працях (або вдатися до критики 
цього слова) і знанням з власного досвіду, що таке сексуальні домагання, що означає 
страх ходити поночі або з'являтися в громадських місцях, що таке дискримінація або 
«покровительське» ставлення колег, коли ваша думка знецінюється, а винні в цьому, 
мовляв, гормони. Те ж саме, звичайно, стосується прірви між теоретичним аналізом 
расизму особами білої раси і повсякденним досвідом загроз, ворожості та дискримі-
нації, або між науковою дискусією про категорію «класу» і життєвим досвідом 
фізичної праці, безробіття і нестатків. Переді мною, представником середнього класу, 
білим, чоловіком, є принаймні три перешкоди аби спробувати зрозуміти таке, 
побудоване головно на досвіді, значення цього слова. 

Хоча, навіть тут, можливо, ця прірва не така вже й нездоланною, як це могло 
видатися на перший погляд. Цю думку можна потвердити кількома прикладами: 

а) Юнак-студент найнявся на літні канікули косити траву на газонах у 
своєму місті. В той час, як цей студент косить траву, якийсь молодик, обіймаючи 
дівчину, наближається до нього через галявину. Молодик навмисне скеровує свій 
шлях так, щоб студенту довелося зупинити роботу і відтягти косарку вбік. Вони не 
обмінялися ні словом, ні поглядом. 

б) На автобусній зупинці стоїть юнак і читає книжку. З горбка розв'язною 
ходою спускається інший юнак, міцної статури, схожий на типового гравця в реґбі. 
Проминаючи автобусну зупинку, він гучно гавкає. Перший юнак підстрибує з 
переляку, а другий прямує далі, посміюючись собі. 

Ці дві пригоди насправді сталися зі мною. Я згадав їх, коли почув, як декілька 
жінок з Австралії з подивом розповідали одна одній, як на них у Манчестері дивилися 
юнаки, коли вони ходили по магазинах або вичікували автобуса на зупинках. Жінки 
дійшли висновку, що та несподівана поведінка не мала сексуального підґрунтя, а 
напевне була пов'язана з проявами влади і домінування. Цими прикладами я 
намагаюся підкреслити, що хоча сексуальне домагання жінок з боку чоловіків, 
можливо, залишається головною формою такої домінативної поведінки, остання може 
також проявлятись серед чоловіків і між білими та чорними. Я можу долучити й інші 
пригоди, наприклад, епізод зі своєї юності, коли я пішов в кіно один, і там якийсь 
старший чоловік спробував пестити мої ґеніталії. 

Мої власні спогади (а я не вважаю їх якимись незвичайними пригодами) узго-
джуються з твердженням, що патріархат означає також і панування чоловіка над 
чоловіком, так само, як і панування жінки над чоловіком, або з працею Коннелла про 
панівну маскулінність11. Цим я не намагаюся стверджувати, що жінка і чоловік мають 
однаковий досвід у тих чи інших аспектах (існує очевидна різниця між цими, мало 
схожими пригодами, що траплялися зі мною замолоду і тією більш або менш 
постійною незахищеністю перед кпинами, знущанням чи справжнім фізичним 
насильством, що їх багато жінок зазнає протягом більшої частини свого життя), а 

                                            
1  Connell Robert. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Stanford, 1987. 
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припустив, що існують точки для порозуміння, достатні для того, щоб відкрити 
шляхи для спілкування і взаєморозуміння. 

Використання метафори з вивчення мови нагадує радше модель «двох 
культур», оскільки різні мови (дійсні або метафоричні) традиційно сприймаються як 
ознака культурних відмінностей. Але й тут маємо плутанину: йдеться про чоловіків 
стосовно жінок — чи про чоловіків стосовно фемінізму? Так чи інакше, це 
спантеличує, чому чоловіки бажають вивчати «феміністську», або «жіночу» мову? 
Вони хочуть стати «феміністами» чи жінками або принаймні вдавати таких? Далі я 
доведу, що може видатися, ніби перше, принаймні сьогодні, суперечить здоровому 
глуздові, а друге — навряд чи можливе. Так, досвід транссексуалів — чоловіків, що 
хірургічним шляхом змінили свою стать на жіночу — означає набагато більше, ніж 
здійснення такої собі операції на ґеніталіях. Навчатися стати жінкою в такий спосіб 
— довгий і важкий процес, процес, який здатен прояснити звичні уявлення про ґендер 
і щоденний сексизм; але який не варто сприймати за взірець. 

