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Після ознайомлення з цим розділом ви зможете:
1) підсумувати, я к видозміню вались форми влади в р із н і істор и чні періоди;
2) пояснити, що таке дискурсивна влада (за Ф уко) і чому ї ї не завж ди л егко помітити;
3) інтерпретувати твердження Ф уко про те, що в сучасном у суспільстві "місце
влади - п о р о ж н є";
4) аналізувати ознаки і вияви д и скур си вн о ї влади в соціальних практиках, вклю чно
із власним досвідом ;
5 ) тлумачити, про який саме різновид влади йдеться, коли говорять, що м е д ії - це
"четверта влада";
6) аргументувати тезу, що д и скур си вн і влади по в'яза ні з тілесністю ;
7) пояснити ідею Ф уко, що "н о р м а " є каральною санкцією ;
8) інтерпретувати, я к влада, що контролю є і обмежує, є водночас продуктивною ;
9) назвати три осн овні механізми, через я к і відбувається "дисциплінування тіл ";
10) запропонувати м іркування, я к дискурсивна влада пов'язана з гендером;
11) прогнозувати, я к м ожлива зміна дискурсивних гендерованих влад.

Прямі і дискурсивні влади
Влада - одне з найскладніших і водно
час найважливіших питань тендерної
теорії. У цьому розділі ми розглянемо
ту концепцію влади, яка, починаючи з
кінця XX століття, має найсуттєвіший
вплив на тендерну теорію. Ця концеп
ція належить французькому філософу
Мішелю Фуко. Сам Фуко не досліджу
вав тендерну тематику, але його теоре
тичні філософські ідеї продуктивно за
стосували до тендерної проблематики
феміністичні теоретикині, такі як Сан
дра Барткі, Джудіт Батлер, Яна Савіцкі
та багато інших.
У 1960-1980-і роки в низці своїх
праць Мішель Фуко запропонував і роз
винув теорію про те, як видозмінюва
лись форми влади в різні історичні пе
ріоди. Філософ показав, що в домодер30

ний час влада зосереджувалась у руках
окремих людей, “суверенів”. Суверени
мали “владу над життям”, що виявля
лось у праві відбирати життя інших
людей (або утримуватись від цього пра
ва, тобто дарувати життя). Така верти
кальна влада суверенів реалізовувалась
переважно як “інстанція позбавлення,
механізм відбирання, право присвоєн
ня”, найвищим прагненням такої влади
було “заволодіти життям, щоб знищити
його” (Фуко 1996, 238, 239).
У сучасних демократичних сус
пільствах більшість царин суспільно
го життя уґрунтовано на договірній,
ліберальній взаємодії. Важливими
цінностями проголошуються права і

Ліберальна (взаємодія) - вільна, на пра
вовій, договірній основі.
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Класна книжка + класне кіно!
Художній фільм “Володар мух” режисера Гаррі Хука (США, 199°)
було знято за однойменним романом Вільяма Ґолдінґа. За цей твір автор отримав
Нобелівську премію з літератури. У романі і фільмі йдеться про те, як група хлопчиківпідлітків, курсантів британської військової школи дивовижним чином врятувалась
після авіакатастрофи й опинилась на безлюдному тропічному острові. Вони починають
самостійне життя й боротьбу за владу та лідерство у ватазі. Фільм є чудовою ілюстрацією
встановлення і функціонування авторитарних, вертикальних, репресивних влад.

свободи кожної людини. Одначе й цю
владу ми легко ідентифікуємо як владу
і розпізнаємо її вертикальну структуру,
ми чітко розрізняємо підпорядкування
і знаємо, хто керує, а хто виконує розпо
рядження. (Водночас, навіть у демокра
тичних державах є кілька соціальних
інститутів - наприклад армія та полі
ція - які за певних умов можуть чинити
примус і посягати на людське життя, об
ґрунтовуючи це необхідністю захищати
окремих людей, групи осіб чи держави).
Такі форми влади, що здійснюються
згори вниз і мають вертикальну струк
туру або реалізовуються безпосереднім
фізичним притиском, ми легко роз
пізнаємо як владу. Назвемо такі влади
прямими.
Попри це, пише Фуко, починаючи з
ранньомодерних часів, у суспільстві
почали все більше запроваджуватись
ще інші форми влади, які не є верти
кальними, вони діють не згори вниз, не
належать певній особі, вони розсіяні в
суспільстві, вони горизонтальні, непо
мітні, їх нелегко розпізнати як влади,
але які легко контролюють великі маси
людей і керують ними. Фуко назвав ці
форми влади владами дискурсу, або

