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Rajko Muršič

Kula: na pragu neznanega

Odločitev za izdajanje novega znanstvenega glasila je 
lahko glasnik tektonskih premikov v vedi ali pa nespametno 
megalomansko dejanje, obsojeno na neuspeh. V okolju, 
ki kar vrvi od etnološke in antropološke periodike (tri 
etnološke, eno antropološko, eno folkloristično in vsaj še 
pol ducata delno antropoloških in delo etnoloških revij 
premoremo na Slovenskem), je namera za izdajanje še ene 
tovrstne publikacije toliko bolj tvegana. A vendarle se kaže 
potreba po Kuli. Na Slovenskem namreč v obilici sorodnih 
publikacij ne premoremo niti ene same periodične 
publikacije s področja kulturne oziroma socialne 
antropologije, prav tako pa ne premoremo publikacije, ki 
bi jo izdajali (zaenkrat le) v elektronski obliki.

S Kulo vstopamo v neznano. Je znak emancipacije 
in zrelosti naše kulturne/socialne antropologije. Kula 
je plod spregledanih (in zatrtih) kali iz prve polovice in 
sredine dvajsetega stoletja – na primer pogledov in načrtov 
Zupaniča in Škerlja – in je rezultanta kasnejših premikov, 
ki so v zadnjih dveh ali treh desetletjih spremljali razpršeno 
brstenje takšnih in drugačnih kulturnih, socialnih in 
drugih antropologij na Slovenskem. Izraz kulturna 
antropologija, ki ga uporabljamo na Oddelku za etnologijo 
in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani danes, je logična posodobljena oznaka tiste vede, 
v kateri sta Niko Zupanič in Vilko Novak v štiridesetih 
in petdesetih letih dvajsetega stoletja združila – v okviru 
etnologije – prizadevanja po razumevanju evropskih in 
»domačih« ljudskih kultur, kultur prvobitnejših ljudstev 
in človeške kulture oziroma načinov življenja nasploh. 
Kasnejša uspešna uveljavitev antropologije v različnih 
slovenskih raziskovalnih (ZRC Sazu) in univerzitetnih 
središčih (Univerza na Primorskem, ISH, Univerza v Novi 
Gorici in verjetno še kje) je jamstvo nadaljnjih premikov 
v vedi. 

Nobeno naključje ni, da je prva številka Kule izšla v 
letu 2008. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizira doslej 
največje znanstveno srečanje socialnih antropologov in 
antropologinj na Slovenskem Easa 2008 pod naslovom 
Izkušnja raznoličnosti in vzajemnosti, jeseni pa najavlja 
tudi začetek prvega skupnega socialnoantropološkega 
magistrskega programa v Evropi pod nazivom Kreol/Creole 

in s podnaslovom Kulturne razlike in transnacionalni 
procesi/Cultural Differences and Transnational Processes, 
skupaj s partnerji z Dunaja, iz Stockholma, Maynootha, 
Barcelone in Lyona. To pa je samo vrh ledene gore, ki ima 
dolgo zgodovino in silno raznolične sestavine. 