Я хотів би дещо модифікувати використану тут метафору. Це, власне, не 
питання вивчення (в найширшому значенні) мови фемінізму або жіноцтва. Це радше 
проблема розуміння власної мови, мови чоловіків і маскулінності. Всім нам відомо, 
що мовлення і повсякденне вживання мови є щось цілком інше, аніж розуміння суті 
цієї мови, того, як вона діє, засад, на які вона спирається тощо. Ось чому люди 
потребують відбути спеціалізовані курси для того, щоб навчати, скажімо, «англійсь-
кої мови, як іноземної». Це, певним чином, так само важко, як вивчати іншу мову, 
оскільки для цього потрібно відійти вбік і пильним аналітичним поглядом подивитися 
на своє власне повсякдення. Саме для цього написано цю книгу. 

Інший варіант згаданих мовних аналогій (запропонований мені Дженіт Фінч) 
можна знайти в деяких скандинавських країнах, як от Данія або Швеція. Тут, і це 
можна довести, люди говорять «різними» мовами, але ці мови схожі достатньо, щоб 
мешканці обох країн добре розуміли один одного для задоволення більшості прак-
тичних потреб. Відмінності існують, але це не прірва, через яку неможливо побуду-
вати міст. Якби тут не примішувалися проблеми влади, названа аналогія могла би 
бути точнішою. Непорозуміння, зумовлені «владою», відрізняються від тих, що 
зумовлені з відмінностями. Останні є наслідком неосвіченості, якої можна позбутися 
доступними, хоча не завжди простими способами. Джерелом перших є містифікації та 
ідеології, і позбутися їх важче. 

Які ж наслідки матиме ця дискусія для наших роздумів про знання, що їх 
чоловіки могли б продемонструвати щодо свого становища у світі — знання, яке 
жінки вже продемонстрували і, більше того, зробили це без ідеологічних 
перекручень? На мій погляд, відповіді на це питання немає і досі, але гадаю, що вона 
могла б прозвучати із стриманим оптимізмом. Очевидно, що перш за все потрібно 
дослідити суто чоловічі інституції, до яких жінки не мають доступу. Тут чоловіків 
можна розглядати, як «етнографічних шпигунів», що виказують інформацію, яка 
інакше ніколи не стала б доступною. Потрібно зробити примітку, що зараз ми 
торкаємося набагато ширшої сфери досліджень, ніж це здавалося на початку. Йдеться 
не просто про організації, приміром, масонів або лондонські клуби, але й про інші 
менш формальні чоловічі царини, такі, як робітничі гурти, компанії випивак, врешті, 
туалети. Таким же чином чоловіки можуть відкрити більший доступ до особливостей 
свого «внутрішнього» життя (скажімо, наприклад, у сферах пов'язаних з 
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сексуальністю і батьківством) хоча не слід забувати про згадані раніше проблеми 
залучення надто довірчих підходів. 

Проте, якщо ми зосередимось переважно на питаннях влади, а не відмінностей, 
може з'явитися більше сфер, відкритих для дослідження не тільки чоловіками, але й 
спільно чоловіками і жінками, хоч би й по черзі, а не разом. Якщо, наприклад, ми 
вважаємо (як це зроблено у більшості визначень), що питання патріархату пов'язані із 
стосунками між чоловіками так само, як і між чоловіками і жінками, то з'являється 
відкритий простір для дальших досліджень. Доволі прості попередні приклади 
панування чоловіків над чоловіками, можуть бути тут цілком доречні. У чоловіків 
існують чіткі ієрархічні стосунки — як скороминущі і тимчасові, так і структуровані 
та тривалі. Вони можуть бути побудовані на засадах сили, сексуальності, достатку або 
класової приналежності. Справа не в тому, що ці практики і досвід точно збігаються з 
тими, що існують у стосунках між чоловіками і жінками, а в їх подібності достатній 
для того, щоб розпочати якийсь обережний діалог. Жінки будуть здатні визначити, де 
існують відмінності, а де — подібності, і все це разом може допомогти досліджувати 
зв'язки між обома цими повсякденними проявами влади. 