ще - дискурсивними владами. Поява
теорії дискурсивних влад дала поштовх
для нового розвитку тендерної теорії у
1980-і роки, і ця теорія залишається ак
туальною дотепер.

Що таке дискурсивні влади
Повернімось на мить до карикатури і.і
про женихання семінариста. Ми вже
звертали увагу в попередньому розділі
на те, що всі дійові особи на карикатурі
наснажені різними повноваженнями.
Молодий чоловік демонструє найви
щий ступінь мобільності й самостій
ності: він має право навідатись до оселі
іншої родини, має повноваження огля
дати, оцінювати дівчину, він провадить
розмову і робить вибір. Мати дівчини,
доросла жінка, господиня, є активною
співрозмовницею, вона оцінила семі
нариста як хорошу партію для доньки,
Ранньомодерний, модерний час - пе
ріоди, що прийшли на зміну середньо
віччю; модернізацію найчастіше описують
як перехід від землеробства до машинного
виробництва (індустріалізація), з села до
міста (урбанізація), від феодалізму до капі
талізму, від родових громад до умовних
спільнот (націй).
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прихвалює доньку, заохочує семінарис
та одружитись. Дівчина пасивна, вона
захована в глибині кімнат, не бере учас
ті в розмові, не висловлює своїх очіку
вань і не може вчинити дій, рівнознач
них семінаристовим - прийти в гості до
нього, оглядати його.
Усім трьом особам, отже, делегова
но різні можливості й повноваження.
Питання полягає в тому, під дією чого
встановились ці повноваження? Якщо
вони розподілені нерівномірно (нерів
номірно між людьми одного віку, але
різними за статтю, а також між людь
ми одної статі, але різними за віком),
хто змушує їх розподілятись саме так,
а потім під дією чого утримується цей
дисбаланс? Або, інакше кажучи, де
джерело влади, хто її продукує, як вона
діє?
Пересічні міркування щодо того,
як діє влада, зазвичай говорять про
її належність комусь, зосередженість
у чиїхось руках. Таке потрактування
влади добре підходить для пояснення
макрорівнів владної організації сус
пільства - держави, економіки чи

права, - але воно не здатне пояснити
міріади владних стосунків на мікрорівні, як-от ті, що відтворені на
карикатурі.
Фуко пропонує теорію влад, що
регулюють взаємодії на мікрорівнях.
Такою, каже Фуко, є влада загально
визнаних знань, правил, уявлень, уста
новлених норм, із якими всі погод
жуються і яких дотримуються. Цю
всепроникну владу-знання, що орга
нізовує наше суспільство не менш
ефективно, ніж вертикальні влади,
Фуко і назвав дискурсивною.
Ця влада знань і норм діє в той
спосіб, що розмежовує в суспільстві
групи людей за певною ознакою і
встановлює між цими групами стосун
ки нерівності. Будь-яка ознака може
відіграти роль розмежувальної - мор
фологія статевих органів, етнічність,
колір шкіри, колір волосся чи очей,
мова, місце проживання, вік, сексу
альність та багато інших (див. прак
тикум унизу сторінки). Як наслідок цих
дій дискурсивної влади, з’являються
різні ієрархізовані (нерівні) групи тендерні, расові, вікові тощо. Так, із

