(SOCIALINIAI) LYČIŲ VAIDMENYS – (angl. Gender roles, vok. Geschlechtrolle, pranc.
Rỏle de genre ). Socialiniuose ir humanitariniuose moksluose socialiniai lyčių vaidmenys
žymi visuomenės lūkesčius, kaip, atsižvelgiant į socialines ekonomines sąlygas ir kultūrines
tradicijas, turi elgtis, mąstyti moterys ir vyrai, koks turi būti darbo pasidalijimas tarp lyčių.
Lyčių vaidmenys nurodo į tikėtiną, laukiamą darbo pasidalijimą tarp lyčių ir su lytimi
susijusias taisykles, kurios reglamentuoja socialinę sąveiką – moterų ir vyrų bendravimą ir
tarpusavio santykius. Lyčių vaidmenys yra viena iš socialinių vaidmenų rūšių. Pastarosios
aprašomos socialinėse vaidmenų teorijose. Remiantis Reiter 1975 m.,
kiekviena
visuomeninė sistema biologinę lytį transformuoja į žmogiškosios veiklos produktus,
kuriuose patenkinami naujai atsiradusieji poreikiai. Prigimtinių biologinių skirtumų tarp
lyčių būtis bei iš moterų ir vyrų, socialinių praktikų pagalba konstruojama socialinė lytis
(gender), orientuoja į socialinius lyčių vaidmenis, kurie asocijuojasi su moteriškumu arba
vyriškumu, ką ankstesnė karta vadino prigimties vaidmenimis (sex roles). Skiriami tradicinis
arba patriarchalinis ir, šiuolaikinis, arba egalitarinis požiūriai į lyčių vaidmenis.
Patriarchaliniam požiūriui būdinga nuostata, kad socialiniai moterų ir vyrų vaidmenys,
sąlygoti žmonių visuomenės diferenciacijos pagal biologinius ypatumus, skirtingus
gebėjimus, natūralizuojami ir esencializuojami. Teigiama, jog moterys ir vyrai esą genetiškai
užprogramuoti atlikti skirtingus vaidmenis. Moterys ir vyrai ne tik apibrėžiami kaip
natūraliai skirtingi, bet sugestijuojama, kad natūrali tvarka priklauso nuo lyčių hierarchijos,
kurioje dominuoja vyrai (R. Alsop), kurie kontroliuoja moterų seksualumą, fertilumą
šeimoje, vadovauja jų ekonominiam gyvenimui, kur vyrai išnaudoja moterų darbą. Dėl
biologinių reprodukcinių savybių moteriai priskiriama atsakomybė už vaikų auklėjimą,
orientuojant į žemesnius karjeros lūkesčius, nekonkuravimą su vyrais darbo rinkoje.
Sąmoningai ir nesąmoningai pagal atliekamą socialinį vaidmenį diferencijuojamos moterų ir
vyrų veiklos, statusai, teisės ir pareigos. Pasak P. Bourdieu, tikėti, kad vadinamieji
biologiniai reprodukcijos faktai yra lytinio darbo pasidalinimo, kuris suteikia svarbias
gyvenimo užduotis vyrams ir ne tokias svarbias moterims, priežastimi, reiškia būti
apimtam/-ai falocentrinės minties. Tikroji šio „biologizmo“ strategijos funkcija – užmaskuoti
socialiai sukurtus galios santykius tarp lyčių ir pateikti nekvestionuojamus pasidalinimus
tarp moterų ir vyrų, nepakankamą reprodukcijos darbų, kurios atlieka moterys namų ūkyje,
vertinimą ir ignoravimą ekonominėje statistikoje. Pagal Giddens socialiniai lyčių vaidmenys
visuomet susieti su atitinkama normatyvine sistema, kurią asmuo savaip įsisavina, formuoja
savo sąmonėje ir elgesyje per socializacijos institutus – šeimą, mokyklą, žiniasklaidą,
popkultūrą. Tokiu būdu lyčių vaidmenys sociume traktuojami kaip elgesio modelio išorinė
raiška, sudarančią galimybę aplinkiniams priskirti individą moteriškai ar vyriškai lyčiai.