Остання думка збільшує важливість наявності певного кола осіб для вивчення 
чоловіків і маскулінності, а також умов для проведення таких студій. Це означає, що 
хоча можуть час від часу ці проблеми доречніше виносити на розгляд і обговорювати 
у суто чоловічих групах, все більше і більше подібних обговорень мало б відбуватися 
у змішаних аудиторіях. І це означає також, що, досліджуючи своє власне 
повсякдення, чоловіки теж повинні продовжити працювати, над змінами в інститу-
ціях, де вони працюють, щоб середовище їхніх пошуків було справді різнорідним. 

 
Повернення чоловіка-невидимки 

Складається враження, що дослідження «владних» відмінностей між 
чоловіками як основа для розуміння самої влади і відмінностей між чоловіками і 
жінками, поверне нас назад, до початків, коли я, що зараз видається природним, 
наполягав на тому, як важливо писати й говорити про «маскулінність». Згадаймо, що 
я зазнав труднощів, коли зіткнувся з питанням «Що це означає — бути чоловіком?» 
На яку відповідья сподівався? Звідки мені слід було почати? Може, з біологічних або 
соціо- статевих процесів? Що означає мати ерекцію або втратити ерекцію; що означає 
мастурбувати або жити в страху стосовно наслідків мастурбації; що означає мати 
орґазм або не відчувати орґазму; що означає почути, що хтось став батьком або що 
хтось не зміг досягнути цієї мети; що означає бути ґеєм або жити з тривогою щодо 
своєї сексуальної орієнтації — все це і багато іншого могло б стати відправною 
точкою. Відмінності між чоловіками та можливі часткові співпадіння з досвідом 
жінок уже вивчаються. Я міг би піти далі, запитуючи, що це — колі тебе навчають 
вбивати інших людей чи коли ти відмовляєшся брати участь у такому навчанні, що це 
— коли ти чіпляєшся до когось або коли до тебе чіпляються; що означає перебувати в 
лазні, повній голих чоловіків або в залі засідань ради директорів, повній чоловіків, 
занадто ошатно вдягнених. Відмінності множаться, відповіді на первісні запитання 
весь час відкладаються на потім. Чи не було б найкращим рішенням оголосити, що ми 
всі різні і що узагальнювати неможливо? 

Хоча для такої відповіді можна запропонувати принципові критерії. Вони 
мабуть з певним видом деконструкціонізму, тобто з усвідомленням культурних 
відмінностей і відмінностей в межах культури, яку антропологи розглядають і 
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узгоджують значно легше, аніж багато соціологів, пишучи про ґендер (Moore, 1988). 
Це, очевидно, узгоджується з дискусіями щодо множинності маскулінностей, як 
способу уникнути спрощень або зайвої буквалізації предмету нашого дослідження. 
Чим би не були «чоловіки», вони не є загальною сумою минулого і теперішнього 
індивідуального досвіду, всіх тих осіб, яких зазвичай визначають як «чоловіків». 
Хоча важко також знайти якусь сутність маскулінності, спільний для всіх цих 
окремих особин. Навіть виникнення форми множини поняття «маскулінність» таки 
натякає принаймні на деякі типові подібності між різними випадками. 

У дослідженні спочатку потрібно віднайти певні критерії для якоїсь 
найпростішої класифікації (вік, фах, сексуальна орієнтація, релігійна приналежність, 
сімейний стан тощо), тоді ж як більш скрупульозний аналіз мав би виявити якусь 
залежність чи ієрархії цих елементів. Так, для певного суспільства деякі риси варто 
розглядати як сукупність, крім того, можна було б виявити, що одні риси є 
важливішими за інші. В нашому ж суспільстві сюди могли б належати, наприклад, 
сексуальна орієнтація, фах і сімейний стан. Нарешті, можна було б довести, що в 
різних суспільствах різною є послідовність розташування и значущість цих рис. 
Відтак ці певні конструкції і сполучення рис, пов'язаних з чоловіками, поціновуються 
вище, є більш впливовішими або більш привілейованими за інші. 

