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Текст лекції
1. Поняття гендеру у філософії. Гендер і стать
Філософія Постмодерну конструює нову реальність ХХІ століття –
«гендер». Таке поняття має ідентичні особливості з періодом Постмодернізму –
алогічність, хаос, деструктивізм, аморальність, софістичність. Сформована
гендерна ідеологія того часу руйнує всі традиційні засади людського буття,
агресивно й тоталітарно впроваджує нову деонтологічну реальність як
«гендер». Як зазначила німецький соціолог та спеціаліст з гендеру Габріела
Кубі, гендерна ідеологія формує «соціально адаптованого індивіда».
Гендерна проблематика і гендерні дослідження користуються не абиякою
популярністю не лише серед сучасної української молоді, але й у світі. Людство
поступово пізнає всі тонкощі поняття «розумного рівноправ’я», крок за кроком
виключаючи дискримінацію за статевою ознакою.
Поняття «стать» і «гендер» інколи вживають як синонімічні, хоча
більшість дослідників їх розрізняють. Перший означає біологічні, другий –
соціальні та культурні особливості диференціації індивідів за ознакою статі.
Якщо стать характеризує генетичну належність індивіда до однієї з двох
категорій, то гендер – це стать як продукт виховання, впливу культури –
«соціальна стать». У найширшому розумінні, гендер – це змодельована
суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей,
норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки, стилю життя та способу
мислення, ролей та взаємин жінок і чоловіків, які вони набули, як особистості в
процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальними, політичними,
економічними й культурними константами буття й фіксує уявлення про
чоловіка та жінку залежно від їх статі.

Поняття «гендер» є соціальним конструктом, який не містить
антропологічних характеристик. Саме він позбавляє особистість онтологічного
підґрунтя та формує нову, «гендерну ідентичність», що не має нічого спільного
із «тотожністю собі». Філософія гендерології вказує на вільний розвиток
особистості, яка має змогу зберігати самостійність вибору власної
індивідуальності та своєї духовної активності. Унаслідок такого процесу
гендерна культура людини стає важливим аспектом для формування духовності
в міжособистісному спілкуванні як у професійних відносинах та і в особистих.
В історії гендерного пізнання присутній безпосередньо соціокультурний
зв’язок з економічним поділом праці, гендерними формами власності, освітою,
охороною здоров’я, політикою та іншими формами діяльності. Гендерна
культура є своєрідною соціальною конструкцією статі, що відмежовує
поведінку і життя людини від природних біологічних форм поведінки і життя
тваринного світу. У моральному, світоглядному і емоційно-вольовому розвитку
представника статі як особистості процес набуття гендерних норм і цінностей
посідає чільне місце серед всіх аспектів соціалізації людини в суспільстві.
Гендерні системи розрізняються в різних суспільствах, проте в кожному
вони асиметричні: чоловіки й усе «чоловіче/маскулінне» (риси характеру,
моделі поведінки, професії та інше) вважаються первинними, значущими й
домінуючими, а жінки й усе «жіноче/ремінне» – вторинними, підлеглими,
незначними з точки зору соціологічних досліджень.
2. Маскулінність і фемінність як категорії гендерних досліджень
Маскулінність і фемінність – дві основні категорії гендерних досліджень,
які узагальнюють нормативні уявлення та установки, якими мають бути і чим
повинні займатися чоловіки й жінки у цьому суспільстві й у цю епоху, а також
виражають гендерну ідентичність людини. Маскулінна гендерна роль приписує
чоловікам бути домінантними, аґресивними, орієнтованими на кар’єру,
успішнішими в технічних науках. Від чоловіків також очікують, що вони
тамуватимуть свої емоції і почуття. Жінки, навпаки, мають бути слабкі,
залежні, м’які, успішніші в гуманітарних науках, а також емоційніші.
Вважається, що жінки прагнуть до створення сім’ї та обмежуватися
домогосподарством і піклуванням про родину.
Нині науковці дійшли висновку, що психологічна стать не обмежується
усвідомленням себе як представника певної статі чи проявом маскулінності і
фемінності. Останнім часом з’являються моделі, в яких гендерна ідентичність
розглядається як сукупність багатьох чинників (гендерних настанов,
скорельованої зі статтю поведінки, інтересів, фізичних атрибутів), які загалом
визначають власне гендерну ідентичність індивіда.
Англійським відповідником слова «стать» є «sex». Традиційно поняття
статі використовували для визначення морфологічних і фізіологічних
відмінностей. Проте в 70-ті рр., як відзначає Н. Чухим у статті «Гендер та
гендерні дослідження в XX ст.», з’являються окремі роботи з соціології та
культурної антропології, які пропонують розрізняти поняття «sex» і «gender».

