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сю праз гады на чужыне i адкрывае свой глыбшны сэнс: гэта мета-
фара беларускага нацыянальнага характеру з яго цяршивасцю, дя-
гавЬасцю, глыбошм духоуным патэндыялам. Ташм чынам, у "Птуш-
ках i гнёздах" узншае асацыятыуны рад: мащ — Радз1ма — народ 
- надыянальная щэя. Усе гэтыя каштоунасщ кожнаму дадзены ад 
роду, але каб стаць асобай, трэба ix усвядомщь, выпакутаваць, шбыта 
нанова адкрыць для сябе. Пошукам Радз1мы, я ш я чакаюць Алеся 
Рунев1ча, нездарма папярэдшчала унутраная раздвоенасць пам1ж 
роднай мащ i "другой мамай". Паш Ванда — чалавек з шшага ася-
роддзя, яно прывабл1вае культурай, прыгажосцю, нязнаным! па-
чуццяьи. Млжвол1 паустае спакусл1вае пытанне: "чаму мая мащ не 
такая, як яна?" У разлуцы, у выпрабаваннях вайной i палонам 
разам з сапрауднай сталасцю асобы да Алеся прыйдзе адзша верны 
адказ: "Але ж яна у мяне, як i ва ycix, — адна!..". "Я прыйду, 
дарагая, я усё ж так1 калГнебудзь прыйду!.. I усё зраблю тады, каб 
ты адпачыла ад слёз, ад пакутау CBaix, ад беспрасветнай працы для 
нас, для зямль. . Ты адпачнеш, будзеш сядзець пад хатай, дзе сонца 
асвецщь рабшу, яе хвалююча-аранжавыя, маладыя rpoHKi, дзе на 
градах, яшчэ усё табою аполатых, будзе пахнуць кроп, а старая 
карова, вярнуушыся з пашы, толыи цябе будзе кл1каць з даёнкай". 
Самавызначэнне Рунев1ча-сына абумоул1вае i BbrniKi яго пошукау 
Радз1мы. Але ж чалавеку, паводле вядомага чэхаускага выразу, 
патрэбны увесь зямны шар. Жаданне быць чалавекам, а не прыму-
совыя абставшы вядуць героя рамана ад роднага гнязда у вялж1 
свет, i "компасам" у блуканнях для яго зноу жа становщца мад1 — 
успам1ны пра сваю, родную i далёкую, выпадковая сустрэча з па-
жьшой немкай. "Увесь свет — адзш дом", — скажа яна, дапамага-
ючы уцекачам з палону. У гэта хочацца верыць i уяуляць на чале 
агульначалавечага дому саму Мадонну, вобраз якое увайшоу у свя-
домасдь Алеся праз высокае мастацтва (Шуберт, Рафаэль). Аднак 
гэта — даал. У сапрауднасщ зямны шар — "жывы глобус, мокры 
ад крыв1 i шурпаты ад pyiH" — "вусщшна круцщца у чорнай без-
дан1". Яму, здаецца, няма справы да дзяучынт , што бяжыдь босая 
па снезе з падпаленай карншам1 вёск1. Але людз1 уратуюдь, не па-
инуць. "У родным цяпле яна, як парастак, адышла, дажыла да 
першай усмешк1, расцвша пасля пладаноснай красой, здабыла свя-
тее права называцца словам мац1". Гэта жыццё: не суцэльная гар-
мон1я, але 1мкненне да яе, пераадоленне демры i смерщ. 

I 

i pb iHa Ч ы к а л а в а 
Беларуси дзяржауны педагапчны ун/вера'тэг шя Макама Танка 

Ж А Н Ч Ы Н А : С У Б ' Е К Т Ц1 А Б ' Е К Т П А Л ! Т Ы К 1 ? 

У аснове разважанняу маркс1сцк1х тэарэтыкау наконт дыс-
крым1нацьп жанчын было перакананне, што сацыяльная рэвалю-
дыя заадно вырашыць i ix праблемы i што жаночая эманс1пацыя 
магчыма тольк! пры сацыял1зме. Пакольк1 аф1цыйная у саведкай 
дзяржаве маркс1сцкая 1дэалог1я не прызнавала, што у жанчын 
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ёсць спецыф1чныя штарэсы, як1я адрозшваюцца ад агульнакласа-
вых, праз усю псторыю савецкага грамадства праходзщь адмау-
ленне самастойнага статуса жаночых праблем. Гэта прывяло да 
таго, што у савецкай дзяржаве жаночы вызваленчы рух быу пад-
началены пралетарскаму. Мужчынская частка грамадства при-
своит сабе права выказваць штарэсы жанчын, падпарадкавала 
жаночы рух глабальным сацыяльным задачам у мужчынсмм ра-
зуменш — вд то гэта была рэвалюцыя, щ ажыццяуленне шдуст-
рыял1зацьп i калектьипзацьп, нарошчванне абароннай магутнасщ 
кра1ны, барацьба з "ворагам! народа", аргашзацыя "вялш1х бу-
доуляу камушзму" i г.д. Сёння ужо вщавочна, што практыка вы-
рашэння жаночага пытання у СССР з 'явшася адной з самых вы-
танчаных пстарычных м1стыфшацый. Само ж савецкае грамад-
ства, у як1м штарэсы жанчын был! падначалены класавым зада-
чам, стала яскравым прыкладам маскулшнщкай культуры. 

Сапрауды шматабяцаючым1 выглядал1 першыя дакументы 
савецкай улады, як1я афщыйна абвясции роуныя правы жанчын 
з мужчынам!, уключаючы роуныя выбарчыя i роуныя сацыяль-
на-эканам1чныя правы (8-гадзшны рабочы дзень незалежна ад 
полу, роуная аплата працы). У адным шэрагу з iMi быу апублша-
ваны у 1918 годзе першы кодэкс аб шлюбе i сямЧ, як1 праду-
гледжвау свецш характар шлюбу; роуны з мужчынам1 статус 
жанчыны у шлюбе; магчымасць для жанатых пар выб1раць про-
зв1шча мужа щ жонкц надзяленне дзяцей, народжаных па-за 
шлюбам, аднолькавым1 правам! з народжаным1 у шлюбе. Гарад-
сшя жанчыны аслабанял1ся ад працы на 8 тыдняу да i 8 тыдняу 
пасля родау з захаваннем поунага заробку дэкрэтам 1917 года 
"Аб страхаванш на выпадак хваробы". Варта зауважыць, што 
болып за 85 працэнтау насельнщтва БеларуЫ у гэты час жыло у 
сельскай мясцовасщ. 