Почасти це те, що має на увазі Коннелл, коли пише про гегемонію 
маскулінності. В межах певного суспільства існує безліч маскулінностей, 
сконструйованих сполученням єдиної характеристики, ґендера, з певними іншими 
статусами або рисами. Так, гетеросексуальні маскулінності назагал цінуються вище 
ніж гомосексуальні, одружені (принаймні певного віку люди) вище, ніж неодружені, 
особи з високим службовим становищем поціновуються вище, ніж їхні підлеглі і так 
далі. Більше того, якщо вважати ці додаткові складові і статуси незмінними, то певні 
риси, які можна використати для опису чоловіків, також починають набирати 
позитивного або негативного значення: сила вивищується над слабкістю, 
раціональність над емоційністю, активність над пасивністю і так далі. 

Способи поєднання і розташування цих рис і статусів все ще можуть 
спричиняти певні ускладнення. До того ж взаємозв'язки між ними не завжди сталі; не 
виключені суперечності, пов'язані зі статусом, а це відкриває простір для суперництва 
та порозуміння. Наприклад, Коннелл у своєму звіті припускає, що гетеросексуальна 
маскулінність має перевагу над гомосексуальними різновидами. Він визнає 
очевидним, що це твердження не стосується всіх суспільств, у всі часи. Досить 
цікавим у цьому контексті є уривок сповіді про школу для хлопчиків з автобіогра-
фічного роману Алека Во, «Відблиск юності» (1916р.): «Це не ознака слабкості або 
зіпсованості, а свідчення енергії, сили і фізичної витривалості. Раґґер прямує до цього 
впевненіше, аніж Свінберн, і Кращому Учневі напевне дістануться найкращі 
хлопчики». КвіГлі твердить, що коли цю книгу було вперше надруковано, скандально 
ославили її саме ці слова [...]. 

Безсумнівно, людина яка запитала: «Що це означає — бути чоловіком?» — які 
багато феміністів, дійде висновку: хоча цю розвідку й можна вважати більш-менш 
цікавою, проте вона досі ще не дала відповіді на це запитання. Запропонована 
відповідь: «Але ж все залежить від типу чоловіка, який ви обговорюєте» — насправді 
не означає, що виклик прийнято. Справді, до цього місця у цьому аналізі ми 
намагались розглядати чоловіків ізольовано, у їх стосунках між собою. Я вже довів, 
що це — важливий аспект маскулінності і, ясна річ, патріархату, і тому мало б бути 
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головним напрямом в дослідженні чоловіків і маскулінності. Проте нам слід також 
розглянути чоловіків у стосунках з жінками. Можна довести, що конструювання 
маскулінності, відчуття, що ти чоловік або не зовсім чоловік виходять на передній 
план у стосунках з жінками. Питання про конструювання панівної маскулінності, 
пов'язане зрештою з контролем і пануванням над жінками. Таким чином, гетеро- 
сексуальність має бути узаконена, а гомосексуальність затаврована ганьбою, тому що 
перша всіляко зміцнює патріархальні інституції, тоді, як остання має розглядатися як 
така, що може їм загрожувати, принаймні за певних соціальних умов. Вона може бути 
прийнятною (або ж зігнорованою) хіба що в умовах приватної школи, оскільки її 
можна пояснити як скороминущу фазу, а ще тому, що в той самий час там існують 
інші, вартісніші аспекти конструювання чоловічої влади. Пихатий може стати 
посміховиськом серед чоловіків тому, що, вірогідно, він занадто ревно демонструє 
механізми чоловічої влади та й саму її суть. Збиваючи таку пиху кпинами або 
грубими жартами, ми усуваємо цю потенційну загрозу, одночасно залишаючи 
недоторканими реальні інституції чоловічого панування[...].  