Практикум Які групи людей були ди скурсивно ство ре ні в р із н і періоди іс т о р ії на
осн ові таких ознак:
а) кол ір очей, волосся, форма черепа, носа (наприклад, світлі о чі й волосся, овальний
череп свідчили пр о...), наведіть ще приклади;
б) о д р уж е н ість /н е о д р уж е н ість (наприклад, не од руж ені ж ін ки віком понад 2 0 р о к ів
бул и...; неод руж ені ж ін ки , що народили дитину, були...), наведіть ще приклади;
в) мова (наприклад, використання у к р а їн с ь к о ї м ови призводило д о ..., незнання
у к р а їн с ь к о ї мови призводило д о ...), наведіть ще приклади.
Н азвіть істор и ч ні періоди, коли ці ознаки мали значення. На ваш у думку, чи тоді
конструю вання груп я к різни х супроводж увалося створенням нерівності?
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позицій фукіанської теорії, дискурс
(влада-знання)
конструює
групи
людей і нерівності.
Коли ми стверджуємо, що гендер конструйований, це означає не тільки
те, що він історично чи культурно
змінний, але також і те, що він
породжений, створений дискурсивною
владою. Ще по-іншому можна сказати,
що жінки і чоловіки є соціальними
групами, які створила влада дискурсу.
Якщо повернутись до теми пов
новажень осіб на малюнку, то, з пог
ляду фукіанської теорії, відповідь на
питання: де ж джерело влади? - полягатиме в тому, що джерела влади нема.
Влада - всюди. По-різному уповнова
жуючи людей, вона надає структури
їх взаємодіям, створює і самостійного
семінариста, і незвичну дівчину, яку
не беруть заміж, і матір неодруженої
доньки, і шляхтянку. Влада не нале
жить цим суб’єктам, але творить їх і
виявляється через них.

Коли місце влади порожнє...
Саме тому, що дискурсивна влада не
“належить” конкретній особі, Фуко го
ворив, що місце влади - порожнє. Адже
дискурсивна влада не має єдиного цен
тру, вона розлита в суспільстві, про
низує його, мов капіляри, які мало хто
помічає, але все соціальне тіло органі
зоване і насичене ними. Ось як описує
дискурсивні влади Майкл Кіммел:
Влада - це і не позиція, і не надбан
ня; вона взагалі не є якоюсь “річчю”.
З нею не можна “покінчити”, як з
якоюсь віджилою ідеологією. Влада
<...> тісно вплетена в полотнище на

шого життя. Це оболонка наших вза
ємин і стрижень наших інституцій. І
вона настільки врослася в наше жит
тя, що стала якнайменш помітною
для тих, хто якнабільше наділений
нею (Кіммел 200 3,145)-

Непомітність - ще одна важлива
риса дискурсивних влад. Адже правила
і норми, що організовують наше життя,
є для нас очевидними, вони є частиною
“здорового глузду”, ми інколи навіть не
помічаємо їх. Наприклад, для якоїсь
сторонньої особи з-поза меж нашої ци
вілізації може видатись дивним звичай,
коли в групі деякі особи вибірково “ма
цають” одні одних за руку, вітаючись.
Але для нас традиція потиску руки між
чоловіками видається цілковито оче
видною і звичною. Ми рідко бачимо в
ній один із механізмів повсякденного
гендерування, визначення чоловіків у
групі й означення їх групової солідар
ності. Отак, дискурсивна влада непо
мітно наявна цілковито всюди, вона ви
повнює наше повсякдення, регламен
тує його і контролює.
Горизонтальність,
децентралізованість, невидимість - ось засадничі
ознаки дискурсивних влад.
Не тільки гендер, але й інші констру
йовані соціальні феномени створені
дискурсом/владою. Такими є і знання,
суспільна думка - вони організовані
дискурсивно. Медії неспроста назвали
“четвертою владою” (поряд із законо
давчою, виконавчою та судовою влада
ми), бо вони мають повноваження ство
рювати і поширювати дискурси - меха
нізми облаштування невидимих влад.
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Коли і чому з'явився дискурсивний
тип влади: персоналізація людей
та ефективізація тіл
У домодерній Європі, що більше особа
мала влади і володіла “правом відби
рати життя”, то більше вона виділялась
як індивід. Постаті влади - суверенів та
вельмож - увіковічували в літописах,
художніх полотнищах, пам’ятниках,
життєвих хроніках, генеалогіях, що
було, за висловлюванням Фуко, “про
цедурами висхідної індивідуалізації”
(Фуко 1999; 281). Бути тими, кого ви
вчають і кого описують, було привілеєм
і маніфестацією влади. Прості ж люди
того часу перебували “нижче порогу
опису”, вони залишались у тіні, безли
кими й однотипними, “червами землі”
(Фуко 1999, 279)Із ранньомодерних часів здійснен
ня влади поступово починає мінятись:
влада стає анонімнішою, деперсоналізованою (знеособленою), а звичайні
люди, навпаки, здобувають індивіду
альність. “Що анонімнішою й функціональнішою стає влада, то індивідуалізованішими стають ті, над ким вона
здійнюється,” - пише Фуко (Фуко 1999,
281). Таку індивідуалізацію Фуко на
звав “низхідною”.
Зміна типу влади в ранньомодерному світі була тісно пов’язана з тим, що
цінність кожного окремого людського
тіла почала зростати. Фуко стверджує,
що з анонімних мас формується “насе
лення”, від якого залежить благополуч
чя країн:
Одним із великих нововведень у тех
ніках влади в XVIII столітті стала
поява “населення” як економічної і
34

