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СВІТЛАНА ШИМКО

У 2009 році на Юніорському чемпі-
онаті Африки з легкої атлетики Кас-
тер Семеня здобула золоту медаль у 
забігу на 800 метрів. При цьому вона 
показала час, що став рекордом тур-
ніру та національним рекордом Пів-
денної Африки. У тому самому році 
Кастер Семеня стала першою на цій 
дистанції і на дорослому Чемпіонаті 
світу з найкращим часом сезону, по-
ліпшивши свій попередній рекорд.

Проте легкоатлетка Кастер Семе-
ня увійшла в історію спорту не лише 
завдяки своїм спортивним досягнен-
ням, а, ймовірно, головним чином 
через гучний гендерний скандал, 
що розгорівся навколо неї. Після пе-
ремоги Кастер на Чемпіонаті світу, 
їй було тимчасово заборонено бра-
ти участь у міжнародних змаганнях, 
допоки вона успішно не пройде так 
звану «гендерну верифікацію», тобто 
зможе довести, що вона – «жінка».

Випадок Кастер Семені викликав 
чимало суперечок та обурення у 
спортивному середовищі та медіа. 
Цікаво проаналізувати, що саме тур-
бувало громадськість та посадовців 
у спортивних комітетах різної зна-
чимості. Невже головною причиною 
занепокоєння було посягання на іде-
али «чесної гри» та «рівності» в спор-
ті? Можливо, річ у занадто великих 
м’язах Кастер Семені, зазвичай неха-
рактерних для «природного жіночого 
тіла»? Чи паніка була викликана над-
звичайною майстерністю атлетки, що 
її можна порівняти з вправністю чоло-
віків спортсменів?

Як зазначає дослідниця Шеріл Коул1 
«жіноче атлетичне тіло було і залиша-
ється підозрілим через свою види-
му маскулінізацію і свою позицію на 
межі, що кидає виклик нормалізова-
ним фемінним та маскулінним тілам» 
(с. 90). На прикладі Кастер Семені 
чітко відслідковується взаємозв'язок 

між соціальними очікуваннями та фі-
зичними («природними») тілами. Не 
існує фізичних тіл, відокремлених від 
соціальних практик, так само со-
ціальний досвід безпосередньо 
залежить від фізичного тіла. Разом 
вони конструюють гендеровані тіла2. 
Особливого значення цей процес 
набуває у спорті, адже саме остан-
ній функціонує за принципами чіткої 
статево-гендерної сегрегації. 

У спорті різниця між тілами водно-
час підкреслюється й маскується. З 
одного боку, в організації майже всіх 
видів спорту існує чіткий розподіл на 
«жінок» і «чоловіків». При цьому вважа-
ється, що чоловіки є «фізично сильні-
шими» за жінок. З іншого боку, спорт 
— це арена, де багато жінок здатні 
сформувати тіла та досягти май-
стерності, що переважать здібності 
більшості чоловіків. Однак через сис-
темне надання переваги спорту, де 
задіяні чоловіки, та нерепрезентатив-
не висвітлення в медіа, спортивні до-
сягнення жінок залишаються прак-
тично непомітними. 

Візьмімо для прикладу спортивну 
кар’єру бразильської футболістки 
Марти: вона 5 років поспіль (2006-
2010) ставала володаркою «Діа-
мантового м’яча ФІФА» як найкраща 
футболістка планети. Жоден чоловік 
не має такого досягнення (Зінедін Зі-
дан і Роналдо отримували цей титул 
лише по тричі). Або згадаймо радян-
ську гімнастку Ларису Латиніну, яка 
є володаркою найбільшого числа 
олімпійських нагород у спортивній 
гімнастиці, або Дару Торрес, єдину 
американську плавчиню, яка брала 
участь у 5 Олімпіадах і здобула чоти-
ри повних комплекти Олімпійських ме-
далей. Цей список видатних атлеток 
можна було би продовжувати довго. 
Проте незмінним залишається ситуа-
ція, де ми майже без винятків звикли 
зосереджувати увагу на спортивних 
досягненнях чоловіків, тим самим під-
силюючи припущення, що чоловіки 
«фізично сильніші» за жінок.