Anot Macumoto, vaidmuo - tai laipsnis, kuriuo individas perima specifines lytims būdingas
elgesio formas, sąlygojamas atitinkamos kultūros. Bet kurioje visuomenėje laki tezė „būti
moterimi“ reiškia vaidinti vieną socialinį vaidmenį, o „būti vyru“ – atlikti visai kitą
vaidmenį, atitinkantį šios visuomenės normoms. Tradicinėse visuomenėse vyrų ir moterų
vaidmenys esmingai skiriasi, tiksliau esti poliariniai. Iš moters išugdytos vertybių sistemos
skalės pirmiausia tikimasi motinos, žmonos/partnerės, namų šeimininkės, namų židinio
saugotojos, t.y. šeimos globėjos vaidmens. Visi kiti vaidmenys moterims turėtų būti
antraeiliai ir neturėtų trukdyti atlikti pagrindinį moters vaidmenį. Friedan B. laimingoji namų
šeimininkė, prisidengusi „moteriškuoju žavesiu“ (feminine mistique), patriarchališkai
mąstant, privalo aukotis šeimai, padėti vyrui kopti karjeros laiptais, auklėti vaikus, nešti
namų pareigų naštą, kas įvairių tautų kultūrose įdiegta 3K (Kuche, Kirche, Kinder) kode arba
„meilė, vaikai ir namai,- tai moters pasaulis“. Taigi, pasak Crosby, tęsiasi motinystės
idealizacija, primenanti sąmokslą visai neatskleisti koks tai sunkus ir atsakingas darbas. Tuo
tarpu visuomenės lūkesčiai vyrams visai priešingi. Tikimasi sėkmingo profesinių vaidmenų
atlikimo viešoje, galios, sprendimų priėmimo, globalios ir glokalios politikos erdvėje bei

laukiama, kad vyras materialiniai aprūpins šeimą, bet jam negalima patikėti prižiūrėti
kūdikio, nes jis nesugebės.
Egalitarinės pažiūros akcentuoja moterų ir vyrų, kaip asmenybių, lygybę, lygiateisiškumą,
kitaip tariant, ne asmens lytis, bet išsimokslinimas, kompetencija, profesinė patirtis,
asmeninės savybės turi lemti tiek jo vietą darbo rinkoje, tiek ir vaidmenis šeimoje.
Egalitarinės visuomenės nuostatos pasireiškia kultūriškai dominuojančio hegemoninio
vyriškumo (R. W. Connell) ignoravimu, moters-motinos-globėjos vaidmens neigimu, namų
šeimininkės vaidmens nuvertinimu, vyro tradicinio vaidmens šeimoje keitimu.
Socializacijos, pažinimo, socialinio mokymosi metu konstruojamas lyties vaidmens
identitetas susideda iš sekančių elementų: lyčių vaidmenų preferencijų, lyties vaidmens
identifikacijos, kiekvienos lyties vaidmenų įsisąmoninimo, lyties vaidmens įsisavinimo ir
lyties vaidmens orientacijos (Lynn, 1959). Socialinio lyties vaidmens terminas ypač
vertingas, kuomet gilinamasi į diskriminacijos reiškinius, kurių priežastimi negali būti
priklausomybė vienai ar kitai lyčiai. Pavyzdžiui, moterys aktyvistės naudojasi lyties
vaidmens koncepcija, reikalaudamos ne tik motinystės socialinių garantijų dėl vykdomų
reprodukcinių funkcijų (biologinės prigimties bruožas), bet reikalauja iš darbdavių, valstybės
priemonių, kurios joms padėtų derinti vis sudėtingesnes profesijos ir šeimos pareigas,
įsipareigojimus, atsakomybes (t. y. sėkmingai atlikti, derinti ir socialinius lyčių vaidmenis).