політичної проблеми: населення-багатство, населення-робоча сила, або
працездатність... Уряди помічають,
що вони мають справу не просто з
окремими підданими, чи навіть “на
родом”, але з “населенням”: з його
<...> народжуваністю, смертністю,
тривалістю життя, плодючістю, ста
ном здоров’я, частотою захворюва
ності, способом харчування та жит
лом (Фуко 1996,120).

Нові цінні для держав продуктивні
тіла потрапляють у дослідницьке поле
нових наук - історії, антропології, ме
дицини, демографії, педагогіки. Ті, хто
раніше перебували нижче межі опису,
стають об’єктами прискіпливого спо
стереження, їх все активніше докумен
тують, переписують, записують тради
ції, вивчають умови життя, заміряють
фізичні параметри, фіксують культурні
норми. Цей процес вивчення і догляду
за “населенням” був тісно вплетений у
нові технології здійснення влади. В ін
дивідів і груп людей з’являються іден
тичності й “соціальні портрети” - імена,
класи, етнічність, освіта, професії, діа
гнози. Ці все більш індивідуалізовані,
класифіковані, пораховані тіла стають
щораз більш видимими. А видимість
і впорядкованість індивідуалізованих
тіл стає умовою, механізмом здійснен
ня постійного контролю за ними, або,
як пише Фуко, “нагляду”: “У дисциплі
ні саме суб’єкти мають бути видимими,
їх видимість свідчить про накинуту на
них вузду влади. Саме факт постійної
видимості, можливості бути побачени
ми втримує дисциплінованого індивіда
в підпорядкуванні” (Фуко 1999, 273).
Персоналізована особа стає об’єктом
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анонімної влади, її непомітної, але по
стійної уваги і безугавного нагляду.
Влада нав’язує тим, кого підпорядко
вує, принцип примусової видимості.
Нагляд, дисципліна і контроль є за
собами збільшення ефективності, про
дуктивності, вправності, витривалості
тіла. Для досягнень цих ефектів тіла
почали формуватись численні нові со
ціальні інститути. Такими інститу
тами стають медицина, школа, армія
та багато інших. Фуко чимало уваги
присвятив аналізу соціальних інститу
тів і показав їх засадничу важливість у
примноженні продуктивності людсько
го тіла й здійсненні нагляду за ним. За
посередництвом цих інститутів через
міріади мікротехнік людське тіло за
знає постійного навчання, тренування,
муштри, вишколу, освіти, а також по
стійного нагляду і контролю.
Як ви могли помітити, дискурсивні
влади націлені на тіло, пов’язані з ті
лесним існуванням людини: здоров’ям,
тривалістю життя, репродуктивністю,
ефективністю, навиками, сексуальністю.
Фуко наголошував, що дискурсивна вла
да не тільки контролює і обмежує, але
також є продуктивною, адже її головна
роль полягає в тому, щоб “забезпечува
ти, підтримувати, укріплювати, примно
жувати життя і впорядковувати його”:
“Відбирання” потроху перестає бути
її [влади] найтиповішою формою,
а стає лиш одним з елементів, по
ряд з іншими, що посідають функції
стимулювати, посилювати, конт
ролювати, наглядати, примножувати
й організовувати сили, які влада собі
підпорядковує, - влада, що поклика
на радше продукувати сили, приму