А на рівні взаємодії я розглядаю конструювання чоловіків і жінок (особливо 
чоловіків) у їх взаєминах підчас щоденної соціальної взаємодії. Так, отримати 
вичерпну відповідь на питання, що це таке — бути чоловіком, можна лише у 
контексті зіткнень на ґендерному рівні, де підкреслюється статева або ґендерна 
відмінності. На практиці таким може бути майже кожне зіткнення, в якому беруть 
участь чоловік і жінка, хоча ступінь гостроти тут може бути різним. Окрім того, ці 
зіткнення можуть бути опосередкованими. Відчуття маскулінності може виникнути 
перед світлиною красуні зірки, зображенням жінки, яка підкреслює свої відмінності 
(волосся, губи, груди, стегна), наголошуючи, що є істотою для чоловіків, яка пасивно 
сприймає пильний чоловічий погляд. Під час обміну образами, коли поставлено під 
сумнів його ґендерну чи сексуальну орієнтацію, хлопець може кинути виклик іншому 
хлопцеві або навіть почати бійку. Або, знову таки, сержант у навчальному підрозділі 
може сказати необстріляним рекрутам, що вони крокують, як натовп старих баб. (В 
британському війську, комплект для шиття, який солдати носили з собою, щоб 
зашивати уніформу і пришивати ґудзики, називався «хатня господиня»). 

Таким чином, на одному рівні я бачу маскулінність як щось таке, що частково 
виникає із ґендерних зіткнень і частково є складовою цих зіткнень. Як це викладав 
Мейлер у притаманній йому манері: «Маскулінність — це не щось дане, іноді з цим 
народжуються, а іноді здобувають і здобувають, з честю перемагаючи в маленьких 
двобоях». Це цікаво тому, що тоді, як Мейлер, здається, приймає інтераціоністський 
підхід до маскулінності, він, водночас, виразно пропагує одну з ідеологічних версій 
панівної маскулінності. Розглядаючи ґендер в контексті сім'ї, Томсон і Волкер 
пристають до іншого варіанту інтеракціонізму або підходу, заснованого на ідеї 
взаємин: «Щось пробуджене, створене і день-у-день підтримуване почерез взаємодію 
між членами сім'ї». Це, звичайно, не означає, що окремі індивіди мають повну 
свободу у тому, який варіант маскулінності вони виявляють або гамують при 
конкретних зіткненнях. Як ми бачили, будь яке суспільство має низку історично 
сформованих типів маскулінності, які розташовані ієрархічно та ще й майже завжди 
непорушно. Таким чином, винесені на розгляд варіанти маскулінності мають 
подвійну обумовленість — потребами конкретної ситуації і великою кількістю 
доступних та престижних маскулінностей. Вони також певною мірою зумовлені 
історично, зважаючи нате, якою мірою питання маскулінності висунуті на передній 
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план, прискіпливо вивчаються чи представлені як проблема. Здебільшого, припускаю, 
у багатьох випадках, це просто не становить проблему. Це відображає ширшу 
структуру патріархального суспільства, зазвичай не спонукає своїх чоловіків, на 
противагу жінкам, відчути свій ґендер як проблему. Хоча, як ми бачили, певні 
обставини, спричинені взаємодією чи структурою, можуть вивести на кін чоловіків і 
маскулінність. Чільну роль може відіграти низка обставин, зумовлених зростанням 
феміністської критики. Єдиною, безсумнівно незадовільною, відповіддю на запитання 
«Що означає — бути чоловіком?» може стати: «Ахто запитує?». 
 

Новий чоловік і постмодерний чоловік 
У вирі сучасних публікацій — книжок і статей — доволі звичним стало 

створення образу так званого «Нового чоловіка». Іноді повідомляється, що його 
бачили живцем. До цього часто ставляться здебільшого так само, як до повідомлень, 
ніби хтось бачив в англійській глибинці страуса ему або пуму, і сприймають радше як 
наслідок «літнього неврожаю» новин у журналістів. Інші, налаштовані більш 
історично, можуть засвідчити, що Новий чоловік не такий вже й новий. Годсон 
повідомляє, що Джорж Бернард Шоу згадував Нового чоловіка ще 1903 року, а 
одному з досліджень літератури вісімнадцятого століття не лише наводиться приклад 
виявлення цього різновиду, але й висвітлює деякі цікаві двозначності: Можливо, 
дедалі більший наголос на стосунках між батьком і донькою у XVIII столітті можна 
розглядати як симптоматичний стосовно спроб чоловіка XVIII століття стати менш 
агресивним, більш «жіночним», добрішим (у сучасному розумінні).... Якщо донька 
по-дитячому чарівна у своїй довірливості, щирості, покірності, то батькові також 
дозволено бути люблячим, м'яким і ніжним. Фактично батько повинен здобути собі 
авторитет (навіть право руйнувати) через ніжність; прямолінійний авторитаризм 
замінено чимось на кшталт емоційного шантажу[...]. 