Беларусь была характерным прыкладам крашы, у якой, як 
ва yciM СССР, хоць i аб 'яулялася аб поунай юрыдычнай роунасщ 
жанчын з мужчынам1 у грамадск1м i сямейным ж ы ц щ , роунасць 
гэтая Знавала тольвд у тэорьп. Пастаноука "жаночых пытанняу", 
ix змест у гады савецкай улады вызначалнш перш за усё зыхо-
дзячы з задач пэунага моманту сацыял1стычнага будаунщтва, а 
не са спецыф1чныхДнтарэсау caMix жанчын, сама думка аб маг-
чымай наяунасщ я ш х нават не став1лася на абмеркаванне. Жа-
ночы рух усе гады савецкай улады знаходз1уся пад жорстк1м 
партыйным кантролем, я ю icHaBay i у адкрытай, i у завуал1рава-
най формах. Напрыклад, сетка жаночых аддзелау, якая пачала 
стварацца з 1918 года, функцыянавала з адабрэння партьп i пад 
яе наглядам. Але i ix функцьи Сталш абвясщу у 1929 годзе вы-
кананым1 i злшв1давау як непатрэбныя. 

Гады сталшсшх рэпрэсш стал1 драматычным1 для лёсу бела-
рускай штэл1генцьи, галоуным абвшавачаннем супраць якой ста-
нав1лася сапраудная щ уяуная прыналежнасць да сацыял-дэмак-
ратызму. У ricTopbii беларускага нацыянальна-вызваленчага руху 
пачатку XX стагоддзя цяжка знайсщ болып яркую жаночую асо-
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бу, чым Палута Бадунова, якая прайшла турмы польскай дзфен-
з1вы i камеры Бутырскай турмы. Яе iMH трапляедца у cnicax 
амаль ycix нацыянальна-пал1тычных аргашзацый з 1917 года. 
Галоунай марай яе жыцця было убачыць Беларусь суверэннай i 
незалежнай. Уваходзтла яна i у склад урада Беларускай Народ-
ней Рэспублшь Па прычыне цяжкай хваробы ужо у сярэдзше 
1920-х гадоу Бадунова адышла ад пал1тычнай дзейнасщ, была 
зламана ф1з1чна, жыла на утрыманш сястры, таму што была не у 
стане працавадь. Але нягледзячы на гэта у 1937 годзе яна была 
арыштавана i з засценкау НКВД ужо не выйшла: у 1938 годзе яе 
расстраляль 

Адных, як Палуту Бадунову, зшшчал1 ф1з1чна, друпх, як 
паэтэсу Ларысу Геншш, якая пашнула KHiry CBaix успамшау 
"Споведзь", адпраулял1 у спецыяльныя жаночыя лагеры Гулага. 
На аднаго дзеяча л1таратуры, я ю заставауся на вол1, чацвёра 
был1 у турмах i лагерах. Там жа апынул1ся i м н о п я жонк1 дзея-
чау навуш i культуры, арыштаваныя услед за мужам1 на "пра-
вах" жонак "ворагау народа". Лагерны тэрмш давау хоць невяль 
к1я шансы выжыць. Вярнулася з лагера у 1956 годзе Дзша Ха-
рык, жонка расстралянага паэта Ы Харыка, але яна так i не 
змагла шчога даведацда пра лёс CBaix пакшутых у М1нску дзя-
цей. Не кожная жанчына вытрымл1вала цяжкую працу i невы-
носныя умовы жыцця у лагеры. Загшула у лагеры строгага рэ-
жыму жонка галоунага рэжысёра яурэйскага тэатра Мойшы Ра-
фальскага. Аб агульнай жа колькасщ жанчын, рэпрэсаваных у 
гады тэрору, сведчаць звестк1 аб рэабШтаваных грамадзянах 
Беларус1: з рэабШтаваных у 1955—1996 гадах жыхароу Мшска 
i М1нскай вобласц1 прыкладна 11 працэнтау складал1 жанчыны. 

Новым этапам у дзяржаунай пал1тыцы, з я ш м был1 звязаны 
трансфармацы1 у статусе жанчын i у сам1м жаночым руху, стал1 
1930-я гады. Жанчыны был1 абвешчаны магутнай с1лай у пра-
мысловасц1, сельскай гаспадарцы i апорай сям'1. Дэбаты па "жа-
ночым пытанш", як1я актыуна в я л к я у 1920-я гады дзякуючы 
дзейнасщ жаночых аддзелау, был1 забаронены. Больш таго, 
стал1нск1 урад перагледзеу ранейшую пал1тыку, што тычылася 
жанчын i сямейнага жыцця . Так, у сярэдзше 30-х гадоу аборты, 
дазволеныя яшчэ у 1920 годзе, был1 забаронены, атрымаць раз-
вод стала нашмат цяжэй i даражэй. Сям'я атрымала афщыйную 
назву сацыял1стычнай. Эманс1пацыя жанчын абвяшчалася да-
сягнутай i жаночае пытанне вырашаным. 