Socialni/kulturni antropologiji na Slovenskem ni bilo 
nikoli z rožicami postlano, čeprav je antropologija pogosto 
nastopala kot privlačen označevalec za najrazličnejše 
humanistično usmerjene raziskovalce in publiciste, 
ker je z vidika označevalca pač najbolj »človeška« od 
vseh ved. Lambert Ehrlich jo je odel v plašč religiologije 
'primitivnih' skupnosti, predvojni Božo Škerlj je v poglavju 
o socialni antropologiji opisoval hereditarno patologijo in 
deviantnost, Niko Zupanič je videl etnologijo – tako so 
pred drugo svetovno vojno pri nas imenovali kulturno/
socialno antropologijo – kot nauk o ljudstvih v vseh 
ozirih, tudi rasnem. Zupaničev Etnolog (1926) in Seminar 
za etnologijo z etnografijo (1940) sta bila institucionalna 
temelja tistega, kar se je šele desetletja kasneje razvilo kot 
sodobna slovenska kulturna antropologija. Niti Škerljev 
obrat h kulturni antropologiji v 1950-ih letih niti premiki 
desetletje kasneje, ko je na v zgodnjih šestdesetih letih 
ustanovljeni Fakulteti za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo začel predavati socialno antropologijo 
Stane Južnič, niso omogočili razvoja tistih pristopov k 
preučevanju človeškega življenja in kulture, ki bi se lahko 
vključili v sočasne svetovne tokove brstečih antropologij. 
Kljub jasni načelni drži Nika Zupaniča, Vilka Novaka 
in njunih naslednikov, da etnologija obsega preučevanje 
kultur domačega in drugih ljudstev, tudi zunajevropskih, 
so bile zunajslovenske in netradicionalistično usmerjene 
raziskave v slovenski etnologiji velika redkost. Med 
slednjimi velja omeniti preučevanje mest in sodobnega 
življenja. Novejše premike so naznanile raziskave življenja 
v ekstremnih razmerah Božidarja Jezernika in pregledi 
soočanja slovenskih ljudi z zunajevropskim svetom 
Zmaga Šmitka, oboje v osemdesetih letih dvajsetega 
stoletja. V devetdesetih letih pa se je končno zgodil 
epistemološki rez, ki ga morda še najlažje povežemo 
z začetki Mednarodnega etnološkega sredozemskega 
simpozija (Mess – Mediterranean Ethnological Summer 
School/Symposium) in z institucionalnim brstenjem 
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ter kadrovsko krepitvijo različnih vej oziroma področij 
socialne in kulturne antropologije.

Danes se na obzorju premikov v vedi iz dneva v dan 
kažejo teme in problemi, ki kar kličejo po sprotni obravnavi, 
a jih v obstoječih slovenskih publikacijah ni mogoče 
najti. Kula zatorej govori nov jezik vključevanja različnih 
kritičnih in refleksivnih glasov, utrjuje epistemološke 
premike in se nadeja metodološkega poguma v prvi vrsti 
tistih generacij, ki šele prihajajo v njen krog menjave 
zamisli, znanja in izkušenj.

Nova znanstvena periodična publikacija Kula 
ni le glasilo najmlajšega antropološkega združenja na 
Slovenskem, temveč si prizadeva ohranjati bližino s 
temeljnimi sopomeni klasičnega antropološkega termina, 
po katerem se imenuje. Krog obdarovanja, ki ga najavlja, 
bo zadeval vse slovenske socialne in kulturne antropologe 
in antropologinje, vanj pa se bodo vključevali in vključevale 
tisti in tiste kolegice in kolegi, ki bodo presodile, zaslutile 
in začutili, da lahko prispevajo svoj delež v skupno 
obdaritveno košaro. 

Revija Kula bo sledila inkluzivnim načelom 
združenja, pri katerem izhaja, vendar bo objavljala le tiste 
znanstvene prispevke, ki bodo vzdržali pretres strogih 
recenzijskih postopkov, zato da bo prinašala le najboljše od 
najboljšega, kar nastaja v slovenskem in – tako upamo – 
tudi v svetovnem prostoru. Revijo Kula odlikuje mladost 
njenega uredništva in pišočih avtorjev in avtoric. Tudi njena 
spletna oblika izdajanja je bolj atraktivna za mlajše socialne/

kulturne antropologe in antropologinje ter etnologinje in 
etnologe – po letih in po srcu. Mlajši avtorji in avtorice ter 
sodelavci in sodelavke časopisa so prihodnost vede in tudi 
najbolj jasno prepoznavajo potrebo po odpiranju novih 
tem na raziskovalnem področju sodobne socialne/kulturne 
antropologije. 

Čeprav se je zaradi različnih zgodovinskih, družbenih 
in tudi prestižnih razlogov v marsičem uveljavilo mnenje, 
da potrebujemo za preučevanje človeških načinov življenja 
v različnih krajih in različnih časih več različnih ved ali 
področij, izhaja Kula iz prepričanja, da je na človeške 
skupine in skupnosti sicer mogoče – in potrebno! – gledati 
na različne načine, vendar pa se lahko ti različni pristopi 
in pogledi vendarle dopolnjujejo in znajdejo skupaj v isti 
publikaciji, katere namen je dialog med nosilci različnih 
pogledov in pristopov. Ta dialog – tako kot v sami 
etnografski izkušnji njenih protagonistov – temelji na 
spoštovanju pojasnitev in pogledov drugega, vendar tudi na 
temeljih stroge znanstvene kritike virov in argumentacije.