Ніде в отриманих нами даних ми не знайшли ознак зміни в моделях поведінки 
чоловіків, які могли б засвідчити таку трансформацію чоловічої ґендерної ролі, яка 
відповідала б визначенню «рівна участь» — ні в старших, ні в молодших вікових 
групах, ні в соціалістичних, ані в капіталістичних країнах. Це, мабуть, справедливо, 
хоча і не сказано, як далеко сягнули чоловіки, прямуючи до «рівної участі», якщо 
вони взагалі це робили. А якщо ми вийдемо за межі хатнього господарства, то 
побачимо, що дослідження Нового чоловіка зіштовхуються з дослідженням 
зустрічних чоловічих «ударів» по фемінізмові. 

У дискусіях про Нового чоловіка вималювалася ще більш неясна постать 
такого собі «Постмодерного чоловіка». Якась із версій завжди починається з визнання 
того, що ґендерний» устрій відображає однуіз провідних «надвеликихнаративів» про 
минуле і сучасне, і, водночас, його можна поставити під сумнів і подрібнити на 
догоду плюралізмові й переривності, які звично пов'язуються з постмодернізмом. 
Конкретніше це було подано деякими критиками-феміністами як різновид «критичне 
перевдягання в одяг представника протилежної статі» або «здобування часточки 
іншого». Постмодерному чоловікові важко визначити, щу означає бути чоловіком — 
почасти тому, що він витрачає щораз більше часу, намагаючись стати жінкою, — або 
второпати, щу значить бути жінкою. Іноді це може виглядати, як буквальне вдягання 
жіночої сукні, але, ймовірніше, це — грайливе осягання різниці між фемінінністю і 
маскулінністю в багатьох сферах культури виробництва і споживання. 
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Цей рух є дещо парадоксальним. Насамперед, більшість авторів, яким посіли 
вищі сфери в теорії постмодернізму — це чоловіки. Більше того, прийнятий стиль 
теоретизування дуже близький до панівної маскулінної моделі: він абстрактний, часто 
«складний», виокремлений і безсторонній. У пошуках більш вимушених варіантів 
деконструкції часто доводиться звертатися до феміністських праць. Зрозуміло, що ці 
дискусії навколо чоловіків і постмодернізму не уникають феміністської критики: 
«Постмодерністські мислителі захищають патріархат від краху тим, що намагаються 
не бути чоловіками. В жіночому одязі, вони швидше мавпують жіноцтво, аніж 
обмірковують своє місце як чоловіків у морально застарілому патріархаті». Звичайно, 
критики Геллоп можна було б дуже влучно застосувати до багатьох сучасних дебатів 
стосовно чоловіків і маскулінності. Проте, було б, мабуть, помилкою робити 
поквапливі висновки. Дослідження множинності маскулінностей, як теоретичні, так і 
практичні, є початком критики панівного наративу про «ґендерний» устрій. 
Очевидною є небезпека переродження, наприклад, у щось на кшталт аполітичного 
споживацтва, особливо в межах пануючих умонастроїв. До здобутків належать 
початки усвідомлення потенційної різноманітності людських виявів і досвіду, яку 
дуже неповно відображає поділ всього світу на суто чоловіче і суто жіноче. 

 
Що ж ми розглядаємо? 