Аднак рэальнасць была шшай . Жанчыны не стал1 самастой-
ным суб'ектам пал1тык1. Ix энерпя i энтуз1язм спатрэб1л1ся для 
забеспячэння жыццяздольнасщ новага ладу. Роунасць жанчын з 
мумсчынам1 зводз1лася уладаю да ix масавага прыцягнення на-
рауне з мужчынам1 да вытворчасщ. Пры гэтым паказчык коль-
касщ жанчын у складзе рабочых i служачых у Беларус! — 40 
працэнтау — у 1940 годзе быу нават вышэйшы, чым у сярэдшм 
па СССР. Мэтай урада было макймальна павял1чыць колькасць 
рабочага класа, як! разглядауся як яго галоуная апора. Рэсурсы 
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папаунення рабочага класа мужчынам1 был1 вычарпаны. Сотщ 
тысяч мужчын знаходзшия у кадравай арми, мШцьи , у вел1зар-
ным апараце кам1тэта дзяржаунай бяспеш. А новыя будоул1 па-
трабавал1 новых рук. Так прыйшла чарга жанчын; дзесятш ты-
сяч дзяучат прыехал1 на прамысловыя будоул1 з вёсак. Прычым 
на ix плечы клалася самая ц я ж к а я праца. Жанчына "асвоша" 
спецыяльнасщ будаунша, токара, фрэзероушчыка, нават машы-
н1ста i памочнша машышста лакаматыва. Яна прыйшла у лщей-
ную вытворчасць, пал1граф1чную прамысловасць. 

Нягледзячы на тое, што савецкая улада дэкларавала роуную 
аплату мужчынскай i жаночай працы, нават афщыйная даваен-
ная статыстыка сведчыць, што у жанчын яна была т ж э й ш а я . У 
ricTopbii з афшсаваны спробы жанчын пратэставаць супраць 
ц я ж ш х умоу ж ы ц ц я i побыту. Аднак хутка выступленш жан-
чын у абарону CBaix правоу спынШся: пачыналася эпоха рэп-
рэсш. Сёння нават з тых, каму было тольш 20 гадоу у далёк1я 
30-я, н я м н о п я засталюя жывым1. Няма у каго ужо спытаць, щ 
был1 яны шчасл1выя на схше CBaix гадоу. 

Сельская жанчына — гэта асобная тэма. Працуючы у калгасе 
практычна бясплатна, пазбауленая элементарных грамадзянск1х 
правоу (тольк1 у 1960-я гады калгасн1кам пачал1 выдаваць паш-
парты), яна стала прыгоннай у дзяржавы, аутарытэт якой для 
яе увасабляу мужчына — старшыня калгаса. Ад таго, "добры" щ 
"дрэнны" старшыня, залежала вырашэнне мноства асаб1стых 
праблем, з HKiMi жанчына прышжана 1шла да KipayHiKa. 

Праца у калгасе не была нармаваная. Большасць калгасн1ц 
не мел1 водпуску, не атрымл1вал1 дапамоп пры хваробе. У боль-
шасц1 гаспадарак цяжарныя i хворыя жанчыны выходз1л1 на 
цяжкую працу нават з высокай тэмпературай. Праца у калгасе 
фактычна не аплочвалася. Асноунай крынщай даходау калгас-
ных сем'яу был1 прысядз1бныя участк1. Але яны таксама поу-
насцю трымал1ся на жаночых руках. 

Усё менш заставалася у вёсцы мужчын. У вышку сталшсшх 
рэпрэсш у СССР загшул1 М1льёны людзей. У Бел ару ci ахвярам1 
рэпрэс1й стала больш за 600 тысяч чалавек. Амаль 68 працэнтау 
рэпрэсаканых был1 з сялян. Адпраулял1ся на расстрэл мног!я за-
можныя сяляне, а тыя, каму "пашанцавала", разам з сем'ям1 ш л 1 
па этапу у аддаленыя раёны KpaiHbi, пак1дал1 вышшчаныя гаспа-
дарк1, пакольк1 раскулачванне азначала поуную канф1скацыю 
маёмасц1. У раскулачаных гаспадарках заставал1ся жонк1, мац1 i 
дзец1 — яны цяпер павшны был1 кармщь крашу. А у MHorix ужо 
не хапала й л пракарм1ць caMix сябе: падаткавая сштэма вымята-
ла усё, што атрымл1вал1 у калгасах i саугасах i нават на прыся-
дз1бных участках. На працягу 1930-х гадоу сельскае насельнщтва 
рэспубл1ш пастаянна знаходз1лася перад пагрозай голаду. 

Савецкая жанчына выхоувалася у атмасферы двайных стан-
дартау i двайной марал1. 3 дзящнства ёй гаварыл1 аб яе эмансша-
ванасц1 i аб яе роунаещ з мужчынам1. Дзяучынк1 сапрауды Mejii 
роуны з хлопчыкам1 доступ да сярэдняй адукацьп i, звычайна 
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праяуляючы болей стараннасщ, нават выходз1л1 са школ з леп-
шым1 паказчыкамь Пра гэта сведчыць хаця б той факт, што, на-
прыклад, у 1985 годзе у вышэйшых навучальных установах рэс-
публ1к1 у агульнай колькасщ студэнтау было 58 працэнтау дзяу-
чат, а у складзе навучэнцау сярэдшх спецыяльных навучальных 
устаноу — 62 працэнты. У цэлым тэмпы росту адукадыйнага узроу-
ню жанчын бьий значна вышэйшыя, чым у мужчын. Савецкай 
прапагандай гэта ставшася у заслугу сацыял1зму. Аднак цяжк1м i 
зус1м немагчымым для дзяучат было пастушць вучыцца у ВНУ па 
некаторых найбольш прэстыжных спецыяльнасцях. Дыскрымь 
нацыя жанчын працягвалася на этапе размеркавання на працу 
пасля заканчэння ВНУ: перавагу традыцыйна мел1 мужчыны. 