Ker avtor teh vrstic ne pristaja na disciplinarno 
razločevanje preučevanja evropskih in zunajevropskih 
kultur, priznava pa, da med posameznimi vejami skupnega 
drevesa (na primer med etnologijo, kulturno/socialno 
antropologijo in folkloristiko) obstajajo določene 
metodološke in epistemološke razlike, upa, da bo Kula 
postala prožen in ustvarjalen prostor artikulacije novih in 
novih dialogov in soočanja z novimi in novimi izzivi.
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Katarina Župevc in Dan Podjed

Črno-belo v barvah

Kaj je prvo vprašanje, ki ga zastavimo staršem 
novorojenega otroka? Kaj je podatek, ki ga moramo vnesti 
na vsakega od številnih obrazcev naše zbirokratizirane 
dobe, pa najsi gre za vpis v knjižnico ali nakup letalske karte 
preko svetovnega spleta? Kaj je sporočilo vseh izdelkov 
oglaševalske idustrije? Katera je tista lastnost, ki naj bi jo 
posedovalo vsako živo bitje in ki s seboj prinaša neskončno 
opredelitev? Seveda, spol. Biološki spol, ki naj bi pogojeval 
družbenega in ki zareže na vseh ravneh naših življenj, na 
zavedni in še bolj na nezavedni ravni, kot samoumevnost 
in nedvoumnost, kot naravnost in neizpodbitnost. Spol, ki 
je mogoč le v dveh različicah, ki sta med seboj nepropustno 
ločeni in nadvse različni, pravzaprav nasprotni: moški in 
ženski.

Razkol spola na dva dela, torej na biološki in družbeni 
spol, je prinesel (navidezne) osvoboditve od spolnega 
determinizma. Družbeni spol, ki se je vzpostavil kot 
produkt delovanja, kot posledica norm, zapovedi, odpovedi 
in sprejemanj, je ponudil potencial za razmišljanje o 
drugačni konstrukciji. Zakaj naj bi bil ženski družbeni spol 
kot produkt ideologij na hierarhični lestvici oblasti in moči 
umeščen nižje od moškega? Dejanje konstrukcije namreč 
lahko poteka tudi drugače in vzpostavi drugačno, bolj 
uravnovešeno vrednotenje. Osvoboditev od (biološkega) 
determinizma pa je bila v resnici zgolj navidezna. 

V procesu socializacije oziroma kulturnega učenja 
posamezniki in posameznice prevzamemo in ponotranjimo 
psihološke, socialne in kulturne vidike moškosti in 
ženskosti. Naučimo se, da fantki ne jokajo in da se punčke 
rade šminkajo. Ne dvomimo v smiselnost tega, zakaj moški 
na pikniku vedno prevzamejo absolutni monopol ob 
žaru, pa čeprav ni nikakršnega zagotovila, da bolje pečejo 
kotlete kot ženske. Niti se ne sprašujemo, zakaj žensko telo 
zavzema malo prostora, s stisnjenimi nogami in pogledom, 
uprtim v tla, in zakaj naj bi bil moški skrbnik svoje družine 

in imel ekskluzivne pravice do oblasti in moči. Vsi ti 
procesi potekajo in se predvsem utrjujejo (tudi) prek samo-
nadzora, kot ga je razdelal Foucault. Prek in s pomočjo 
nadzora, ki ga vzpostavlja tisti, tista, ki je nadzorovan ali 
nadzorovana sam/a nad seboj, ker se poistevoti s svojim 
rabljem. Ideologija materinstva, ki še vedno določa, da je 
skrb za otroke žensko delo, zakrije potencial za spremembe, 
ki ga ženske kot dejavne nosilke te ideologije imajo. Zakaj 
patriarhalni vzorci, ki jih prenašajo na svoje otroke, ne 
postanejo matriarhalni, emancipatorni in egalitarni?

Kode spolnega sveta torej ostajajo in so bile doslej v 
dobršni meri nedotaknjene. Prav zaradi te nedotaknjenosti 
(morda kar nedotakljivosti) smo jih podrobno secirali 
v prvi številki nove znanstvene revije Kula, v kateri 
smo skušali zajeti najrazličnejše odtenke spolov, ki 
presegajo moško/žensko dihotomijo in ki sežejo tudi 
onkraj konvencionalnega razlikovanja med biološkim in 
družbenim spolom. Odtod tudi nekoliko fizikalen naslov 
te številke: Spektralna analiza spolov.