Laikantis pozicijos, kad vyrų ir moterų socialiniai vaidmenys nulemti jų prigimties, toliau
vykstant tradicinių socialinių normų įsisavinimui, išryškėja asmenybės vystymosi
apribojimai, kurie sukuria socialinę nelygybę užimtumo, darbo užmokesčio, statuso ir
valdymo galių sferose. Be to moterys kur kas dažniau tampa seksualinių nusikaltimų
aukomis, kur kas daugiau jų patiria skurdą, o kultūrinės normos eskalavimas bei jaunystės,
grožio, fizinio patrauklumo akcentavimas nuvertina moterį, griauna jos savivertę, sukelia
nervinius sutrikimus, įdiegia aukos, namų šeimininkės sindromą (Tavris & Offir, 1997), nes
rutininiai, nuobodūs, varginantys namų ūkio darbai yra niekada nesibaigiantys. Dirbančios
moterys patiria stresą ir vaidmenų konfliktą, besistengdamos būti geromis motinomis ir
darbuotojomis (Crosby, 1991), bet remiantis vaidmenų akumuliavimo teorija (role
accumulation theory), teigiančia, kad vienu metu atliekame daug vaidmenų visuomenėje, dėl
ko jaučiame pasitenkinimą, nes stimuliuojami alternatyviniai savigarbos šaltiniai, jog
kontroliuojame savo gyvenimą, galime varijuoti vaidmenimis (Rodin & Ickovicks, 1990;
Kibria et al., 1990). Populiari Lerner 1980 m.koncepcija „toks gyvenimas!“ dažniausiai
pateisina neigiamų stereotipų atsiradimą, kuomet moterys laikomos „silpnąja lytimi“,
argumentuojant jų žemesniu socialiniu statusu visuomenėje, įteisinančiu socialinę nelygybę,
mažesnį mokamą atlyginimą. Tuo tarpu normatyvinis ir informacinis masinis spaudimas,
sekant vyriško elgesio modeliais bei kultūros kanalų vartojimas tik sustiprina socialinį vyro
vaidmenį (Kimmel, 1994). Tompson ir Pleck, 1986 m. nustatė, kad vyro socialinio vaidmens
struktūra sudaryta iš : statuso, protinio, emocinio ir fizinio tvirtumo normų bei
nemoteriškumo (nedirbti to ir taip, kaip moterys) normos. Tiesa ta, kad moterų ir vyrų
socialiniai vaidmenys skiriasi, bet jie visuomenėje turėtų būti traktuojami lygiaverčiai.
Nepaisant to, socialiniams lyčių vaidmenims, kaip ir visai vaidmenų teorijai, šiandien kyla
nemažai problemų: sudėtingesnės galimybės aprašyti vaidmenis; vaidmenys suvokiami nebe
kaip statiškai, bet kaip kintantys; moterys laisvanoriškai ir savo noru atlieka pasirinktus
socialinius vaidmenis; paprastai duodama suprasti, kad vykstant asmenybės pokyčiams, gali
kilti būtinybė keisti nusistovėjusius socialinius vaidmenis visuomenėje. Vaidmuo kinta
priklausomai nuo socialinės grupės ar subkultūros, kuriai asmuo priklauso, pavyzdžiui,
eunuchų socialinis vaidmuo kito, pakeitus jų biologinę prigimtį, modernėjančios medicininės
technologijos vis dažniau žmogaus kūną pritaiko tikslingoms gyvenimo, profesijos
užduotims atlikti. Dėl globalizacijos procesų, tradicinių moterų ir vyrų vaidmenų pokyčių,
formuojasi stigmatizuotas macho, kurio tikslas išlaikyti ir įtvirtinti moterų paklusnumą bei

pavergimą visuose lygiuose: seksualiniame, reprodukciniame, užimtumo ir net jausmų
srityje. Maskulinizmo tyrinėtojai, atvirkščiai pastarąjį dešimtmetį vis garsiau kalbama apie
vyriškų vaidmenų krizę, aiškinamą ekonominiais pokyčiais, dėl kurių vyrai praranda šeimos
maitintojo vaidmenį, dėl didėjančio šeimų, kurioms vadovauja moterys, kiekio, vyrų
antisocialinio elgesio ir smurto, prasmingų vyriškų vaidmenų trūkumo. Apibendrinant reikia
pasakyti, kad lyčių vaidmenys sparčiai kinta, todėl lygybės, socialinio teisingumo ir
progresyvių lyčių siekimas ir perspektyva visuomenėje gali būti naudingas ne tik moterims,
bet ir vyrams.
Žr.: lyties identitetas,lyčių lygybė,moteris darbo rinkoje, segregacija, socialinė
stratifikacija, skurdo feminizacija, liberalus feminizmas, sisteminė diskriminacija, kultūrinė
socializacija, reprodukcija.
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