Як правЬга, жанчынам заставался пасады, як1я не задаваль-
нял1 мужчын, i яны займал1 вызваленыя iMi рабочыя месцы. 
Большая частка жанчын была занятая на працы без вял1шх пер-
спектыу росту па службе. BucoKi узровень фемппзацьи прафеса 
часта з 'яуляуся выразным шдыкатарам яе шзкага сацыяльнага 
прэстыжу. Сегрэгацыя жанчын у грамадскай вытворчасщ пра-
я^лялася шляхам стварэння унутры "мужчынсшх прафесш" 
менш прэстыжных "жаночых спецыяльнасцей" на базе стэрэа-
тыпау грамадскай свядомасщ аб "жаночым" занятку, як npaei-
ла, малааплачваемым. Адным з выншау дыскрым1нацы1 у гра-
мадскай вытворчасщ стау разрыу у аплаце пам1ж жаночай i муж-
чынскай працай. Штогод павял1чвалася колькасць жанчын, за-
нятых разумовай працай. Аднак найбольш высокая прапорцыя 
жанчын у гэтай сферы наз1ралася у прафемях, як1я патрабуюць 
пгрш за усё пэуных выканаучых навыкау, а не пастаяннага 
творчага росту: сакратароу, справаводау, машышстак , Kacipay, 
рахункаводау. Па даных nepanicy 1989 года у гэтых прафес1ях у 
Беларус1 працавала кожная трынаццатая жанчына, занятая пе-
раважна разумовай працай. Болыи прэстыжным1 у гэтай сферы 
был1 прафеси б1бл1ятэкара, культасветработнша, школьнага на-
стаушка, урача, эканам1ста, бухгалтара, як1я таксама л1чыл1ся 
"жаночым1" з прычыны н1зкай аплаты. 

Стварэнне умоу працы жанчын Беларуй набывала асабл1вую 
актуальнасць у сувяз! з тым, што к 1985 году ужо 94 працэнты 
ix працавал1 поуны рабочы дзень. Практычна усе крашы свету 
ратыфшавал1 Канвенцыю № 4 М1жнароднай аргашзацьп працы 
(МАП), якая забараняла прыцягваць жанчын, незалежна ад уз-
росту, да працы у начны час на дзяржауных i прыватных пра-
мысловых прадпрыемствах. Аднак, нягледзячы на удзел Бела-
pyci у МАП з 1954 года, яе урад, як i урад СССР, адмов1уся 
ратыф1каваць i гэтую, i другую, не менш важную канвенцыю 
МАП 1981 года "Бяспека працы, ririeHa i вытворчае асяроддзе", 
спасйаушыся на тое, што у савецкай краше аховай працы займа-
л1ся прафсаюзы, а не дзяржава. I хоць перыядычна прымалшя 
пастановы Савета MiHicTpay i ВЦСПС, як1м1 прадугледжвалася 
недапушчэнне жанчын на шкодную вытворчасць, павышэнне 
мехашзацьи ix працы, зацвярджалшя сшсы прафес1й i работ, на 

10 «Полымя» №6 
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яшх забаранялася выкарыстоуваць ix працу, шраушкам1 ьпшстэр-
ствау i caMix прадпрыемствау яны практычна не выконвал1ся. 
Напрыклад, на м ш с ю х трактарным, аутамабшьным, маторным 
заводах, гродзенсшм заводзе аутаагрэгатау, брэсцшм заводзе 
"Сельмаш", светлагорсшм заводзе "Корммаш" i ш ш ы х жанчы-
ны працавал1 у танелях лщейных цэхау, на падвесцы гарачага 
л щ ц я . У 1980 годзе у лёгкай прамысловасщ сярод ткачоу жан-
чыны складал1 99 працэнтау, швейшкау — 95 працэнтау, дыван-
шчыц — 96 працэнтау. 

У народнай гаспадарцы канчаткова замацавалася месца жан-
чыны на самых ц я ж ш х i малаквал1фшаваных ручных работах. 
Яна укладвала асфальт, рамантавала чыгуначныя пущ, працава-
ла на будоулях, выконвала пагрузачна-разгрузачныя работы. Да 
кола жаночых работ, адначасна малааплатных i самых непрэс-
тыжных, адносШся уборка тэрыторый i памяшканняу. Каля 90 
працэнтау дворншау, прыб1ральшчыкау у KpaiHe был1 жанчы-
ны, звычайна немаладога узросту. 

Нягледзячы на афщыйную забарону жанчынам пераносщь на 
працягу рабочай змены сумарнай масы грузау болей за 7 тон, на 
прадпрыемствах м1шстэрства мясцовай прамысловасщ, дзе жан-
чыны складал1 69,3 працэнта ад агульнай колькасщ рабочых, на 
цагельнях за рабочую змену жанчыны уручную перамяшчал1 да 
30 тон цэглы. I гэтае мшн;тэрства не было выключэннем. На 
болыпасщ прадпрыемствау рэспубл1к1 нават на перыяд цяжар-
насщ жанчыны не пераводзипся на больш лёгк1я участк1. Як 
вын1к, урачы рэспублш1 адзначал1 пастаяннае нарастание пата-
логш у цяжарных жанчын, заучасных родау, пасляродавых 1нфек-
цыйна-запаленчых захворванняу у парадз1х i немаулят. 

3 аднаго боку, жанчыны аб'яулял1ся "слабым полам", з дру-
гога боку на ix ускладалася нашмат болей абавязкау, чым на 
мужчын. У адэале ад жанчыны патрабавалася быць адказнай 
работнщай, несщ усе хатн1я абавязк1, адказваць за выхаванне 
CBaix дзяцей i заставацца пры гэтым абаяльнай. Патрыярхатныя 
адносшы был1 уласщвыя абсалютнай болыпасщ беларусшх се-
м 'яу , дзе мужчыны был1 практычна вызвалены ад хатшх абавяз-
кау. Так, па вышках абследавання 1985 года бюджэту часу се-
м 'яу рабочых, служачых i калгасшкау жанчыны у рабочыя дн1 
затрачвал1 у тры разы болей часу, чым мужчыны: адпаведна 208 
i 67 мшут у сем'ях рабочых i 235 i 83 м1нуты у сем'ях калгас-
шкау . Больш за 40 працэнтау ад гэтага часу у жанчын займал1 
абавязш па забеспячэнн1 сем'яу прадуктам1 харчавання i ix пры-
гатаванн1, што было звязана з цяжкасцям1 ix купл1 з-за пастаян-
ных дэф1цытау, чэргам1 у магазшах, недахопам у гандл1 пауфаб-
рыкатау i слабай забяспечанасщ сем'яу бытавой тэхншай. Адпа-
ведна вольнага часу у жанчын было у два разы менш, чым у 
мужчын: у мужчын у рабочых сем'ях гэта 175 мшут, у сем'ях 
калгасшкау 152 мшуты у рабочы дзень, у жанчын адпаведна 90 
i 60 мшут. Ул1чваючы цяжар патрыярхатнай марал1, жанчыны 
жыл1 пад двайным цяжарам нагрузак. 
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Удзел жанчын у пал1тычным ж ы ц щ вызначауся ix лаяльнас-
дю да кнуючай «стэмы. Пры выбарах у Вярхоуны Савет рэс-
публш1 за iMi традыцыйна рэзервавалася 30 працэнтау месцау. 
На практыцы пры аднамандатнай систэме выбарау ix колькасць 
у Вярхоуным i мясцовых саветах была яшчэ большая: па выш-
ках выбарау 1985 года у Вярхоуным Савеце Беларуи жанчыны 
складал1 37 працэнтау, у мясцовых — нават 50 працэнтау. Вядо-
ма, аднак, што Вярхоуны Савет, якому адводзьпася роля фжса-
ваць ужо гатовыя рашэнш, быу парадным фасадам сацыял1стыч-
най с1стэмы. Як тольш сн;тэма рэзервавання месцау пасля рас-
паду Савецкага Саюза была лшв1давана, прадстаушцтва жанчын 
у вышку першых дэмакратычных выбарау у парламенце упала 
да 3 працэнтау. Яюя каментарьи гэтым фактам Hi даваць, i у 
гады кшавання СССР, i пасля яго распаду жанчыны як сацыяль-
ная група был1 фактычна 1заляваныя i ад пал1тык1, i ад працэсу 
прыняцця рашэнняу. 