V začrtanem »spolnem« okviru so se avtorji in 
avtorice posvetili zelo raznolikim temam: od materinstva 
pri hendikepiranih ženskah do raziskav moškosti 
ter metroseksualnosti, tretjega spola v Indiji in celo 
romantične ljubezni. Revijo Kula smo namreč zasnovali 
tako, da je odprta za različne poglede in pušča piscem in 
piskam prosto pot, hkrati pa vsakokrat odpira nov spekter 
idej na določeno temo. Tokrat o spolu, naslednjič o moči 
in oblasti.

Za konec še to: urednika novonastale revije predvsem 
upava, da bodo pričujoči članki v tej in vseh nadaljnjih 
številkah razsvetlili mnogokrat črno-belo perspektivo v 
antropologiji, etnologiji, kulturologiji, sociologiji in kar je 
še sorodnih ved ter da se bo pred bralci vsakokrat znova 
razprla čim širša mavrica novih misli in zamisli.
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Katja Krajnc

Kula - vizionarka 

Stara matrica
žre deklice in dečke.
Peklenska šola.
Regina Kralj

Ne pomeni, da bo imela jasnovidne lastnosti, čeprav 
tudi to ni izključeno. Tudi ne pomeni, da bo odkrila nekaj 
povsem novega. Gre le za splet naključij, ki so jo pripeljale 
do tega, da bo njen enakovreden sestavni del tudi vizualno 
gradivo in ne le teksti, ki so sicer osnova (mehkemu) 
znanstvenemu in strokovnemu delovanju znotraj 
družboslovja in humanistike. Eno od teh naključij je, da je 
Kula prvi elektronski časopis z našega področja, kar pomeni, 
da si za razliko od tiskanih lahko privošči malce bogatejši 
obseg in obliko, »notranjo opremo«, čeprav je po drugi 
strani prikrajšana otipljivosti in »materializacije« ter tako 
omejena le na virtualni svet. Drugo naključje pa je, da je 
ravno zaradi sodobne digitalizacije velikega dela človeškega 
delovanja in življenja dandanes že vsak po malem okužen 
z vizualnim dokumentiranjem vsakdanjosti. Seveda 
družboslovci pri tem niso nobena izjema, kar se vidi tudi v 
naraščanju uporabe (digitalnih) fotoaparatov in kamer pri 
našem delu, pa čeprav ni nujno, da jih uporabljamo načrtno, 
kot nepogrešljiv sestavni del raziskovanja, ampak pač le 
beležimo teren še z drugimi sredstvi.  Gotovo je že vsak od 
nas spoznal katero od koristi, ki jo tako vizualno beleženje 
lahko prinese.  Redkejši  pa so tisti, ki se z vizualnim 
ukvarjajo načrtno, čeprav ima področje vizualnega znotraj  
etnologije in kulturne antropologije že dolgo tradicijo. 
Kula bo z veseljem sprejemala in predstavljala oboje: 
vizualno gradivo iz raziskav, ki sicer niso bile izhodiščno 
vizualne, kot tisto, ki je nastalo kot temeljni del raziskav 
in so zato tudi njih rezultati vizualni. Vendar bo z veseljem 
sprejemala in predstavljala tudi gradivo, ki nima nobenih 
povezav z znanstvenim delom. Naš vsakdanji svet je 
prenapolnjen s podobami in podobarstvo zavzema velik 
del človekovega ustvarjanja. Zato je primerno in prav nič 
odveč, če si dovolimo pogledati, kako svet vidijo ljudje, 
ki ne prihajajo iz polja znanosti, ampak iz širšega, občega 
polja vidnosti. Znotraj humanistike nam to ne bi smelo 
biti tuje. 

V naslovu imamo torej vizionarko in malo nižje staro 
matrico: kako gresta skupaj? Oziroma, kako gresta narazen? 

