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СУЧАСНІ ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНУ «ГЕНДЕР»
У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ
Анотація. У статті розглядається історія виникнення терміну «гендер», аналізується
його багатозначність і на матеріалі українських законодавчих актів та офіційних документів
міжнародних інституцій визначається його сучасне семантичне наповнення у міжнародному
суспільно-науковому дискурсі.
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Abstract. The article deals with the history of the term «gender», analyzes its polysemy and,
based on the text material of Ukrainian legislation and official documents of international institutions,
determines its contemporary semantic content in the international social sciences discourse.
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Гендерні студії являють собою яскравий приклад міждисциплінарних
досліджень, оскільки гендер є невід’ємною частиною широкого соціокультурного
контексту. Кожна людина є частиною певного суспільcтва і культури, тому
автоматично стає одночасно об’єктом і суб’єктом соціокультурних уявлень, норм
і очікувань, пов’язаних з її статтю. Так само кожна наука, яка вивчає людину з
будь-якої точки зору: філософської, антропологічної, медичної, юридичної,
економічної, політичної, соціальної, мовної, мистецтвознавчої тощо — неминуче
стикається з проблемою визначення гендеру з позицій власної предметної області,
що призводить до певної полісемії терміну і входить у суперечність з вимогою
однозначності. Ситуація ускладнюється ще й тим, що кожний дослідник і кожна
дослідниця гендеру мислить у рамках певної філософської концепції і
онтологічної картини світу, які можуть суттєво різнитися між собою. Окрім того,
термін «гендер» еволюціонує в часі разом із суспільством, а кожна культура і
соціум мають власну специфіку сприйняття і осмислення гендерних відносин.
Цей комплекс проблем зумовлює необхідність постійної актуалізації
термінологічного визначення поняття «гендер» і його більш чіткого наукового
окреслення у міжнародному і міжкультурному контексті. Метою даної статті є
короткий огляд історії терміну, його конкретизація і осучаснення з урахуванням
як наукових, так і офіційних нормотворчих джерел.
Витоки англомовного терміну «gender» лежать у латинській граматиці, де він
вживався для позначення граматичної категорії роду як переклад Аристотелевого
поняття «genos». У XIІІ–XV ст. у загальновживаній середньовічній англійській
мові позначав «вид, сорт, клас… предметів або осіб, яким притаманні спільні
ознаки…», зокрема починаючи з XV ст. мав значення «…чоловіча або жіноча
стать» [7]. Оскільки у XX ст. слово «sex» (стать) в англійській мові набуло
еротичного змісту (і у цьому значенні й було запозичено українською мовою),
слово «gender» стали вживати для нейтрального, еротично незабарвленого
позначення статі людини. Пізніше, переважно у феміністичних дослідженнях, це
слово почали вживати як стосовно соціальних ознак, так і стосовно біологічних
характеристик. Це значення було вперше зафіксовано 1963 року [7].
Т. Марценюк посилається на дві версії виникнення наукового терміну
«гендер», надаючи перевагу другій версії: 1) cексолог Джон Мані (John Money) у
1955 році вжив його у Британському журналі із медичної сексології (British
Journal of Medical Sexology); 2) психоаналітик Роберт Столлер (Robert Stoller) у
1968 році опублікував статтю, у назві якої вжив слово «гендер»: «Sex and Gender:
on the Development of Masculinity and Femininity» [2, c. 8]. Вивчаючи поведінку
транссексуалів, Р. Столлер дійшов висновку, що легше хірургічним шляхом
змінити стать пацієнта, аніж психологічним шляхом змінити його статеву
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ідентичність, і запропонував позначати соціальні і культурні аспекти статі
окремим терміном — гендер [1, с. 201–202].
Зрозуміло, що у мовознавстві «gender» — це родова характеристика
лексичної одиниці; у медичному дискурсі — це набір біологічних (генних,
клітинних, гормональних, анатомічних, фізіологічних, психічних тощо) ознак у
відношенні до ментальних і поведінкових ознак, типових або нетипових для
певної статі; у соціальному дискурсі — це набір соціальних ознак, які певне
суспільство на певному рівні свого розвитку приписує кожній статі як норму. У
межах цієї статті нас цікавить функціонування даного терміну саме в останній
сфері — у соціальному дискурсі.
Т. Марценюк виділяє три етапи розвитку терміну «гендер»:
1. Догендерний (до 60-х рр. XX ст.) — функціонування терміну у суто
лінгвістичному значенні.