Сацыял1стычны эксперымент па эмансшацьи жанчын пакь 
нуу у мнопх з ix пачуццё незадаволенасщ i расчаравання. Эман-
сшацби як вызвалення жанчын з-пад улады мужчын, якая ад-
водзыа iM падначаленае месца у сацыяльнай i сямейнай iepapxii, 
фактычна не адбылося. Фактам рэальнасвд стала устойл1вае не-
прыняцце болыпасцю беларусмх жанчын самога слова эмансь 
пацыя, якое асацьиравалася у ix свядомасщ не з вызваленнем, а 
з эксплуатацыяй таннай жаночай працы у грамадскай вытвор-
часщ i у сямЧ. Паралельна з гэтым фем1шзм як щэалопя з вяль 
кай цяжкасцю пачау даваць першыя napacTKi, аднак i тыя жан-
чыны, я ш я л1чаць сябе фемш1сткам1, адчуваюць недахоп тэарэ-
тычнага фундаменту. У савецшм i постсавещим грамадстве ан-
тыфемшзм вельм1 моцны i агрэйуны. Большасць беларусюх жан-
чын нават i не падазраюць, што фелишстычная тэорыя можа стаць 
пажыунай глебай для фарм1равання альтэрнатыунай культур-
ней фармацьп, у якой жанчыны з аб'екта пал1тыш, што ствара-
ецца шшым1, перастаушы быць "друпм класам", дыскрымшава-
най маргшальнй групай, ператварылд.ся б у рухаючую ылу сацы-
яльных змяненняу, i, стаушы мацнейшым1, улШся б у якасвд 
раунапрауных партнёрау у працэс прыняцця рашэнняу. Нявы-
рашанае "жаночае пытанне" i практычна поуная адсутнасць на 
постсавецкай прасторы л Марату ры, якая б анал1завала становь 
шча жанчын з пазщый гендэрных уяуленняу, прымушае звяр-
нуцца да сучасных заходшх вышукау на гэтую тэму. 

Тэрмш гендэр (gender), я ш ужо давол1 дауно дамшуе у жано-
чых даследаваннях (womens studies), сёння стау "новай тэмай 
анал1зу або новай катэгорыяй анал1зу" i для палиюлагау1. У 
1970—90-я гады вывучэнне гендэра цалкам было прыунесена у 
сферу пайитычнай навукь Дыскусп наконт дасягнення роунасщ 
жанчын з мужчынам1 у заканадаучых органах i забеспячэння 
больш справядл1вага балансу у нацыянальных парламентах не-
пазбежна уздымаюць пытанне, чаму жанчынам так важна быць 
прадстауленылп на адказных пасадах большай колькасцю. 1ншым1 
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словаки, у чым рознща, кал1 пазщьй палггычнай улады запоуне-
ны мужчынам1 i жанчынам1 у роунай прапорцьи. Аргументы 
распадаюцца на некалыи катэгорый. 

Да першай групы доказау адносщца палажэнне, што выдякае 
з прадстаутчай тэорьи (the representative theory), якая ставщь 
у аснову прынцып натуральнай справядл1васц1, або сгмвалгчнай 
роунасщ. Прынцып сьмвалгчнай роунасцЬ дае 6a3ic патрабаван-
ню жанчын мець раунапрауны доступ да пазщый улады у паль 
тыцы гэтак жа, як на грамадсшх пасадах, ва ушверсггэтах, у 
мэнэджменце, бо, кажучы словам! Сузан Карол, "болыпае ix прад-
стаушцтва разглядаецца як дэмакратычнае права, адсутнасць ак-
тыунага удзелу жанчын бачыцца як шдыкатар таго, што дэмак-
ратычная ыстэма працуе няспрауна"2. Згодна з гэтай логжай, 
парламент можа функцыянаваць дэмакратычна тольш у тым 
выпадку, кал1 ён дзейшчае як грамадсш форум для выказвання 
ycix пунктау гледжання, адлюстроуваючы асноуныя падзелы у 
грамадстве. Таму парламенцкая дэмакратыя патрабуе павел1чэн-
ня прысутнасщ жанчын як самамэты, безадносна, щ нясе гэта 
нейюя змены. 