Skupaj gresta tam, kjer je vizionarka, na podlagi svojega 
posebnega očišča-stališča, sposobna vizirati medčloveške 
odnose, družbeno ureditev kot ujeto v staro matrico, ki 
zaplaja vedno nove in nove kopije resničnosti, habitusa, ki 
je peklenski. Tam je namreč pozicija znanosti in tam je tudi 
objektivnost, ideal, h kateremu znanost nezadržno teži. 
Od tam se težavnost matrične ureditve sveta vidi precej 
jasno. In na istem mestu že gresta vizionarka in matrica 
narazen: s svojim gojenim, kultiviranim objektivnim 
pogledom, z razkrivanjem matričine strukture, je znanost 
tista, ki s svojim pogledom uničujoče vdira v matrico, 
v fantazijo in iluzijo, ki jo živimo, in jo trga, razveljavlja 
(razpoka na Kulini naslovnici …). Pa ne smemo reči, da 
je znanost zato destruktivna – raje recimo, da je po svoji 
naravi dekonstrukcijska. Peklensko, hierarhično, po 
krutih razmerjih moči prepoznavno matrico razgradi, a 
ne ostane samo pri tem. Zdi se, da si vizionarka po svoji 
razgraditvi matrice nujno zaželi sestaviti novo, prijaznejšo, 
kvalitetnejšo zgradbo sveta. Pa četudi ta potem obstaja le 
kot vzporedno vesolje. V tokratnem primeru bo Kula kot 
vizionarka delno razstavila staro matrico, ki nas žre, ko se 
spolno istovetimo, in nam pokazala možnosti drugačnega 
sveta, drugačnih svetov. Na enak način bo poskušala 
uvesti novost v znanstveno in strokovno periodiko z 
vključevanjem in poseganjem za različnimi vizualnimi 
gradivi, ki sestavljajo naše svetove. 

V tokratni številki bodo predstavljene podobe, ki so 
jih različne avtorice in avtorji prispevali zgolj na podlagi 
ključnih besed: spol in spolnost. In pokazali so marsikaj.  
Razstava se vleče skozi celo zradbo revije in je povsem 
samostojna. Včasih se podobe navezujejo na konkretne teme 
iz priobčenih člankov, večinoma pa so od njih neodvisne, 
zato tudi zasedajo svoje lastne strani med samimi teksti - le 
tam, kjer je avtor-ica članka dodal-a še fotografije, smo jih 
umestili v sam članek. 

Beseda o Kuli in njenih vizualnih prispevkih je tokrat 
šla od ust do ust, sedaj pa je uradno odprta za vse, ki bi 
želeli kaj prispevati. Ključni besedi za naslednjo številko sta 
moč in oblast. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem avtoricam in avtorjem, 
ki so prispevali vizualna gradiva za prvo Kulo.
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Zala Pezdir

Feminizem, antropologija in raziskovanje moških

Povzetek

Avtorica v članku obnavlja osnovni antropološki zgodovinski spomin s področja raziskovanja spolov in spolnosti. Najprej 
se osredotoči na pomembnejše lekcije iz feministične antropologije, nato pa večino prostora nameni predstavitvi analitičnega 
zanimanja za moške in moškosti. Predstavljena so antropološka dela, ki so pomembno vplivala na širšo družboslovno kritiko 
spolne kategorije moškega. Antropologija je integralni del analize in kritike družbenih kategorij spola in spolnosti, spol in spolnost 
pa sta koncepta, ki ju veda o človeku nikakor ne bi smela zaobiti (kot se to prerado zgodi). Moški pri tem niso le brezspolna ozadja 
analiz, pač pa tudi enakovreden predmet analize. 

Ključne besede: feministična antropologija, antropologija moških in moškosti, kritične raziskave moških. 

Summary

Article offers an insight into works of feminist anthropology, anthropological writing about men and critical studies one 
men, which are still mostly unknown and extremely weakly practiced research fields in Slovenia.

The first part presents the most important authors of second wave feminism with either anthropological background 
or strong influence on later anthropological though. In the following article focuses on social scientific interest in men and 
masculinities, which until today questioned or even altered the common androcentric view in social sciences and humanistics. 
The author dedicates most of the space to anthropological works, which were important for the forming of a wider social criticism 
of the socially constructed category of a male. 

Article shows that on one hand anthropology (social or cultural) has always been an integral part of analysis and criticism 
of the categories like gender and sexuality, but that gender and sexuality are on the other hand concepts which science about 
humans should not avoid – as it happens far too often in Slovenia. Men are not genderless backgrounds of the social analysis so 
they should also be equal objects of this analysis. 