Як змалювати коло видів діяльності, до яких нині залучено чоловіків і декотрих 
жінок, у нашому критичному дослідженні чоловіків і маскулінності? Останніми 
роками обговорення зосередилося на вживанні поняття «Чоловічі студії», бо вже саме 
це поняття провіщає нові академічні напрями. В Британії, видається, чоловіки загалом 
не схвалюють цей термін, так само як і феміністки. Причини цього, ретельно 
досліджені в інших роботах, можуть бути коротко узагальнені так: існує небезпека, 
що «Чоловічі студії» відтягнуть на себе обмежені вже тепер кошти і ресурси, які 
інакше могли б бути використані на феміністські, жіночі або ґендерні дослідження; 
існує побоювання, що це знову може винести теорії і праці жінок на задвірки, на 
користь новішого і переважно чоловічого канону; існують побоювання, що це може 
перерости в утворення ще одного чоловічого клубу з усіма можливими негативними 
наслідками. Всі ці тривоги і страхи є виправданими, хоча, щиро кажучи, це саме той 
випадок, коли більшість тих, хто вживав термін «Чоловічі студії», також свідомі 
згаданих небезпек. 

Які ж альтернативи залишаться, якщо ми знімемо вивіску «Чоловічі студії» ? 
Хоча деякі чоловіки можуть віддати перевагу термінові «феміністика» або 
«феміністські студії», слід визнати, що цей термін буде навіть менш відповідним, хоч 
би яким відповідним він міг бути в минулому. Певну кількість прибічників мають» 
Ґендерні студії», хоча, можливо, в цьому терміні бракує чогось критичного, що 
передбачено в деяких інших назвах. «Критика чоловіків» — термін, якому віддає 
перевагу Хіерн, — можливо, найбільше відповідає тому, щу чоловіки фактично 
розглядають, хоча цього було б, мабуть, замало, щоб зробити його назвою курсу 
лекцій (Неагп, 1989Ь). Звичайно, така назва поєднує визнання того, що головна увага 
зосереджена на чоловіках і їхньому способі життя, і того, що існують виразні статево-
політичні підтексти цього визнання. 

Як на мене, добре зрозумілими є дві речі. Перше — це те, що й досі багато чого 
потрібно зробити для вивчення чоловіків і маскулінності, і що в цьому криються і 
можливості, і небезпеки. Можливості було до певної міри досліджено в цій книжці, 
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цінність якої хоча б у тому, що вона відсилає читача до інших текстів і до інших 
праць, а також спонукає до обмірковування нових ділянок дослідження до або 
критичного аналізу. Небезпека, можливо, полягає в тому, що ці пошуки можуть стати 
занадто спокусливими. Я був зачарований спектром проблем, що винесли на 
поверхню ці розробки в галузі ґендерних студій, загадками, що з'явилися, і міріадами 
можливостей для подальшого дослідження і вивчення. Хоча, водночас, я не 
впевнений, чи хочу, аби мене занадто ототожнювали з цим видом діяльності. Інша 
частина моєї свідомості застерігає: хоча Тендер (а в нашому випадку маскулін- ність) 
є важливим, але це ще не все. Існує вірогідність, що абсолютно ефективна «Критика 
чоловіків» стане саморуйнацією, тобто залишаться лише соціологічні, історичні чи 
якісь інші студії, котрі розглядатимуть ґендер як щось самоочевидне. 

Інший момент, на якому я хотів би наголосити, полягає в тому, що навколо 
ґендерної сфери, безсумнівно, щось відбувається і в теорії, і на практиці, і що 
здебільшого це варте схвалення. Головним свідченням поступу є дедалі більше 
визнання, принаймні в більшості країн Заходу, того факту, що нема сфер людського 
життя, яких не стосувалися б якимось чином, проблеми зв'язку ґендеру і влади. Це 
просування вперед супроводжують свої неясності і свої небезпеки — з них було 
досліджено раніше. Давно відомо, що майже всі ці питання виносилися на порядок 
денний жінками-феміністками: сексуальні зазіхання, насильство в сім'ї, Ґвалтування в 
шлюбі, виключно чоловічі офіційні і неофіційні стилі поведінки й інституції тощо. 
Цей перелік великий, якщо не безкінечний. Але наразі чоловіки також відреагували 
на ці проблеми — в різний спосіб і різною мірою. Багато розвідок було досить влучно 
присвячено неповноті і неадекватності такого способу реагування. Але, схоже, мало 
хто сумнівається, що ці відгуки триватимуть і що «критика чоловіків», чи як іще 
комусь заманеться це назвати, відіграє свою скромну роль у розвитку людської 
свободи. 
 
Публікується за: Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство / за ред. Ліліани 
Гентош, Оксани Кісь. Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. С. 151-166. 
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