шувати їх рости і впорядковувати, а
не перешкоджати їм, примушувати їх
скоритися або їх зруйнувати.
Можна було б сказати, що колиш
нє право примусит и померти або
зберегт и життя змінилось владою
примусит и жити і відхилити смерть
(Фуко 1996, 239-241).

Норми, нормативність
і нормальність.
Творення девіацій
Фуко писав, що дисциплінарна влада
діє, реалізовується через три механізми:
нагляд (він здійснюється через школи,
армію, медицину, сім’ю тощо), норма
лізуючу санкцію (тобто покару, якщо
норму порушено), та екзамен (який
“комбінує ієрархічний нагляд і норма
лізуючу покару, забезпечує найважли
віші дисциплінарні функції розподілу
та класифікації” (Фуко 1999, 281)).

Соціальні інститути — у соціальних на
уках слово інст ит ут має ширше значен
ня, ніж організація. Це внутрішньосоціальне утворення, стійка система принципів і
правил, що організують різні сфери соці
ального життя, вони встановлюють “пра
вила гри”, за якими функціонує публічна і
приватна сфери. Соціальними інститутами
є освіта, ринок праці, спорт, мова, правова
система, медицина, релігія, а також сім’я,
материнство, батьківство, сексуальність;
може бути інститут материнства, інститут
сім’ї, інститут медицини тощо.
Девіація - відхилення від соціально схва
лених норм. Форми сексуальності, тен
дерних репрезентацій чи тендерної пове
дінки, що різнилися від соціальної норми,
вважали медичною проблемою, патологією.
35

Ро з д і л 2 "

Г ен д е ро ва ні влади: про те о р ію дискурсивних влад

Молодий семінарист на карикатурі
екзаменує кандидатку в дружини на її
відповідність нормі. Нетиповість занят
тя дівчини (ненормативність, незвич
ність) семінарист означує як ненор
мальність, відхилення, девіація - “чудо
природи!” Зауважте, що семінарист не
стільки “має” владу, скільки “виражає”
владу. Сам, власною волею чи нака
зом, він не може змусити дівчину діяти
інакше. Але через його дії реалізується
влада дискурсу. Дівчина порушила нор
му і буде покарана - її можуть не взяти
заміж. У цьому і полягає нормалізую
ча санкція: особа, що порушує норму,
може бути статусно і економічно упослі
дженою, вилученою, маргіналізованою.
Вістря гумору цієї карикатури наці
лене проти емансипаційних змін у жит
ті жінок, а сам малюнок, відтак, також
діє на підтримку наявного гендерного
режиму.
Створення знань про “норму” і “де
віації” є засадничою складовою дії
дисциплінарних, дискурсивних влад.
Дискурс встановлює норму і є владою.
Аби зрозуміти, як функціонує дисци
плінарний режим влади-знання, який
створює виключення, групи маргіналізованих, ознайомтеся з врізкою про
життєвий досвід першої в Росії жінкидокторки наук Марії Безобразової.

