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Ще одна підстава занепаду у шлюбному щасті – це, як не дивно, діти. Діти 

тяжіють до впливу на шлюбне блаженство. Як повідомляється, бездітні сім’ї 

мають більш високий рівень шлюбного задоволення. Вони мають кращу освіту, 

частіше мешкають у містах, і дружини більш віддані своєї кар’єрі. Вони, 

звичайно, мають більш заощаджень і інвестицій, та більш можливостей 

придбати більш коштовний будинок до 50 років. Шлюбне щастя починає тонути 

з появленням першої дитини, поринає ще глибше, коли перша дитина досягає 

шкільного віку, ще нижче – коли він або вона досягає підліткового віку. 

Чоловіки починають відчувати себе краще щодо шлюбу, коли діти досягають 18 

років, але жінки не починають відчувати себе краще щодо шлюбу до тих пір, 

поки діти не покидають дому – згідно соціологу Мері Бебін. Хоча, народження 

та виховання дітей є одної з найголовніших цілей сім’ї, її raison d’etre (причина 

існування). Якщо одна з головних цілей сім’ї – підтримувати як гендерну 

нерівність, так і гендерну різницю між батьками, тоді ще одна її важлива ціль – 

забезпечити, щоб ці гендерні ідентифікації були передані наступному 

поколінню. Саме в родині спочатку висівається насіння гендерної різниці, саме 

там ми вперше розуміємо, що бути чоловіком або жінкою, хлопчиком або 

дівчиною, має різне, нерівне значення. 

Гендерна соціалізація починається при народженні і продовжується все життя. 

Як батьки впливають на гендерну різницю в своїх дітях? У батьків є набір 

гендерно-орієнтованих ідей про те, що потрібно їх дітям; тобто, вони самі теж 

були соціалізовані щодо думки про те, які мають бути дівчата та хлопці певного 

віку. Через навчальні курси і підручники, популярну пресу, посібники по 

вихованню, “бабусині казки”, наполягання друзів і рідних, розповідей інших 

батьків, та прислів’їв (типу “З чого зроблені дівчатка? З цукерок та приправ та 

всього гарненького” і “З чого зроблені хлопчики? З жаб та змій та цуценячих 

хвостів”) вони розробили не тільки концепцію “дитина”, а й концепції 

“хлопчик” та “дівчинка”, вкладаючи в них різні очікування. 

Батьки також мають сподівання і бажання щодо того, якими дорослими будуть 

їх діти, які ролі вони виконуватимуть (однак, нечітко визначені), та ідеї щодо 

дорослих “особистісних” характеристик, які є найефективнішими для 

виконання цих ролей. Крім того, батьки спостерігають за тим, що вони 

сприймають як “типову поведінку” дівчат і хлопців віку їх власної дитини. 

Протягом дитинства гендерна різниця і гендерна нерівність створюються і 

підкріплюються за допомогою гри, ЗМІ та шкіл. 

Гендерна типізація починається навіть до народження дитини. До появлення 

амніосентези (медична техніка, яка використовується для виявлення генетичних 

дефектів, а також статі ембріона) або сонограм (які можуть виявить стать 

дитини), батьки проводили години за міркуванням про стать ненародженої 

дитини, часто роблячи припущення по активності биття та іншої  

внутрішньоутробної активності. Рідні та друзі додавали міркування про те, чи 

дитина “високо” або “низько”, роблячи коментарі типу “Такий активний, це має 

бути хлопчик!” У випадках, коли амніостезія не використовується, або в 

країнах, де ці медичні розробки недоступні, батьки досі проводять час, 

міркуючи про стать своєї дитини. 

Оголошення про народження дитини по-перше оголошує її стать – типово, це 

картка на якої написано “Це хлопчик!” або “Це дівчина!” До того, як ви 



дізнаєтесь щось інше про дитину, ви дізнаєтесь про її стать. Тільки коли ви 

розкриваєте картку, ви дізнаєтесь про його або її ім’я, інші життєві 

характеристики та, часто, хто є батьками! Забавні ремарки відвідувачок і 

відвідувачів в перші дні відповідають тим самим гендерним почуттям. Хоча 

деякі люди можуть відчувати, що гендерна соціалізація є неприйнятною, в 

більшості випадків хлопців досі зустрічають коментарями типу “Хто знає, 

можливо одного дня він стане президентом” або “З таким розміром він виросте 

справжнім футболістом”, а дівчата більш імовірно викликатимуть такі 

коментарі як “Вона вродлива; хлопці будуть падати від неї, коли вона виросте!” 