Key words: feminist anthropology, anthropology of men and masculinities, critical studies on men.

antropološko zanimanje za evropske Druge (najsi je šlo za 
življenje v vse bolj praznih vaseh ali za bivanje v oddaljenih 
kolonijah) v temeljih zaznamujeta kritični družboslovni
pogled na spol.  

Pričujoči članek je namenjen obnovi osnovnega 
antropološkega zgodovinskega spomina s področja 
raziskovanja spolov in spolnosti. Vredno se je zazreti v 
feministične teorije, ki jih je antropologija pomagala 
graditi, in obratno, v etno/antropološki delež, ki ga je 
močno zaznamovala feministična misel, oziroma v del, ki 
danes sodi med pomembne člene v verigi transdisciplinskih 
raziskav spolov in spolnosti. Slednje so dolgo veljale za 
sinonim »ženskim raziskavam« (women's studies), vendar 
se danes vse uspešneje »uravnotežujejo« s kritičnimi 
raziskavami moških (critical studies on men). Ko omenjam 
»uravnoteževanje«, mislim na kritični pristop k družbeni 

V Sloveniji besedica »feminizem« večini ljudi 
še vedno pomeni žaljivko oziroma neke vrste »ženski 
ekstremizem«, s katerim ne želimo imeti opravka. 
Predvsem ženske ne. In medtem ko tisti feminizem, ki 
ga premoremo, jadra predvsem po akademskih krogih, 
kritiko družbene spolariziranosti1 (kar feminizem je) 
težko zasačimo tudi v domačem etnološkem oziroma 
kulturnoantropološkem pristanišču. Škoda. Kajti prav 
etnološko in (v nadaljevanju predvsem poudarjeno) 

1 Z izrazom »spol(ar)izirano« prevajam angleško besedo gende-
red, s katero se označujejo dihotomno urejeni družbeni odnosi (v 
skladu z idejo kulturno pojmovanega spola (družbenega spola, v 
angleščini gender), ki na Zahodu temelji na ustvarjanju človeške 
bipolarnosti). Slovenska beseda »spol« že sama denotira polo-
vičnost (Snoj 1997: 597), zato jo jemljem za koren, iz katerega 
lahko izvajamo pridevnik in glagol. 

Kula let.1, št. 1, 2008, str. 8 - 18. 
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konstrukciji moškega spola ter tako na univerzalno kot na 
partikularno usmerjeno teoretsko reševanje vprašanj, ki 
jih omenjena identitetna kategorija postavlja tako svojim 
nosilcem kot svojim Drugim (kakor je Simone de Beauvoir 
(1997) poimenovala ženske). Zadnji čas je, da omenjeno 
polje znanja zajamemo tudi mi, saj brez raziskovanja enega 
spola ni mogoče raziskovati drugega, brez priznavanja 
družbene kategorije spolov (in hkrati spolnosti) pa 
ni mogoče reči pametne besede o bitju, ki redno 
sodeluje v procesih družbene konstrukcije – o človeku. 

Feminizem in antropologija

Začetke feminizma v zahodnih državah nekateri 
postavljajo v 18. stoletje (sem sodijo prve zahteve po spolni 
enakopravnosti, nastanek prvih kritičnih besedil), drugi pa 
v 19. stoletje (kamor sodi politično organiziranje žensk in 
uveljavitev samega imena feminizem). Gibanje se je v začetku 
spopadalo z resnimi materialnimi problemi žensk (kot sta 
bili politična brezpravnost in ekonomska podrejenost), v 
letih na prehodu stoletij je v tem pogledu tudi marsikaj 
doseglo (dostop do univerz, volilno pravico), sta pa morali 
preteči kar obe svetovni vojni, da je v svojem drugem valu 
kritika spolno diskriminatornega družbenega sistema zajela 
tudi znanost. V času gibanja za osvoboditev žensk (ob 
koncu šestdesetih in v sedemdesetih letih 20. stoletja) – ko 
so se kritični politični mobilizaciji pridružile tudi gejevske, 
lezbične in moške skupine – so družbene in humanistične 
vede posvojile kritiko patriarhata, kritiko normativne 
heteroseksualnosti na Zahodu, redefinirale pa so tudi sam 
koncept spola, ki ga od takrat dalje ne koncipiramo več 
kot nekaj biološko determiniranega, pač pa kot družbeno 
konstruirano plast prav tako konstruirane identitete.