Автори цих робіт виходили з того, що, окрім біологічних відмінностей, між
чоловіком і жінками існує поділ на соціальні ролі, форми діяльності,
відмінності у поведінці, ментальних, емоційних характеристиках.
Отже, на сучасному етапі розвитку суспільства розмежування між
чоловіком і жінкою не повинно виявлятись у зверхності першого над другою.
Наділення обох статей схожими моральними пріоритетами могло б привести до
зведення до мінімуму конфліктів між ними. Подолання статевих відмінностей є
ознакою вдосконалення людини як цілісної особистості, яка враховує свою
внутрішню природу, постійно відкриває себе для нового й відкрита до змін. А
це приведе в майбутньому до пом'якшення й подолання соціальних конфліктів,
ненасильницького розв’язання суперечностей та цінування кожної людини як
цілісної особистості безвідносно до статі.
3. Гендерна культура та гендерна ідентичність
Також варто згадати, що досить велика кількість дітей в той чи інший
момент демонструють «крос-гендерну» поведінку. Таке порушення гендерної
ідентичності діагностується, коли присутні чотири (або більше) з
перерахованих нижче ознак:
- багаторазово заявляє про (наполягає на) власній приналежності до
протилежної статі;
- у випадку хлопчиків: краще одягатися в жіноче плаття або симулювати
жіночий стиль одягу; у випадку дівчаток: наполягає на тому, щоб
носити тільки стереотипно-чоловічий одяг;
- у рольовій грі та фантазіях: сильна і стійка перевага ролей, властивих
протилежній статі;
- сильне бажання брати участь в іграх і заняттях, типових для
протилежної статі;
- помітно частіше воліє грати з дітьми протилежної статі.
Проте з’ясувалося, що нав’язати людині певну гендерну ідентичність
практично неможливо.
Трансгендерна людина, трансгендер – людина, гендерна ідентичність чи
гендерна презентація якої не збігається з його або її біологічною статтю. До
трансгендерів належать люди, які вважають себе особами протилежної статі, а
також люди з постійно мінливою гендерною ідентичністю. Трансгендерність
означає свободу від традиційних статевих та гендерних дефініцій та
ідентичностей.
У сучасному суспільстві трансгендери все ще залишаються дуже
закритою групою, що пов’язано з ситуацією підвищеної ворожості до них.
Внаслідок агресії і неприйняття трансгендери змушені приховувати свою
ідентичність, змінювати місце проживання, роботу.
Проблема ненависті до трансгендерів або трансфобії полягає в тому, що
суспільство спирається на патріархальну гетеронормативну модель. А це, своєю
чергою, означає, що суспільство спирається на мораль, яка покликана
формувати «справжніх» чоловіків і жінок та орієнтувати їх на любов, сім’ю,

шлюб, дітонародження. Кожна людина, відповідно до такої моделі,
повинен/повинна чітко усвідомлювати свою приналежність до тієї чи іншої
статі. І це не повинно суперечити біологічній статі. При цьому
гетеросексуальність розглядається як єдиний нормальний варіант сексуальних
стосунків між людьми. Інші варіанти розвитку сексуальності розглядаються як
відхилення від цього природного напередзаданого шляху. Тільки «справжні»
чоловіки і жінки мають правильну сексуальність. Будь-які варіації, які не
вписуються в цю модель, одразу заперечуються, патологізуються і
виключаються. Громадська думка наділяє цю групу дуже негативними рисами,
кваліфікує як ненормальних.
Суспільству важко визнати той факт, що крім чоловіків і жінок існують
інші форми статі та гендерної ідентичності. Але у сучасному світі руйнуються
стереотипи. Прикладом цього є прийняті у 2006 році Джокьякартські принципи.
Головна ідея яких полягає в тому, щоб підкреслити очевидний факт –
лесбіянки, гомосексуалісти, бісексуали і трансгендери мають ті ж права, що й
усі інші люди, а отже, на них поширюються всі міжнародні правила і стандарти.
Отже, у суспільстві домінує гетеронормативна система, яка намагається
контролювати і зберегти традиційне сприйняття статі, так само як і засновану
на цьому сприйнятті форму соціальної організації. Такий підхід виключає
проблематизацію і аналіз механізмів розподілу влади у взаєминах між статями.
При такому розумінні гендерної рівності йдеться тільки про чоловіків і жінок, а
інтереси інших не враховуються.