Яким чином у нашій культурі форму-
ється ідея про «слабку» та «сильну» 
(«від природи») статі? Яку роль віді-
грає спорт у цьому процесі? У своїх 
дослідженнях Райвен Коннелл3 вказує 
на те, що жінки та чоловіки залучають-
ся до тренувань у спорті в абсолют-
но різний спосіб. У результаті цього 
вони формують та відчувають свої тіла 
по-різному: різні розміри, різні мож-
ливості, різна сила. Спорт слугує ме-

ханізмом для тренування протилеж-
них досвідів тілесності. Наприклад, 
Айріс Маріон Янг у статті «Кидаючи як 
дівчина»4 описує особливість жінок 
зосереджувати рух в окремій частині 
тіла, замість того, щоб використову-
вати всю його потужність. Дослідниця 
зазначає, що фізичне втілення фемін-
ності проявляється в практиках тілес-
ного обмеження: «Дівчат навчають 
активно перешкоджати своїм влас-
ним рухам … їм постійно кажуть бути 
обережними, щоб не забитися, не 
замаститися, не пошкодити одяг…». 

У XIX столітті взагалі спорт був про-
типоказаним для жінок. Вважалося, 
що жінки, які займаються спортом, 
поводяться аморально, оскільки це 
може зашкодити їх репродуктивній 
функції. Контроль за сексуальністю 
жінки проявлявся також і в спортивній 
уніформі, що закривала більшу час-
тину тіла, була незручною, оскільки 
заважала вільно рухатися, і таким чи-
ном обмежувала фізичну активність 
жінок. 

Незважаючи на значну еманси-
пацію жінок у спортивних змаганнях 
порівняно з XIX століттям, міфи щодо 
негативного впливу фізичних вправ на 
репродуктивне здоров’я жінки досі є 
доволі поширеними; у першу чергу 
таке залякування стосується особли-
во маскулінних видів спорту, таких як 
бодібілдинг, важка атлетика та фут-
бол5. Вибір спортивної дисципліни, в 
якій особа змагається, залежить, зо-
крема, від того, як фемінність та мас-
кулінність сприймаються в цій дис-
ципліні. Відтак в хокей в основному 
грають хлопці, а на секцію фігурного 
катання записуються переважно ді-
вчата.

Навіть якщо жінки та чоловіки висту-
пають в однакових видах спорту, час-
то правила для жіночих та чоловічих 
змагань відрізняються. Приміром, у 
професійних баскетбольних змаган-
нях нещодавнім6 нововведенням ста-
ли різні за діаметром баскетбольні 
м’ячі, якими грають жінки та чоловіки. 
У багатьох дисциплінах чоловіки при-
вілейовані змагатися протягом три-
валішого часу та довшої дистанції. 
Наприклад, у великому тенісі жінки 
грають до двох переможних сетів, а 
чоловіки — до трьох. У біатлоні жіно-
ча естафета побудована за принци-
пом 4 по 6 км, а чоловіча — 4 по 7,5 км. 
Легкоатлетична дистанція для бігу з 
перешкодами для жінок становить 
100 м, а для чоловіків – 110 м. Подібних 

СПОРТИВНИЙ ГЕНДЕРНИЙ 
РЕЖИМ

Якщо мені кажуть, що я повинна бути сильною, я уявляю себе потенційно 
сильною, я дію у спосіб, що дозволяє мені стати сильною, люди говорять про 
мою силу, і я навіть відчуваю себе сильнішою. Я стала сильною. І, звичайно, 
протилежне переконання теж справджується.

— Crawley, S.L., Foley, L.J., Shehan, C.L. (2008). Gendering Bodies
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відмінностей багато. Таким чином, в 
самих правилах змагань пропису-
ється, що чоловіки нібито сильніші за 
жінок. Хоча водночас жінки та чолові-
ки виступають (окремо) в марафоні, 
що потребує неабиякої витривалос-
ті. На думку дослідниць Кроулі, Фолі 
та Шеан7 відмінності в правилах зма-
гань, хоч і мінімальні, призводять до 
того, що результати чоловіків 
та жінок неможливо порівня-
ти, а відтак цей механізм під-
тримує статево-гендерну се-
грегацію в спорті.