2. Індивідуалістичний (статево-рольовий) підхід, що розвивається з 70-х рр. і
розглядає гендер як залежний від біологічної статі набір фізичних і моральноетичних характеристик людини, моделей мислення та поведінки, стратегій
комунікації, взаємин, що не є чимось статичним, але конструюється, перш за все,
під впливом культури й суспільства. У рамках такого підходу гендер є відносним,
тобто розуміння фемінності формується лише шляхом виключення маскулінності
й навпаки. Зосереджуючись на «нормативній фемінності» та «нормативній
маскулінності», цей підхід заперечує інші варіанти гендеру.
3. Інтеракційний (розглядає взаємодію) та інституційний (суспільство як
комплекс поєднань громадян) підходи розвиваються з 80-х рр. ХХ ст. і
розглядають гендер як самостійну, не зумовлену біологічною статтю,
конструйовану культурою та суспільством характеристику, яку люди (осмислено
чи неосмислено) демонструють, взаємодіючи з іншими людьми у різноманітних
інституційних ситуаціях. У цих підходах біологічна стать і гендер розуміються як
різні сконструйовані характеристики, котрі можуть поєднуватися в людині
довільно [2, c. 8].
О. Кириченко з точки зору соціально-філософської парадигми гендеру
твердить, що всі концепції диференціації гендерних ролей у сім’ї і суспільстві
можна віднести до одного з двох підходів: «статевий диморфізм» і «статевий
символізм» [2, c. 182]. Прибічники статевого диморфізму (піфагорійці,
Арістотель, Фома Аквінський, Ж.-Ж. Руссо, С. К’єркегор, Ф. Гегель, З. Фройд та
ін.) наголошують на біодетермінізмі відносин між чоловіками і жінками та на
біполярній дихотомії статей. У їхньому розумінні чоловічі та жіночі особливості,
по-перше, діаметрально протилежні; по-друге, вони освячені релігією і
посиланнями на природу, так що вважаються непорушними; і, по-третє, жіночі та
чоловічі функції розподіляються ієрархічно, так що домінування чоловіка і
підлеглий стан жінки вважається нормою [2, c. 192]. Прибічники ж статевого
символізму (Платон, Ф. Енгельс, феміністичні філософи М. Уолстонкрафт,
О. де Гуж, Т. фон Гіппель, Д. Мітчелл, Ю. Кристева, С. де Бовуар, С. Файрстоун
та ін.) піддають сумніву біологічну основу соціальних відносин між статями і не
абсолютизують протилежність чоловічого і жіночого. Платон першим припустив,
що хоча природа чоловіка і жінки різна, це не заважає жінкам виконувати будь-які
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обов’язки так же бездоганно, як і чоловіки, зокрема, бути воїнами і
філософами [4]. К. Маркс і Ф. Енгельс розглядали асиметрію розподілу влади і
ресурсів між чоловіками і жінками як окремий випадок класової стратифікації
суспільства внаслідок поділу праці і патріархального закріплення права приватної
власності на сімейне майно за батьком або старшим чоловіком. Фемінізм третьої
хвилі з середини ХХ ст. наголошував на соціокультурній природі пригнічення
жінок. У своєму програмному творі «Друга стать» (1949) С. де Бовуар висловила
думку, що суспільство конструює маскулінне як позитивну культурну норму, а
фемінне — як негативну, як девіацію, «інакше». Соціальна група з тавром
«інакші» отримує свідоцтво про неповноцінність і позбавляється права на
рівність. Вислів С. де Бовуар: «Жінкою не народжуються — жінкою стають» —
став лозунгом феміністичного конструктивізму. Однак з 1980–1990-х рр. на зміну
жіночим студіям приходять гендерні студії і починається ерозія феміністичної
філософії під впливом деконструктивізму, теорій інтерсекціональності,
множинності статевих ідентичностей, квір-стадіз тощо. Розвиток гендерного
підходу співпав із розквітом постмодерністської філософії, яка базується на
новому, недихотомічному світосприйнятті та розглядає відмінність і
різноманітність не як патологію, а як рушій розвитку людини, соціуму і культури.
З іншого ж боку, термін «гендер» набув такої широти потрактувань і дефініцій,
що почав втрачати свій власне термінологічний сенс. Виходячи з цього, ми
пропонуємо відновити і поглибити його наукове значення, звернувшись до
емпіричних джерел, а саме, нормативних актів України та офіційних документів і
довідкових джерел міжнародних організацій та інституцій.
Нами виявлено, що в українському законодавстві, на жаль, відсутнє офіційне
тлумачення терміну «гендер», проте у розд. І, ст. 1 Закону України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09.2005
знаходимо визначення гендерної рівності: це «рівний правовий статус жінок і
чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей
брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства» [5].