Чи можливо чинити опір
дискурсивній владі?
До 1960-х років увага феміністичної
критики була зосереджена здебільшого
на проблемах правового (законодавчо
го) обмеження жінок і домашнього на
36

силля. Ці обмеження є суттєвими чин
никами тендерної нерівності, та це лиш
найочевидніші вияви влади, яка в цих
випадках набуває прямих форм - вер
тикальної структури і фізичної агресії.
Міріади інших, менш помітних меха
нізмів встановлення влади залишались
невидимими. Теорія дискурсивних
влад Фуко допомогла оприявнити їх,
навчила їх помічати і розрізняти, що,
своєю чергою, посприяло докладнішо
му розумінню, як облаштована тендер
на владна взаємодія. Теорія дискурсив
них влад дала змогу побачити владу і
там, де вона раніше не була помітною
чи очевидною, там, де нема прямого
насилля, законодавчої заборони чи ви
димих утисків.
Доки увага зосереджувалась на при
кладах прямого обмеження прав і сво
бод, способи подолання нерівностей
були очевидними: слід змінювати зако
ни, робити їх тендерно чутливими, до
лати домашнє насилля, боротись за рів
ну представленість жінок в органах вла
ди, перерозподіляти владу між тими,
хто її мають, і тими, хто її позбавлені.
Але чи можливо скинути владу,
коли вона горизонтальна? Чи можливо
боротися з владою, якщо вона непоміт
на? Чи можливо протистояти владі, яка
не зосереджена в чиїхось руках, а “роз
лита в суспільстві”? Як перерозподіля
ти владу, коли нею ніхто не “володіє”?
Чи можлива протидія гендерним
владам, коли вони дискурсивні? Фуко
стверджує, що де б не існували владні
стосунки, їх можна змінити. Це відбува
ється в різний спосіб. Коли окремі люди
роблять неконвенційні, нетипові, віль-
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Практикум У 1 9 1 3 р о ц і Василь Розанов передруковує автобіограф ію в ід о м ої
р о с ій с ь к о ї філософині, п е р ш о їж ін ки -д о кто р ки філософ ських наук М а р ії Володимирівни
Б езоб ра зової (1 8 5 6 -1 9 1 4 ), оснастивш и публікацію заголовком "О св ічен а дівчинау р н ін г " і численними коментарями.
Слово "у р н ін г" ув ів у вж и то к німецький діяч Карл Генріх Ульріхс у ХІХ столітті, слово
означало статево-рольову ін ве рсію і позначало гомосексуальність (для науки того
часу звичним було плутати сексуальну орієнта цію і гендерну ідентичність). Зверніть
увагу, я к факти б іо гр а ф ії філософині перетворю ю ться в п уб л іка ц ії на симптоми, а
потім стаю ть діагнозом . Філософ виступає тут експертом, він встановлю є норму для
ж ін о к і чоловіків.
Ф рагм енти ав то б іо гр а ф ії М а р ії Б е зобра зової супр овод ж ен і коментарями Розанова,
що в оригінальній пуб л іка ц ії подано в зносках.
П роаналізуйте запропонований матеріал із погляду встановлення ним владного
дискурсу. Щ о є норма для Розанова і на о сн ові чого він ї ї визначає? Яку функцію
виконує норма, на ваш погляд? Якими дискурсивним и засобами ор га нізо ва но цей
текст? Хоч а втор і називає ге ро їню "ч уд о в о ю ", у тексті наявний д и скур с "д е ге н е р а ц ії":
якими засобами до сягає його Розанов?