або “Пройде небагато часу, і вона теж буде матір’ю”. 

В ранньому дитинстві очікування про те, як треба поводитись з кожним 

ґендером, призводить до різної поведінки батьків та інших дорослих. Широке 

поле дослідження зібрало багато знахідок з цього питання, які я можу тільки 

стисло підсумувати. Протягом перших шості місяців життя дитини матері 

схильні частіше дивиться і розмовляти з дівчинками, ніж з хлопцями, і матері 

схильні швидше реагувати на плач дівчини, ніж хлопця. Насправді, така 

поведінка є кращою для дівчинок протягом перших двох років життя. 

Хлопчики, з іншого боку, отримують більше дотиків, тримання на руках, 

колихань і поцілунків, ніж дівчатка в перши декілька місяців, але ситуація 

змінюється до віку шості місяців. К року немовлятам жіночої статі дозволяється 

і заохочується проводити значно більше часу, ніж немовлятам чоловічої статі, 

близько до матері (?не всі). Дівчата заохочуються віддалятися в більш пізньому 

віці, але ніколи настільки, як хлопці. Зацікавленість батьків в виховані 

автономності та незалежності пояснює цю різницю. В результаті ґендерних 

стереотипів матері вважають, що хлопці більшою мірою, ніж дівчата, мають 

бути незалежними і заохочують їх пізнавати і досліджувати цей світ. Багато 

матерів починають відлучати своїх синів від фізичного контакту з собою в 

більш ранньому віці. І батьки, взагалі, більше обмежують доньок та створюють 

більше обмежень щодо їх прийнятної поведінки з самого раннього віку. 

Батьківське виховання немовлят в ранньому віці не є навмисним зусиллям 

навчити дитину “відповідної” ґендерної ролі, воно швидше відображує той 

факт, що батьки самі приймають ґендерні соціальні ролі для чоловіків та жінок. 

Хоча це вже не є універсальним, але присутнє те, що часто з синами поводяться 

таким чином, начебто вони є “природно” міцні і активні; з ними грають більш 

грубо, і коли вони реагують відповідно, це привітається посмішкою або іншими 

показниками задоволення. А дівчата досі вважаються делікатними та ніжними, і 

батьківське схвалення викликають люб’язність та співпраця. 

Інші дорослі посилюють цю диференційовану батьківську поведінку. 

Дослідники і дослідниці виявили, що люди спілкуються з немовлятами, 

базуючись більш на власних припущеннях про те, що відповідає гендеру, ніж на 

характеристиках саме дитини. Наприклад, учасники/ці одного з експериментів 

послідовно давали ґендерно-орієнтовані іграшки (ляльки для дівчаток, молотки 

для хлопців) малюкам, які, як їм казали, були дівчинками або хлопцями. Вони 

описували дітей, статі яких вони не знали, дуже ґендерними прикметниками – 

“сильний” і “великий” для хлопців та “ніжна” і “симпатична” для дівчаток. 

(Очевидно, що в цьому експерименті учасники/ці були також праві, як і неправі, 

оскільки вони описували малюків більше базуючись на інформації, яку вони 

отримали про них, ніж на прямих спостереженнях за ними.). В одному з 

експериментів демонстрували відеоплівку з записом реакції дев'ятимісячної 

дитини на чорта з табакерки, ляльку, мишку і зумер. Половині спостерігачок і 



спостерігачів сказали, що це хлопчик, іншій половині – що дівчинка. Коли їх 

спитали про дитячі проявлення злості, страху і задоволення, спостерігачі і 

спостерігачки побачили різні емоції. Коли дитина грала з чортом з табакерки, її 

реакцією було збентеження, а потім дитина починала плакати. Ті, хто вважали, 

що це хлопчик, казали, що “він” сердитий; ті, хто вважали дитину за дівчинку, 

думали, що “вона” злякалася. 

Коли дитина виростає до віку десь 2 років, як свідчать дослідження, гендерна 

типізація зростає. Хлопчикам кажуть, що “Хлопці не чіпляються до мати” та 

“Дорослі хлопчики не плачуть”. Схвалюються незалежність, агресія і стримана 

поведінка хлопців, а нездатність цьому відповідати викликає зростаюче 

незадоволення. В дівчат схвалюються вираження емоцій та втримання агресії, 

їм дається більш можливостей бути залежними; їх плач терпітимуть довше, ніж 

хлопчачий.  