Па-другое, прадстаун1чая дэмакратыя патрабуе болыпага удзе-
лу жанчын таму, што тады значна магл1 б змяшцца i палиычная 
культура, i пал1тычныя прыярытэты. 1снуе перакананне, што жан-
чыны менш ваяушчыя, больш альтру1стычныя i гуманныя за муж-
чын. Пал1тычныя прыярытэты жанчын адрозшваюцца ад прыя-
рытэтау мужчын з прычыны адрознення усяго ix жыццёвага во-
пыту. Выбранне болынай ix колькасщ на адказныя пасады пры-
вяло б да змен у грамадскай пал1тыцы. Даследчык1 сцвярджаюць, 
што яны схьпьныя удзяляць больш yeari так1м пытанням, як ахо-
ва навакольнага асяроддзя, ядзернае раззбраенне, здароуе, клопа-
ты пра дзяцей. Чым болей жанчын дасягае пал1тычных вяршы-
няу, тым вальней яны адчуваюць сябе, уздымаючы жаночыя пы-
танн1; большая ix колькасць на юруючых пасадах аблягчае арты-
куляцыю каштоунасцей, стымулюе адкрытае абмеркаванне важ-
ных, з пункту гледжання жанчын, праблем. У сувяз1 з гэтым 
жаночыя перспективы заваёуваюць павагу, i праблемы, што ма-
юць спецыяльны штарэс для жанчын, абмяркоуваюцца болей ре-
гулярна i па ix часцей прымаюца законы. Член Палаты абшчын 
ад кансерватыунай партьи, гарачая прыхшьнща iflai большага прад-
стаун1цтва жанчын у парламенце, Тэрэза Горман так характары-
зуе розн1цу у паводз1нах заканадауцау: "Кал1 у нас у парламенце 
адуць дэбаты пра м1жнародныя справы, ваенныя праблемы, аба-
рону, тут асабл1ва актыуныя мужчыны. Мужчын няма у час дэба-
тау па пытаннях сацыяльнай сферы, нягледзячы на тое, што яна 
займае тры чвэрщ усяго нацыянальнага бюджэту, тут мужчыны 
маюць тэндэнцыю адсутшчаць... Жанчыны ж у час гэтых абмер-
каванняу значна больш актыуныя. Я думаю, гэта таму, што жан-
чыны маюць шшыя прыярытэты"3. 

Па-трэцяе, прысутнасць асобных жанчын на адказных i важ-
ных пасадах у пераважна мужчынсшх па складзе кангрэсе, пар-
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ламенце цД гарадсюм савеце, гэта значыць тольга с1мвал1чнае прад-
стаушцтва, звычайна слаба уплывае на пал1тычныя прыярытэ-
ты i не гарантуе, што палиычныя змены адбудудца. Як адзначае 
вядомая англшская пал1толаг Джыл Быстыдэнсш, "пры тагах 
умовах жанчыны даб1ваюцца грамадсгах пасад або таму, што яны 
дзейшчаюць як мужчыны-пал1тыга, або яны знаходзяць мала пад-
трымк1 сярод CBaix калегау мужчын, кал! яны стараюцца выка-
заць жаночыя штарэсы. Аднак, як тольга жанчыны у тагах шсты-
тутах даб1ваюцца Дстотнай прапорцьп, яны пачынаюць рабщь уп-
лыу на пал1тычны працэс"4. Абашраючыся на вопыт HapBerii, 
Быстыдэнсш падводзщь да выведу, што жаночае прадстаунщтва 
пачынае рабщь уплыу, кал1 яно дасягае, прынамм, 15 працэн-
тау5. Аднак побач з дасягненнем icTOTHara прадстаунщтва, жан-
чыны павшны caMi добра усведамляць свае штарэсы i гаварыць 
пра свае праблемы. Тагам чынам, павел1чэнне колькасщ жанын у 
паблш оф1с само па сабе можа не быць дастатковым. 

Па-чацвёртае, icHye думка, што уваходжанне болыпай коль-
касщ жанчын у палггычныя структуры паслужыла б аздарау-
ленчым струменем у выпрауленш дрэннай славы, якую набыл1 i 
пали'ыга, i палЛтычнае жыццё за апошшя гады. Выключэнне 
жанчын з працэсу прыняцця рашэнняу захавала ix 1м1дж несап-
сутым удзелам у пал1тычнай карупцыь Гэта вызначае яшчэ адну 
прычыну, чаму пытанне вылучэння як мага болыпай колькасщ 
жанчын на вышэйшыя пазщьп у партыйных структурах i у дзяр-
жаве такое важнае. Пакольга в1давочна, што жанчыны здоль-
ныя займаць тагая пасады, ix дыскрымшацыя i, як вынш яе, 
невыкарыстанне на адказных пасадах становщца мтотнай стра-
тай каштоунага рэсурсу. 

У традыцыйнай пал1талоги icHye тэндэнцыя вызначаць пал1-
тыку як мэтанагараваную дзейнасць, абмежаваную рамкам1 гра-
мадскай сферы, у якой i адбываецца прыняцце рашэнняу. Згод-
на гэтай фармулёуга палШыка — гэта нешта такое, што цалкам 
належыць "грамадскай сферы" i не пашыраецца на "приватную 
сферу". Фемшктга радыкальнага напрамку рэзка раскрытыка-
вал1 вузшя агульнапрынятыя трактоуга разумения палЫпыт. Для 
радыкальных ф е м ж с т а к адрозненне пам1ж грамадсшм i персо-
нальным жыццём icHye тольга з-за амметрычных "адносш ула-
ды i падпарадкавання", што усталявал1ся пам1ж поламь Яны 
настойваюць, што "персанальнае з 'яуляецца палггычным"6 i ад-
мауляюць 1снаванне як у тэорьщ так i на практыцы адрознен-
няу пам1ж сферай прыватнага i сферай грамадскага. Большасць 
фем1шстак пагаджаецца, што адрозненш пам1ж грамадск1м i 
прыватным жыццём створаны штучна i з ' яуляюцца надуманай 
умоунасцю, я к а я кнуе , каб схаваць уладную узаемазалежнасць 
пам1ж мужчынам1 i жанчынамь Радыкальныя фемшктга раз-
глядаюць канфлшт пам1ж мужчынам1 i жанчынам1 як фунда-
ментальны канфлшт у грамадстве, у адносшах да якога усе ас-
татшя адрозненш i канфлжты тагая, як сацыяльныя, класавыя 
або расавыя, з"яуляюцца усяго тольга другаснымь 
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Нягледзячы на шнаранне разнастайных падыходау у трактоу-
цы улады у рамках фемшктычнай навуш, ф е м ш с т ш л1чаць, што 
гаварыць пра уладу, значыдь, абмяркоуваць гендэр, шшым1 сло-
вам!, узаемаадносшы улады i падначалення — гэта адносшы пам1ж 
гендэрами Фемшктычная тэорыя настойвае не тольш на тым, што 
уладныя адносшы уяуляюць сабой адносшы пам1ж гендэрам1, але 
таксама на тым, што жанчыны i вызначаюць уладу, i карыстаюц-
ца ёю шакш, чым мужчыны. Мужчыны, сцвярджаюць фемнпстю., 
бачаць уладу, як уладу над, як магчымасць уплываць або дамша-
ваць, у той час, як жанчыны бачаць уладу як паунамоцтва да. 
Упаунамочванне у сэнсе, у я ю м гэтае слова выкарыстоуваюць 
фемшцупи, азначае працэс, з дапамогай якога прыгнечаныя асо-
бы адваёуваюць кантроль над CBaiMi жыццям!, пашыраючы свой 
удзел у справах i структурах, як1я даюць iM непасрэдны эфект. У 
працэсе гэтага людз1 робяцца здольным1 шраваць сабой эфектыу-
на. Гэты працэс прадугледжвае выкарыстанне улады, але не як 
улады над шшым1, што традыцыйна бывае; хутчэй, улада бачыц-
ца як упаунамочванне або як кампетэнцыя. 