Оповідь про себе доктора філософії,
Марії Володимирівни Безобразової,
доньки автора і редактора "Збірника державних знань"
(окремі фрагменти з коментарями Розанова)
...Та мова, яку я для себе виробила, покликана в якнайкоротш ий спо сіб передати
зміст м оїх думок, - вона перш за все точна і лаконічна [ коментар Розанова: "Ч оловічий,
науковий стиль"].
...Батько дуж е ш видко піднімався вгору служ бовою драбиною , уже в 25 ро ків він
був начальником відділу, а в 32 - дійсним штатним радником. І батько, і мати писали
[коментар Розанова: "П робуд ж ення л ітера тур но го таланту в ге н е р а ц ії перед тим, як
народилася чудова д івчи н ка-урн інг"].
...Якщо я заздрила братам, то ще більш е заздрила кучеру, бо в нього все було
справж нім . Й ого капелюх із павиним пір'ям і набірний пояс були кращими, ніж ті, що
носили хлопчики. І хоч у мене не було ані капелюха з павиним пір'ям , ані пояса, але
уж е в 13 р о ків у мене був власний кінь. Батько не знав, що дарувати мені, й тому
дарував грош і, за які я й придбала собі коня. Хоч Кареньку утримувала своїм коштом
бабуся (ми щоліта жили в ї ї маєтку), але моя конячка і працю вала, і возила гній і сіно
[коментар Розанова: "Р обочі інстинкти в б а га то ї і зн а тн о ї дівчинки, я ку всі ніжили.
П орівняй анал огію зі словами Толстого про урн інг-д о ньку генерала, д о ньку М а с л о в о ї
у «Воскресінні», «П рош арки со д о м ії у Толстого і Вол. С оловйова». А л е водночас тут
не просто р о б о ч і потяги, але згадано специф ічні м уж и цькі р о б о т и "], усе ж я каталась
на ній двічі на тиждень, а в інший час піклувалась, щоб ї ї не мордували. Властиво,
бабуся й сама любила коней, і їм жилося в неї д о бре [коментар Розанова: "О сь як
далеко іде [у р н ін г] в рід. Ж ін к а завжди лю бить корову, а якщ о коня починає любити,
то це вже на 1 / І0, чи на 1 / І00 пробудж ений у ній урн інг. Кінь - настільки ж м уж ича річ,
«м ужикове господарство», - кінь і ще собака, пес, - наскільки кіш ки, а особливо
корова є домаш німи тваринами д р уж и ни і ї ї «кут», ї ї «господ арство»"].
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...М ати 10 років приховувала від батька, що вона письменниця. її псевдонім Тетяна С вєтова - залишався глибокою таємницею (я була серед тих 3-4-х, хто про це
знали).
..."А , бали, яке мені діло д о їх бал ів", - чудувалась я, сидячи за Гоголем чи Тургенєвим
і руш аючи в інший світ. Усе од но помремо, усе - суєта суєт і, коли людина ж иве на
землі так недовго, чи варто перейматись балами! У м оїх очах це було верш иною суєти,
і від ц ієї суєти я була позбавлена і позбавила себе сама [коментар Розанова: "Зовсім
чоловічий спо сіб мислення, ти пові думки і ставлення д о балів гім назистів"].
...Я повірила у с в о ї сили і виріш ила... вступати в Ц ю рихський університет.
Але коли я спробувала повідомити своє рішення мамі, то вона тільки розсміялась.
Та це була мама, що співчувала моєму баж анню вчитись. А був ще батько, який
цьому не симпатизував. Учені ж інки були ж ахом для батька: він їх переслідував поза
домом і чи м іг він змиритися з ними в себе?
Батько лиш тому й віддав мене д о нім ецького пансіону, бо там вчили менше, ніж
у гімназіях, і, за його словами, бо там не вчили приро дни чо ї істо р ії. На його думку,
ж інкам взагалі не треба вчитись, та оскільки не вчитися в ХІХ столітті вже не можна
було, то він знайш ов паліатив у формі німецького пансіону.
Дивно, звичайно, що за тако го ставлення д о ж ін о ч о ї освіти загалом, і до м оєї
зокрема, батько призначив мене своїм секретарем [коментар Розанова: "Звичайно,
призначив через великі зд ібності його доньки д о ц іє ї ч о л о в іч о ї форми ро боти , які,
й м овірно, впадали в о ко "].
...М ати до тонкощ ів вивчила фах батька - політичну економ ію [коментар Розанова:
"О чевидно, уж е в мами був по рух д о чо л о в ічо ї ор га ніза ц ії, який виріс у ї ї доньки від
і / 10 ур н ін га д о урн інга на і /2, і так далі, якщ о б продовж увалось потомство - на 2 / 3, на
з /4, і в повного ур н ін га "].
...І настав той день, коли я увійшла в кабінет батька і розпочала ріш учу розмову.
Я оголосила, що хочу вчитись. Він здивувався, бо все ніяк не м іг зрозуміти, про яке
навчання
йдеться. Я твердо наполягала, що хочу вступити на педагогічні курси.
Батько розміявся: "Ти хочеш бути вчителькою? Але яка з тебе вчителька!" - заявив
він. Я відповіла: "Я не хочу бути учителькою ", - бо справді мріяла зовсім про інше.
Але я знала, що інше, на його думку, ще більш недоступне для мене. І тому вирішила
домагатись того, що здавалось мені реальнішим.
"Я просто хочу вчитись", - красном овно переконувала я батька, бо д о вго готувалась
д о ц ієї розмови і продумала всі його слова. І він уваж н о мене слухав. Але тут виникло
нове питання:
"Я к же ти будеш сама ходити вулицями?"
М ен і було 18 років, але я ще ніколи не ходила сама. П ам 'ятаю , як од но го разу
мама послала за м ною до знайомих карету з лакеєм, але батькові така охорона
здалася ненадійною , і він посадив в карету ще й гувернантку.
Та в мене була готова відповідь. На курси вступала одна наша сусідка, і я
повідомила батькові, що буду їздити з нею. Л. була з дуж е ш а нованої родини, і батько
несподівано погодився.
Я пішла і сказала мамі, що сталось. М ама була приголомш ена, не могла повірити:
"Я к м іг він до зво л ити !" - повторю вала вона. Але це неймовірне сталось.
Розанов В. 1913. Люди лунного света. Санкт-Петербург. С. 2 2 7 -2 4 9 .