Іграшки, з якими грають діти, розроблені і продаються як “дівчачі” та 

“хлопчачі”. Дівчинкам дають ляльок і лялькові дома; хлопці отримають 

вантажівки і кубики для будування, і їм кажуть, що вони “слабаки”, якщо вони 

хочуть гратися з дівчачими іграшками. Ці ярлики їдуть, перш за все, від 

дорослих, хоча, як було відмічено, у віці 2 – 2,5 років багато хлопчиків віддають 

перевагу саме лялькам та ляльковим будинкам; і вони змушені відмовлятись від 

цього, тому що батьки вважають це дівчачими іграшками. Батьківські реакції 

дуже швидко сприймаються дітьми, які потім вже демонструють зовсім інші 

переваги щодо іграшок і ігор. Реклама, продавщиці, продавці та інші агенти 

соціалізації посилюють ці репліки батьків, й діти вбирають ці репліки всюди 

навколо себе. Ці іграшки також виглядають як втілення певних емоційних рис, 

які притаманні чоловікам і жінкам. Лот вважає, що іграшки для дівчаток 

посилюють залежність від інших, а іграшки для хлопців посилюють 

незалежність і здатність до вирішення проблем. 

З самого раннього віку фізичний вигляд пов’язується з соціальними 

визначеннями маскулінності та фемінності. Дівчаток хвалять за вигляд та 

привабливість, а хлопців частіше хвалять за фізичний розвиток і активність. Ця 

різниця продовжується і в отроцтві. Дівчаток вчать користуватись 

привабливістю, манірністю, дивитись в дзеркало та шукати враження про себе 

від інших. Хлопці розкривають, що для чоловіків враховуються атлетичні 

здібності та активність.  

Найперші взаємостосунки з іншими дітьми відбуваються на арені, де діти 

висловлюють і використовують гендерні очікування, які вони перейняли від 

батьків та середовища. Дослідники і дослідниці виявили, що вже після одного 

року в школі діти тяжіють до дискримінації у виборі тих, з кім грати, обираючи 

товаришок і товаришів своєї статі та виключаючи протилежну стать. 

Дослідження психологів Елеонори Маккобі і Керол Жаклін свідчать, що діти, 

незалежно від гендеру, переважно грають з дітьми, подібними до них. Їх 

дослідження двох-, трьохлітніх дітей наводять на цікаві запитання. Жаклін і 

Маккобі брали пари дітей (деякі були однієї статі, інші – різних), одягали їх 

однаково, і вони грали разом. Наглядачі і наглядачки не могли сказати, чи вони 

були хлопчиками, чи дівчатками, або чи були пари одної чи різних статей 

(Звичайно, діти могли це сказати). Результати свідчать, що діти одної статі 

грали разом спокійніше і більш послідовно, ніж пари різних статей.  

Більшість експериментальних досліджень свідчать, що хлопці і дівчата дуже 

рано розвивають дві гендерних культури, які драматично відрізняються. Хоча 

вони не починають життя в мирі гри, розділеної на статі, діти послідовно 



вчаться грати з представниками та представницями своєї статі. В цьому світі 

статево сегреговоної гри, хлопці вчаться копіювати поведінку, яка очікується 

від них як від майбутніх чоловіків, включаючи поведінку, яка характеризує 

статеві очікування від дорослих чоловіків. В той же час, дівчата вчаться 

копіювати поведінку, яка очікується від них, як від майбутніх жінок, 

включаючи й статеві очікування. Хлопчачі ігри більш брутальні та змагальні, 

розраховані на перемогу одних та поразку інших. Хлопці намагаються впливати 

на хід гри за допомогою прямих вимог, дівчата використовують більш м’які та 

непрямі методи впливу одна на одну. Хлопці грають, щоб досягти панування, 

дівчата грають, що усі гарно провели час.  

В своєму світі гри дівчата та хлопці досягають гендерної ідентичності в різний 

спосіб. Дівчатам часто забороняють грати в деякі спортивні ігри, або 

дозволяють грати за спрощеними правилами. Навіть коли вони грають в 

однакові спортивні ігри, хлопці та дівчата не грають разом. Коли їх спитали, 

чому, вони здивовано відповідали, що “Хіба ви не знаєте, що хлопці не грають з 

дівчатами”, начебто це дуже дивно, що ці дорослі досі цього не знають. 