Так1м чынам, улада бачыцца у руках жанчын болын каапера-
тыунай i менш канфрантацыйнай, чым у руках мужчын. Гэты 
пункт гледжання знаходзщь падтрымку таксама сярод жанчын-
пал1тыкау. Напрыклад, Тэса Джоэл, член Палаты абшчын ад 
лейбарысцкай парты1 i ценевы MiHicTp па справах жанчын у 
1995—1996 гадах, так характарызуе жаночы стыль у п а л к ы ц ы : 
"Жанчыны болын адчувальныя, болып сх1льныя да супрацоунь 
цтва, менш канфрантацыйныя. Яны шукаюць болып практыч-
ныя рашэнш, чым мужчыны. Я думаю, жаночы, болын талеран-
тны падыход унясе змены у пал1тычную культуру"7 . 

Гэтая вера у ш ш ы падыход у пал1тыцы, уласщвы жанчынам, 
напэуна, з 'яуляецца адным з найбольш частых аргументау у ад-
стойванш патрабавання павел!чэння колькасщ жанчын на элгг-
ных паз1цыях. Фемш1стычным1 аутарам1 был1 таксама прапана-
ваны дзве узаемасупярэчл1выя канцэпцьп для анал1зу узаемаад-
HOciH жанчын са светам пал1тыкГ Першая атрымала назву кан-
цэпцьи маргтальнасщ. Маргшальнасць вызначаецца як стан, 
уласщвы чалавеку, як1 жыве у якасц1 удзельн1ка "двух розных 
светау", "дзвюх культурных сктэм" адначасова, адна з я ю х у 
адпаведнасц1 з пераважным1 стандартам! разглядаецца як "вы-
шэйшая у аднос1нах да другой". Мнойя аутары бачаць жанчын у 
якасщ такой мартнальнай групы, яны спрабуюць адпавядаць 
абодвум стандартам, i так1м чынам выконваюць двайную работу, 
нясуць двайную ношу. Адносна ж жанчын-пал1тыкау вядомая 
даследчыца В1рджын1я Canipa сцвярджае, што пра ix мяркуюць, 
зыходзячы з двух стандартау: "першы, стандарт-фем1ншнасщ, i 
flpyri, стандарт пал1тыю — не фемш1нны i вышэйшы у аднос1-
нах да першага. Мяркуецца, што дзеянш жанчын у пал1тыцы 
вын1каюць з ix клопатау жонк1, мац1 i хатняй гаспадыш, хоць у 
грамадск1м свеце пал1тык1 гэтыя клопаты бачацца як спецыф1ч-
ныя, як1я не упкваюцца у гэты свет... Так1м чынам.. . жанчыны 
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у палггыцы маюць два выбары. Яны могуць разглядадь сябе i 
дзейшчаць у пал1тычным свеце адпаведна з пераважаючым стан-
дартам пал1тыш i быць нефемшшным1, щ яны могуць разгля-
даць сябе i дзейшчаць у палггыцы у адпаведнасщ са стандартам! 
фемшшнасщ i выглядаць дзшавата8 . 

Другая канцэпцыя атрымала назву Ытэграцьй. ЕИрджышя 
Canipa сцвярджае, што пал1тычная штэграцыя жанчын склада-
ецца з двух элементау — з рол1, якую жанчыны адыгрываюць у 
свеце пал1тым, а таксама рол1, якую яна адыгрывае у ix ж ы ц щ . 
Да таго часу, пакуль урады уцягнуты у рэгуляванне нараджаль-
насщ, сексуальнасщ, падзелу працы i уласнасщ у сямЧ, а такса-
ма умоу, я ш я ствараюць або разбураюць сям'ю, без улады у па-
л1тычным свеце жанчыны не змогуць на справе валодаць поунай 
мерай улады у прыватным ж ы ц щ . 

"Кал1 б свет фемшшнасщ i свет п а л и ы ю был1штэграваным]., 
не было б шчога дз1унага у тым, што жанчыны удзельшчаюць у 
п а л и ы ц ы щ уцягваюцца у тое, што зараз мае ярлык жаночыя 
пытанш. (Што было б "жаночым пытаннем", кал1 б прыватны 
свет сямЧ i грамадсш свет пал1тышц;навал1 нераздзельным1 адзш 
ад аднаго, щ кал1 б мужчыны i жанчыны падзял1л1 у роунай 
ступеш сямейныя i п а л и ы ч н ы я клопаты?) Жанчыны цяпер ма-
юць пал1тычныя правы i удзельшчаюць у палггыцы, але яны усё 
яшчэ не поунасцю штэграваныя у палиычны свет"9. 