38

Ро з д і л 2 "

Г е н д е р о ва н і влади: про те о р ію дискурсивних влад

ні вибори щодо власного життя, як це
зробила дівчина на карикатурі, - вони
чинять опір дискурсивним владам. Такі
люди порушують звичний стан речей,
змінюють дійсність, запроваджують
нові практики, створюють нові досвіди.
Аби захистити встановлений лад, до та
ких осіб застосовуються каральні санк
ції, їх “виключають” із нормативних
структур, маргіналізують.
Коли люди навчаються розпізна
вати дискурсивну владу і помічати її
у звичних поведінкових нормах, у по
всякденних розподілах завдань і ро
боти, у щоденних виборах, вони теж
чинять опір владі: коли владу розпіз
нано, викрито, і коли на неї скеровано
критику - влада вже не може видавати
себе за “природний стан речей”. Такий
процес виявлення, критики, розвінчан
ня влади, аналіз того, як вона створена,
називають також деконструкцією.
Будь-які дії, що оприявнюють владу,
роблять її видимою чи долають струк
турні обмеження до соціальної рівності
для інших груп, є опонуванням дискур
сивним владам.
Обставини змінюються, і ті практи
ки, що в якийсь момент є підривними,
згодом можуть переставати бути таки
ми, набувати консервативних ознак,
перетворюватись на частину влади. У
відповідь на них з’являтимуться нові
підривні практики. Так, спротив є без

перервним, динамічним процесом, що
супроводжує влади: “Там, де є влада,
там є і спротив” (Фуко 1996,194).
Теорія дискурсивних влад Фуко мала
суттєвий вплив на тендерну теорію. Ро
зуміння того, що в багатьох випадках
привілейовані групи - це не ті, хто має
владу, а ті, через кого влада виявляєть
ся, суттєво змінило принципи науково
го аналізу, а також і політичні стратегії.
Позиція тих, через кого влада ви
являється, є енергомісткою і має різні
наслідки. Теорія дискурсивних влад
дала змогу показати, що, хоч тендер
ний показник і є в основі розподілу ре
сурсів, унаслідок чого жінки як група
отримують менший доступ до них, але
привілеї чоловіків як групи не завжди
обертаються лише вигодами та спри
ятливими обставинами. Для мільйонів
чоловіків привілеї супроводжуються
високою смертністю в молодому віці,
ризиками, яким чоловіки піддаються,
і проблемами зі здоров’ям. Саме ця,
тендерна, поведінкова причина понадсмертності чоловіків тривалий час за
лишалась поза увагою вчених, а відтак,
превентивні (упереджувальні) заходи
були не завжди ефективними.
Отож, тендерна теорія - це не проти
ставлення жінок і чоловіків. Це радше
аналіз того, як стать визначає обстави
ни життя людини.
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