Взагалі, хлопці намагаються досягати мужності швидше за рахунок уникання 

жіночості, ніж за рахунок прямого копіювання чоловіків. Навпаки, дівоча 

діяльність і ідентичність частіше змодельовані на імітації, ніж на відмови або 

уникання маскулінності. На поверхні це спостереження вторить ідеї Фройда про 

те, що для хлопчиків відірваність від мати на все життя викликає уникання 

жіночості як механізм впровадження свого авторитету; для дівчаток притаманне 

шукати свою ідентичність по аналогії за матір’ю, посилюючи конкретність цієї 

ідентифікації. Але це швидше може бути результатом матеріалів, з яких дитина 

конструює свою гендерну ідентичність, ніж результатом уродженої схильності. 

Наприклад, подумайте про образи, які діти бачать у коміксах та телевізійних 

шоу. Подумайте про рольові ігри, в які грають хлопці та дівчата. Хлопці грають 

в міфічних героїв (ковбої, індіанці, солдати, супергерої, черепашки-нінзя), а 

дівчатка часто грають в доньки-матері та вчительок. Так, хлопці дізнаються, що 

їх перспективи необмежені, граючи ролі, які не піддаються загальноприйнятним 

обмеженням; дівчата дізнаються, що їх майбутній світ пов’язаний з 

конкретними соціальними обмеженнями. Хоча в останні роки це значно 

змінилось, це змінилось в більшої мірі для дівчат, ніж для хлопців. Дівчата 

грають у футбол і мріють стати Ксеною або Бафі, знищувачкою вампірів, які 

значно сильніші та сексуальніші за чоловіків, яких вони звично перемагають.  

Рані гендерні розходження вже далекі від абсолюту, але напрямок змін тяжіє в 

один бік. Деякі дівчата – “паливода” і їм може бути дозволено грати в 

неформальні ігри, коли потрібні додаткові гравці. Але тільки в останні роки 

формальні спортивні секції, наприклад футбольні, сталі відкриті для дівчат. Для 

хлопців є менш можливостей грати в дівчачі ігри; ярлик “слабак” більш 

негативний ніж “паливода”. У дівчат є більш “хлопчачих” іграшок, ніж у 

хлопців “дівчачих”. Є деякі “хлопчачі” речі, які можуть робить і дівчата, але в 

інший бік змін немає.  

Це асиметрія з переходом в стиль гри іншого гендеру також свідчить, що 

маскулінність є більш ригідною рольовою конструкцією, ніж фемінність, та що 

ця ригідність є частиною примусових механізмів гендерної рольової 

соціалізації. Гендер – це не звичайне вираження того, що є “правильним” і 

“прийнятним”; швидше, наші культурні дефініції того, що є правильним і 

прийнятним їдуть з того, як це бачать дорослі, та частково залежать від того, 



хто встановлює правила в першу чергу. Дитячі ігри водночас і виражають і 

попереджують нерівність, яка проявляється в гендерних стосунках дорослих.  

Хлопці і дівчата розуміють нерівність між жінками і чоловіками, і розуміють 

також, що цей “нижче за рівний” статус дає дівчатам небагато більш свободи, 

яку вони можуть проявити в міжстатевої (гендерно неприйнятної) поведінці. 

Дівчата думають, що краще поводитись як хлопці, та багато з них кажуть, що 

краще б вони були хлопцями, а не дівчатами. Навпаки, хлопці вважають, що 

бути дівчинкою – доля гірша за смерть. “Якщо я був би дівчинкою,” – каже 

один третьокласник, “кожен був би краще за мене, тому що хлопці краще 

дівчат”.  

Подібні висловлювання змушують нас здригатися, оскільки вони відкривають, 

як глибоко пов’язані гендерна різниця і гендерна нерівність, і як перша 

виправдовує другу. Маленький хлопчик, як мільйони інших маленьких 

хлопчиків, почав розуміти, що його статус у світі залежить від його здатності 

відокремитись від жіночості. Перебільшуючи гендерну різницю, він упевнює і 

переконує себе в своєму більш високому статусі. Здебільшого через повсякденні 

події сімейного життя діти дізнаються, що означає бути хлопчиком або 

дівчинкою, та через ці самі події гендерная нерівність поширюються на 

дорослих жінок і чоловіків. Дитячі взаємостосунки – “не підготовка до життя”, 

робить висновок соціолог Барі Торн. “Це і є саме життя”. 


