MASKULINIZMO STUDIJOS (ANGL. K. MASCULINITY STUDIES) – tai vyriškumą
studijuojanti analitinė tradicija, traktuojanti vyriškumą kaip dinamišką socialiai sukonstruotą
dirbinį. Kartais M.S. vadinamos vyrų studijomis.
Vakaruose vyrų ir M.S. kaip nauja tyrinėjimų sritis ėmė rastis aštuntame 20-o amžiaus
dešimtmetyje. Daugiausia prie šių studijų atsiradimo prisidėjo feminizmo atstovės ir provyrų judėjimo, dažnai vadinamo mito-poetiniu, dalyviai. Moterų išsilaisvinimo judėjimai ir
feministinė teorija bei moterų studijos, iškėlusios lytį kaip problematišką, o ne natūralią,
savaime suvokiamą duotybę, turėjo lemiamos įtakos M.S. Kita M.S. postūmį suteikusi
kryptis – mito-poetinis judėjimas JAV, besiremiantis psichoanalize ir Roberto Bly‘iaus
idėjomis, reagavo į silpnėjantį vyro autoritetą šeimoje ir ieškojo vyriškumo galios apraiškų
mitinėje poezijoje. Mito-poetinis judėjimas paskatino įvairių vyriškumo aspektų, tokių kaip
santykiai tarp vyrų, tarp vyrų ir moterų, tėvystė, vyriška socializacija, tyrinėjimus. Kita
vertus, gėjų judėjimas Vakaruose, gėjų ir lesbiečių bei queer studijų atsiradimas,
heteroseksualumo ir heteronormatyvumo kritika taip pat prisidėjo prie vyriškumo kaip
intelektualinės ir kultūrinės problemos analizės.
M.S., panašiai kaip ir feminizmas ar lyčių studijos, yra tarpdisciplinis ar post-disciplininis
mokslas. Šių studijų ribos yra neaiškios: vieni sieja jas su moterų studijomis, kiti su gėjų,
lesbiečių, biseksualų ir transeksualų studijomis, dar kiti priskiria jas kultūrinėmis studijomis.
Kad M.S. priskiriamos skirtingoms disciplinoms, įrodo jų nenormatyvinį pobūdį. Panašiai
kaip ir feminizmas ar moterų studijos, M.S. priklauso subordinuotam arba marginalizuotam
socialinių ir humanitarinių mokslų laukui.
Nepaisant feminizmo, moterų studijų ir M.S. panašumo, dauguma feminisčių teigia, kad
M.S. nereikalingos ir net pavojingos feministiniam lytinės lygybės projektui: studijuojant
vyrus, atitraukiamas dėmesys nuo moterų nelygybės ir moterų problemų sprendimo. Tačiau,
pasak M.S. atstovų, feministiniai tyrinėjimai paprasčiausiai nepripažįsta, kad šiuolaikinėje
visuomenėje vyrai, kaip ir moterys, išgyvena skirtingų patirčių, ypač galios ir dominavimo
srityje. Nors galia ir dominavimas paprastai siejami su vyrais ir vyriškumu, juos įgyvendina
tik labai nedidelė dalis vyrų.
Vienas iš M.S. pradininkų Jeff Hearn teigia, kad vyriškumą galima studijuoti remiantis bet
kokia socialinių mokslų perspektyva. Vyrų studijos varijuoja nuo psichologinių ir
psichodinaminių vyriškumo tyrinėjimų iki plačios socialinės, struktūrinės, kolektyvinės
vyriškumo analizės. Vieni M.S. atstovai, tokie, kaip Tom Carrigan ir R. W. Connell, domisi
vyriškais hegemonijos, subordinacijos, marginalizacijos procesais, kiti (Hearn) studijuoja
vyriškumo bendrumus bei skirtumus konkrečiuose socialiniuose kontekste. Šiuo metu
vyraujančios M.S. krypties, besiremiančios feminizmu ir lyčių studijomis, tikslas – parodyti,
kad vyriškumo formos yra istoriškai sukonstruotos, kaičios ir dažnai atsitiktinės. Kitas
svarbus šių studijų uždavinys – analizuoti hegemoninį vyriškumą, padaryti jį matomu, nes
tik šitokiu būdu galima griauti šio vyriškumo galią ir siekti lyčių lygybės.
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Literatūra:
Adams, Rachel, David Savran, ed. The Masculinity Studies Reader. Oxford: Blackwell Publishers, 2002.
Brod, Harry, Michael Kaufman, ed. Theorizing Masculinities. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
Connell, R. W. Masculinities. Cambridge: Polity, 1995.

Gardiner, Judith Kegan (2002) Masculinity Studies & Feminist Theory: New Directions.
New York: Columbia UP.
Haywood, Chris. Men and Masculinities: Key Themes and New Directions. Philadelphia: Open University,
2003.
Hearn, Jeff, David Morgan, ed. Men, Masculinities and Social Theory. London: Unwin Hyman, 1990.

A. Tereškinas