Feministični kritiki, ki je napadala predvsem neenako 
razdelitev oblasti v družbi (moško dominantnost), se niso 
izognile niti vede, v katere se je sicer umestila. Nagnjenost k 
androcentrizmu je na dan priplavala tudi iz antropološkega 
polja, kjer se je veliko etnografskih zapisov o ženskah 
izkazalo za moške interpretacije moških pripovedi 
(www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/feminism.htm, 
10. 8. 2007). Kljub temu, da je bila antropologija vedno 
malce egalitarnejša od drugih družbenih ved (med 
pomembnimi tvorci vede pred zasukom v sedemdesetih 
letih sta žensko populacijo in perspektivo zastopali Ruth 
Benedict in Margaret Mead), je moški pogled oblikoval 
veliko monografij in teorij, ki so disciplini dale obraz. 
Klasičen primer androcentričnega pogleda na teren so na 
primer Argonavti Zahodnega Pacifika, kjer je Malinowski 
uspešno spregledal velik ženski vpliv na obstoj družbe (in 
tudi kule). Takšno sliko je antropologiji v sedemdesetih 
letih pokazala šele Annette Weiner (1977), ki se je pol 
stoletja za kanoniziranim avtorjem sama odpravila na 

trobriandski teren in se dokopala do precej drugačne 
podobe o tamkajšnji družbi in njenih veznih strategijah. 
Feministične antropologinje so v sedemdesetih letih 
preteklega stoletja antropologijo postavile pod kritičen 
drobnogled, hkrati pa je feministična paradigma 
doživljala tudi že integracijo v samo antropologijo. 

Vprašanja, ki so močno prežemala feministično 
antropologijo drugega vala, so se ukvarjala z zatiranjem 
žensk in iskala razloge zanj. Rodile so se prve univerzalne 
teorije o spolni neenakosti, ki so izhajale iz marksizma, 
strukturalizma in celo psihoanalize. Sherry Ortner je leta 
1974 v članku Ali je žensko moškemu, kar je narava kulturi? 
(Is Female to Male as Nature is to Culture?) postavila 
tezo o univerzalnem dojemanju žensk kot »naravnejših 
bitij« (naravi naj bi bile bližje zaradi svoje fiziologije,2 
družbene vloge3 in psihičnega ustroja4), kar jih v družbah 
(kulturah) postavlja v inferioren položaj. Koncept kulture 
pač sloni na identifikaciji z ukrotitvijo narave (glej 
Williams 1976: 76-82) in kot se v tem konstruktu naravo 
dojema kot potrebno nadvlade, tako tudi moški bdijo nad 
ženskami in jih vodijo skozi njihove »naravne procese«. 

Podobno kot Ortnerjeva je izvor podrejenosti 
žensk v materinstvu našla tudi Nancy Chodorow,5 ki je v 
teoriji psihoanalize prvič celostno pojasnila, kako ženske 
postanejo matere in kako na podlagi materinske vloge 
tudi same reproducirajo spolno opozicijo (in neenakost). 
Izhajajoč iz ugotovitve, da mati slehernemu posamezniku 
predstavlja primarno identifikacijo in skupno celoto, je v 
nastopu Ojdipovega kompleksa razbrala kompleksno in 
diferencialno dogajanje: pri dečkih prenos identifikacije z 
matere na očeta in potrditev ženske kot objekta želje – s 
sočasnim zatrtjem želje po materi, pri deklicah pa prenos 
objekta želje z matere na očeta (oziroma na moškega), a 
hkrati ohranitev primarne identifikacije z materjo (glej 

