TAPATYBĖS POLITIKA (ANGL. K. IDENTITY POLITICS) – tai praktika, kai politika
yra grindžiama asmeninės tapatybės suvokimu. Terminas reiškia ir tai, kad tapatybė yra
svarbi politikai bei politiniams judėjimams ir kad politinės organizacijos turėtų remtis
tapatybe.
Politiniai judėjimai, besiremiantys tapatybe, tokie kaip moterų emancipacijos, gėjų ir
lesbiečių bei juodųjų pilietinių teisių judėjimai, rėmėsi prielaida, kad įmanoma kalbėti apie
moteris, gėjus, lesbietes ir juoduosius kaip grupes su savita bendra patirtimi, kad egzistuoja
atpažistamos moterų, gėjų, juodųjų ir pan. tapatybės, ties kuriomis galima solidarizuotis.
Pirmiausia T.P. pasitelkė etninės ir seksualinės mažumos, siekdamos sukurti vientisas ir
veiksmingas politines bendruomenes. Šiose bendruomenėse tapatybė lėmė politinių veiksmų
pobūdį.
T.P. yra taip pat siejama su „pripažinimo politika“ arba politinėmis kovomis, nukreiptomis
prieš tam tikrų tapatybių, pvz. moterų, lesbiečių, transeksualų, šmeižimą ir juodinimą. Todėl
tapatybe besiremiantys judėjimai iškilo dvidešimto amžiaus antroje pusėje Vakaruose kaip
siekimas kovoti prieš prietarus bei diskriminaciją ir perkurti dominuojančius kultūrinius
diskriminuojamų grupių vaizdinius.
Devintame praeito amžiaus dešimtmetyje T.P. buvo pasidariusi dominuojančia radikalių
politinių judėjimų forma JAV ir Didžiojoje Britanijoje. T.P. išdava buvo dviprasmė: viena
vertus, ji skatino naujų grupuočių, tokių kaip neįgaliųjų, atsiradimą, tačiau, antra vertus,
padarė politinį solidarumą tarp skirtingų tapatybės grupių sunkiai imanomą.
Feministinė teorija ir politika traktuoja T.P. nevienareikšmiškai. Pasipriešinimas šiai
politikai gali būti suskirstytas į dvi kategorijas. Pirmiausia, ir kairieji, ir liberalai teigia, kad
telkiantis ties T.P. iškeliamas skirtumas, dėmesys nukreipiamas nuo klasinio solidarumo ir
kartu prarandama galimybė kurti progresyvią politinę daugumą. Antra, manoma, kad
vientisos ir vieningos tapatybės sąvoka tėra tik iliuzija, besiremianti abejotinomis modernaus
amžiaus prielaidomis. Iš tikrųjų tapatybė, primesta takiam ir atviram subjektyvumui,
priverčia subjektus lengviau pasiduoti dominuojančioms ideologijoms ir disciplinarinėms
technikoms. Prisirišimas prie tapatybės yra patologinis atsidavimas viktimizacijai užuot
judėjus link laisvės. Vadinasi, tapatybe besiremią politiniai judėjimai iš anksto užkerta
galimybę radikaliai pakeisti rasės, lyties, seksualumo sąvokas ir praktikas. T.P. kritikų
manymu, išsilaisvinimas yra susijęs ir su išsilaisvinimu nuo tapatybės užuot vis labiau
tvirtinant tapatybes, sukurtas dominavimo ir priespaudos sąlygomis.
Šiuo metu vis labiau nebesutariama dėl pačios tapatybės kaip socialinio judėjimo pamato
reikšmės. Poststruktūralizmo teoretikai, kaip ir kai kurios feministinės politikos proponentės,
kritikuoja iš anksto egzistuojančią tapatybę kaip „natūralų“ pamatą politinei veiklai.
Politiniai judėjimai, besiremiantys tapatybe, kaltinami esencializmu. Bet koks tapatybės
pabrėžimas ir iškėlimas darosi problematiškas. Tačiau vieni tyrinėtojai ir aktyvistai vis dar
mano, kad stabilios tapatybės kategorijos turi suteikti pamatą politinei veiklai, kiti teigia, kad
tokios kategorijos negali aprėpti žmonių patirties takumo ir daugialypiškumo. Pasak kai
kurių queer teoretikų, tapatybės yra visada daugialypės, todėl egzistuoja be galo daug
tapatybės kombinacijų. Dar daugiau. Bet kokios tapatybės konstrukcija yra nepastovi,
ribojanti ir sutartinė. Tačiau garsi queer studijų atstovė Judith Butler neabejoja, kad
tapatybės dekonstravimas nereiškia T.P. pabaigos. Pasak jos, dekonstravus tapatybę,
supolitinamos pačios sąvokos, kuriomis tapatybė išsakoma. Butler teigimu, tapatybės
destabilizavimas, lyčių sukonstruotumo ir dirbtinumo atskleidimas yra politiškai
subversyvus aktas.
Žinoma marksistė Chantal Mouffe siūlo dar radikalesnę T.P. galimybę. Mouffe manymu,
tapatybės, kurios mobilizuojamos politiniams tikslams (tai gali būti ir lytinė tapatybė, ir
tapatybė, besiremianti seksualine orientacija ar etninė bei rasinė tapatybė) nėra tiesioginės
vientiso fiksuoto subjektyvumo išraiškos. Priešingai, mūsų subjektyvumai charakterizuotini
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kaip sudėtingi, daugialypiai ir dinamiški, niekada visiškai neatitinkantys mūsų politinių
tapatybių. Tad T.P. gali būti suvokiama kaip atviras potencialiai besikeičiančių solidarumų
tinklas. Tai reiškia ir tai, kad, pavyzdžiui, feministinis veiksmas, Mouffe žodžiais tariant,
nesiremia kova už moterų teises, bet koncentruojasi ties visų diskursų, praktikų ir socialinių
santykių, kurie konstruoja „moters” kategoriją taip, kad ji implikuoja subordinaciją,
transformavimu.
Nepaisant T.P. kritikos, ji tebeegzistuoja įvairiomis formomis. T.P. rėmėjai teigia, kad
nebūtina nei esencialistiškai traktuoti tapatybės, nei atsiduoti separatizmui. Jų manymu,
judėjimai, pabrėžiantys skirtumus, taip pat remiasi modernistinėmis prielaidomis apie tai,
kad, siekdami kovoti už savo teises, visi piliečiai turi būti fundamentaliai tokie pat. Kita
vertus, nors tapatybės yra dinamiškos, jos vis tiek lieka fundamentaliu dabartinės socialinės
realybės aspektu. T.P. yra paprasčiausiai mėginimas atskleisti, kad socialinė tapatybė kuria
politinį skirtumą, į kurį visada reikia atsižvelgti.
Žr. Tapatybė, esencializmas, poststruktūralistinė kritika, feminizmas, queer teorija, Judith
Butler
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