Л1таратура апошняга дзесящгоддзя змяшчае шмат шфарма-
цьп аб тым, як увесщ болей жанчын у пал1тыку. Выяуленне су-
вяз! пам1ж гендэрам i палШыкай з 'яуляецца прадуктам трох 
роднасных вымярэнняу у даследаванш сучасных пал1тычных 
партый. Па-першае, прызнанне, што веды аб узаемадзеянш ген-
дэра i партыйнай пал1тыш з 'яуляюцца велыви важным! для ра-
зумения палмычнага статуса жанчыны. Па-другое, даследаван-
не поспеху жанчын у палиычных партыях з 'яуляецца важнай 
шюстрацыяй аспектау партыйнай палггыш. Па-трэцяе, гендэр 
стау зараз тэмай яунага штарэсу MHorix пал1тычных партый на 
Захадзе, i тое, як яны трактуюць i ул1чваюць яго, дыктуе спосаб 
i нашрунак ix пал1тычных дзеянняу. 

Тэарэтычная дыскуыя працягваецца, i фемппстычныя аута-
ры, я ш я рэзка аспрэчваюць традыцыйныя вывады аб прыродзе 
жаночых штарэсау i п а л и ы ч н ы я стратэгН, што адсюль выцяка-
юць, стымулююць далейшае абмеркаванне гендэрнага кампанен-
та у палггыцы. Зыходзячы з гэтага, паспрабуем i мы сфармуля-
ваць некаторыя пытанш, адказы на я ш я дапамогуць нам зрабщь 
першыя спробы сур'ёзнага анал1зу становкпча жанчын у савец-
кай i постсавецкай прасторы. 

У 4ым жа заключаецца спецыф1чнае жаночае пытанне? Щ 
трансфармуецца яно разам з грамадсшм! змяненням1, щ застаец-
ца нязменным? Тады — яшм? Щ заключаюцца асноуныя спадзя-
ванш жанчын тольш у паляпшэнш с1стэмы сацыяльна-бытавога 
абслугоування, як пра гэта заусёды шсалася, щ мы павшны ад-
крыта заявщь аб тым, што болып не могуць i не хочуць жанчыны 
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быць друпм класам, дыскрымшаванай маргшальнай групай, але 
хочудь i могуць удзельшчаць у працэсе прыняцця рашэнняу. 

Мы павшны задумацца над новым зместам, як1 мы зб1раемся 
укласщ у слова эмансшацыя. Бо эмансшацыя — гэта вызвален-
не жанчын з-пад улады мужчын (бацькоу i мужоу) — улады, 
якая адводзЬга iM падначаленае месца у сацыяльнай i сямейнай 
iepapxii. Эмансшацыя у савецкай мадэл1 — гэта жорсткая экс-
плуатацыя працы жанчын на фоне ix поунага выключения з пра-
цэсу прыняцця рашэнняу. 

Нарэшце, нам трэба праанал1заваць, як працуюць мехашзмы 
дыскрымшацьп жанчын. Сёння адкрытая дыскрымшацыя не 
такая небяспечная, таму што дыскрымшаваць адкрыта становь 
цца усё цяжэй, але значна больш небяспечная скрытая дыскры-
мшацыя, якая, прыстасоуваючыся да новых умоу, в1дазмяняец-
ца, набывае цывШзаваныя формы. 

1 Сучасная феьпшстычная тэорыя адрозшвае пол i гендэр. Пол дадзены нам ад 
нараджэння. Гендэр — сацыяльная аргашзацыя палавых адрозненняу. Пол ве 
выб1раюць. Гендэр — культуралапчная характарыстыка паводзш, якая адпавядае 
полу у дадзеным грамадстве у дадзены час. Гендэр — гэта набор сацыяльных ро-
ляу. Гэта — касцюм, маска, ущхам1рвальная кашуля, у якой мужчыны i жавчы-
ны выконваюдь свае няроуныя танцы. Стэрэатыпы наконт гендэра адлюстроува-
юць погляды грамадства на паводзшы, як1я падыходзяць мужчынам Hi падыхо-
дзяць жанчынам. В1рджын1я Canipa дала азначэнне gender у святле характарыс-
тык пал1толагау як "соцыякультурную матфестацыю факта знаходжання мужчы-
нам ni жанчынай ...засвоеныя характарыстык1, чаканн) i мадэл1 паводз1н. Gender 
— гэта усвядомленае значэнне пола". 

2 G a r r o l l S . "Women Candidates and Support for Feminist Concerns". Fhe 
Western Political Quarterly. Vol. 37. No.2, June 1984. P.307. 

31нтэрв'ю аутара з членам парламента ад кансерватыунай парты! Вялшабры-
танп Тэрэзай Горман. 24 лшеня 1996. 

' B y s t y d z i e n s k i , J . Women Transforming Politics. Bloomington, 1992. C.15. 
5 Тамсама. 
• The personal is political — фраза, якая належыцьCaro l H a n i s c h . Упершы-

ню яна з 'явшася у яе працы 1970 г. "Notes from the Second Year" i стала галоуным 
лозунгам другой хвал! фемппзму. 

7 1нтэрв'ю аутара з ценевым мш^страм у лейбарысцк)м урадзе, членам парла-
мента Вялшабрытанн Тэсай Джоэл, 24 Л1пеня 1996. 

8 S a p i r o V. The Political Integration of Women. Urbana. 1984. C:7. 
" Тамсама. 

В а п я н ц 1 н а Т р ы г у б о в ! н 
ЧасоЫс "Мосгацтва" 

Г А Л О У Н А Е - Б Ы Ц Ь А С О Б А Й 

"Захапленне жывап1сам за апошшя дзвесце гадоу значна 
разраслося сярод жанчын, так што жанчыне i тут адкрыта ши-
рокая дарога. Але жывашс i грав1раванне уяуляюць для жанчын 
тольк1 род вытанчанага рукадзелля, чым i тлумачацца тыя аб-
став1ны, што дагэтуль жанчыны дамагл1ся параунауча няшмат у 
сусветнай ricTopbii мастацтва, ды й то пераважна у гал1не маляу-