Цікаво, що кількома місяцями пізніше Україна підписала міжнародний
Модельный закон про державні гарантії рівних прав і рівних можливостей для
чоловіків та жінок, прийнятий Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць
СНД 18 листопада 2005 р., який містить таке визначення (розд. І, ст. 2): «Гендер
— соціальний аспект відносин між чоловіками і жінками, який проявляється в
усіх сферах життя включно з політикою, економікою, правом, ідеологією,
культурою, освітою і наукою» [3].
Вважаємо, що найсучасніша і найповніша дефініція терміну «гендер»
міститься на офіційній веб-сторінці органу ООН із забезпечення гендерної
рівності і розширення прав і можливостей жінок UN Women: «Гендер означає
соціальні ознаки і можливості, що пов’язуються із жінкою або чоловіком,
дівчинкою або хлопчиком, а також відносини між жінками і чоловіками,
дівчатками і хлопчиками, так само як відносини між жінками і відносини між
чоловіками. Ці ознаки, можливості і відносини є соціально сконструйованими,
вони засвоюються у процесі соціалізації. Вони варіюють відповідно до контексту
й історичного періоду і змінюються в часі. Гендер визначає, що очікується від
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людини, дозволяється і цінується у конкретному контексті залежно від того, жінка
це чи чоловік. У більшості суспільств існують відмінності й нерівності між
жінками і чоловіками у розподілі обов’язків, видах діяльності, доступу до і
контролю над ресурсами, а також у можливості приймати рішення. Гендер є
частиною більш широкого соціокультурного контексту. Інші важливі критерії
соціокультурного аналізу включають клас, расу, рівень бідності, етнічну групу і
вік» [6]. Аналогічне визначення гендеру знаходимо в документації Європейського
інституту гендерної рівності [8]. Додатково ЄІГР пояснює, що гендерні установки
і очікування зазвичай ставлять жінок у невигідне становище щодо здійснення
основних прав людини, до яких відносяться свобода діяти як автономні, повністю
дієздатні дорослі особи і визнаватися такими; свобода брати повноправну участь в
економічному, соціальному і політичному розвитку; свобода приймати рішення
щодо будь-яких умов і обставин власного життя [8].
Слід зазначити, що у сучасних текстах міжнародних інституцій не ставиться
під сумнів дихотомічність і факт соціальної асиметрії (нерівноправності) гендеру
як соціально-культурної маніфестації жінок і чоловіків. Сам термін «гендер»
рідко зустрічається сам по собі, найчастіше він згадується у контексті гендерної
рівності або соціальної та економічної нерівності статей (gender equality, genderbased violence, gender-responsive budgeting тощо). Таким чином, сучасний концепт
гендеру у розумінні міжнародних інститутів передбачає перш за все соціально
нерівноцінне становище жінок і чоловіків, збалансування якого є одним із
глобальних стратегічних завдань розвитку людства [9; 11]. Саме таке розуміння
гендеру, загальноприйняте у міжнародній спільноті, особливо важливо
актуалізувати у сучасному суспільно-науковому дискурсі України, адже повне
забезпечення фундаментального принципу рівності жінок і чоловіків є однією з
ключових вимог до країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу [10].
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ЕКОНОМІЧНА ЛІНГВІСТИКА: ЗАПИТИ РИНКУ
Економічна лінгвістика, як наукове поле досліджень, особливо зацікавило
вчених у галузі лінгвістики та економіки у 60-х роках ХХ ст., а на початку ХХІ ст.
її теоретична складова доповнювалася цікавими положеннями та ідеями, які
вивчали зв’язки між економічними змінними та змінними мови. Наукові розвідки
взаємозалежності мовних та економічних проблем сучасності окреслюють
культурні, лінгвістичні та економічні питання розвитку суспільств. Термін
«економіка мови» («economics of language») вперше з’явився в науковій літературі
у 1965 році, коли американський економіст Яків Маршак опублікував статтю під
назвою «Economics of language» [1]. Звернення економістів до мовних питань
розкриває простір для відкриття нових тенденцій у пізнанні ролі економіки в
іншомовному середовищі, а для лінгвістів — це не тільки розширення горизонтів
своїх досліджень, а і можливість конструктивного збагачення економічного
потенціалу мови.
Дослідники сучасної методології економічної теорії починають усе частіше
акцентувати увагу на лінгвістичній проблематиці та розвитку міждисциплінарних
зв’язків [2, c. 286]. Сучасний дискурс мовних та економічних проблем визначає
різноманітні аспекти їх взаємодії такі як: економічна цінність мови, економіка
мовної політики, вплив мови на економічні показники, економічні підходи до
мови, вивчення економіки мови та ін.
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