У нашій культурі спорт 
сприймається як найважли-
віший інститут для виражен-
ня маскулінності8. Тому для 
кожного окремого чоловіка 
причетність до спорту (навіть 
опосередкована через спо-
глядання телевізійної трансля-
ції спортивних подій, сидячи 
на дивані) є маркером того, 
що він – «справжній чоловік». 
Також атлетичні здібності 
часто слугують необхідним 
ресурсом для чоловіків ниж-
чих соціальних прошарків: 
не здатні продемонструва-
ти свою маскулінність через 
економічний успіх, вони дося-
гають статусу чоловіка через 
фізичну силу9.

Варто зазначити, що за-
охочення чоловіків до спорту 
відбувається не лише на сим-
волічному рівні, а й має кон-
кретне матеріальне підґрунтя. 
Починаючи з розподілу дер-
жавного фінансування для 
дитячих спортивних секцій, 
закінчуючи гонорарами за ви-
граші на елітних міжнародних 
змаганнях. Наприклад, за пе-
ремогу на Чемпіонаті Європи 
з футболу у 1989 році німецькі 
футболістки отримали лише 
чайний сервіз. А на Вімблдон-
ському тенісному турнірі жін-
ки почали отримувати одна-
ковий з чоловіками грошовий 
приз аж після 2007 року. 

Якщо для чоловіків зв’язок зі 
спортом є необхідною частиною ген-
дерної соціалізації, для жінок спорт 
часто підпадає під категорію «це не 
жіноча справа». Через такі гендерні 
«норми» жінок знеохочують від учас-
ті в спорті. Винятковий гендерний 
контроль відбувається за атлетками, 
які розвивають особливо мускулисті 
тіла або перевершують досягнення 
чоловіків-спортсменів. Результатом 
найчастіше стають сумніви щодо «жі-
ночності» атлеток (як у прикладі Кас-
тер Семені) або їх гетеросексуаль-
ності. Жінки, які виступають в особливо 
маскулінних видах спорту, вимушені 
розплачуватися за свою атлетичну 
майстерність шляхом демонстрації 
гіперфемінності поза спортивним 
майданчиком10. Особлива уважність 

до макіяжу, вбрання, довге волосся, 
постійні згадки чоловіків-партнерів 
стають необхідними засобами для 
уникнення гомофобних закидів. 

Повертаючись до питання «чесної 
гри», варто зазначити, що гендерна 
верифікація у спорті є порівняно но-
вою практикою. Поширеною є думка 
про те, що вона є побічним резуль-

татом Холодної війни на спортивних 
майданчиках, де СРСР та США зма-
галися між собою у кількості здобу-
тих медалей11. У 1960-х дві радянські 
атлетки, Ірина та Тамара Пресс, на 
обох спромоглися встановили 26 сві-
тових рекордів та здобути 6 золотих 
Олімпійських медалей. За неабиякі 
спортивні досягнення та розвинені 

м’язи, що не відповідали тра-
диційним уявленням про фе-
мінність, сестер Пресс почали 
підозрювати в тому, що вони 
«чоловіки»12. Ці події разом з 
націоналістичними та анти-
комуністичними ідеями стали 
приводом для впровадження 
гендерної верифікації у про-
фесійному спорті у 1966 році.

Варто зазначити, що в той 
час, як всі атлетки повинні були 
проходити принизливі проце-
дури, включаючи так звані «ого-
лені паради» перед комісією, 
яка розглядала статеві органи 
осіб, тести на визначення статі 
ніколи не стосувалися чолові-
чих змагань13. Така нерівність 
пояснюється систематичним 
припущенням, що всі чоловіки 
мають фізичну перевагу над 
усіма жінками. І лише чоловік 
може «вдавати» з себе жінку, 
щоб гарантовано мати успіх у 
змаганні з жінками.  

У результаті ідея «чесної гри», 
що мала би надавати жінками 
більше можливостей для участі 
у спорті, насправді постійно під-
тверджує соціальний конструкт 
про те, що жінки слабші. Таким 
чином, замість того, щоб реа-
лізовувати ідеали «чесної гри» 
у площині організації змагань 
для осіб з однаковими пропо-
рціями, вагою, можливостями, 
іншими характеристиками, го-
ловна увага спорту як інституту 
прикута до статево-гендерної 
сегрегації, підтримання політи-
ки гендерної бінарності та сис-
темного конструювання генде-
рованих тіл.
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