2 Nasproti moški kreativnosti, ki je usmerjena navzven in je torej 
kulturna (»umetna«), ženska ustvarja navznoter (ustvarjanju in 
rasti novega življenja botrujejo njeni naravni procesi). Nasploh 
žensko telo s svojo fiziologijo (dojke, menstruacija) velja za pr-
venstveno namenjeno naravni prokreaciji (Ortner 1974: 74-6). 
3 Zaradi dojenja ženske ostajajo doma in pripade jim skrb za 
otroke, ki se jih, preden se naučijo hoditi, govoriti in kontrolira-
ti izločanja, često pripisuje živalski ravni. So prej del narave kot 
kulture (Ortner 1974: 76-80).
4 Psihične kvalitete žensk – priseganje na konkretnost in su-
bjektivnost (v nasprotju z moško ljubeznijo do abstraktnega in 
objektivnosti) – ki (kot je pisala Nancy Chodorow) izhajajo iz 
dejstva, da so ženske univerzalno odgovornejše za skrb za otro-
ka in za kasnejšo žensko socializacijo hčera, univerzalno veljajo 
kot manjvredne in bližje naravi. Ženska neposrednost v odnosih 
redkeje velja za kulturni dosežek kot na primer svet abstraktnih 
pojmov oziroma čustev okleščenih objektivacij moških (Ortner 
1974: 81-3).
5 Sicer sociologinja, a tudi za antropologijo nadvse pomembna 
avtorica.
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Chodorow 1974, 1997). Gre za dve različni poti spolnega 
konstituiranja, ki obe rezultirata v heteroseksualni erotični 
usmerjenosti, hkrati pa v različnosti psihičnih potreb. 
Fant mora (zaradi materinih in očetovih pristopov) svojo 
identifikacijo z materjo prekiniti in v sebi zatreti lastnosti, 
ki spominjajo nanjo (na primer skrb, odvisnost, zaupanje). 
Identificiranje s tistim, kar mati ni, je eden ključnih 
ojdipskih procesov pri dečkih, ki pa ga popestri tudi 
preusmeritev primarne erotične želje na materi podobno 
osebo. Intimno enost odrasli moški po pravilu najde v 
ekskluzivnem (monogamnem) heteroseksualnem odnosu. 
Priznavanje in zaupanje v odnosu z drugimi moškimi 
redkeje doseže, saj ima za sabo »pozicijski« identifikacijski 
proces z očetom (Chodorow 1974: 49), kar pomeni, da 
je zaradi očetove odsotnosti v dobi odraščanja kot deček 
prakticiranje svoje moškosti utemeljil na fantazijah in 
abstraktnem razumevanju očetove vloge kot moškega. 
Manko individualne in neposredne identifikacije, po 
besedah Nancy Chodorow, botruje reprodukciji moškega 
udinjanja v abstraktni sferi družbenih kultivatorjev, 
kar pa jim ženske, kot kaže, rade prepustijo, saj se same 
posvetijo prenašanju lastnega materinskega vzorca na 
hčere. Ženske neposrednejše čustvene potrebe lažje 
zadovoljijo z materinstvom kot v zakonu z »oddaljenim« 
moškim, moška dominantnost in materinska skrb v 
družini pa sproducirata spolizirane posameznike, ki so 
pripravljeni na heteroseksualno poroko. Da slednja ne 
služi zgolj »formalnim« družbenim kapricam, osvetljuje 
delo naslednje pomembne feministične avtorice iz 
sedemdesetih let, antropologinje Gayle Rubin, ki se je 
zatiranja žensk, seksualne heteronormativnosti in kreacije 
dihotomnih spolov lotila s prodorno feministično 
interpretacijo Engelsa, Lévi-Straussa in Freuda.

Od Engelsa si je Rubinova sposodila videnje 
sorodstvenega sistema kot pomembnega tvorca družbene 
organizacije, potem pa se je za njegovo feministično 
razumevanje obrnila tudi na Lévi-Straussove Elementarne 
strukture sorodstva, rekoč, da je Lévi-Strauss že sam 
skonstruiral »implicitno teorijo spolnega zatiranja« 
(Rubin 1997: 35). Zatiranje ženskega spola se po besedah 
Gayle Rubin začne s poroko, saj je poroka odsev tabuja 
(pred pojavom endogamije) in tako princip, po katerem 
moški - z medsebojno menjavo žensk - komunicirajo med 
seboj.6 Rubinova je v dejanju menjave seveda prepoznala 
kreiranje kulture oziroma družbe, je pa pri tem ugotovila 
tudi to, da so za vzpostavitev te družbe potrebne že 
podrejene ženske, katerih rojstvo je prepoznala v procesih 

6 V Lévi-Straussovih sklepih se nahaja integracija Maussove ana-
lize daru, ki ga ne določa le njegova materialnost, pač pa pred-
vsem odnos med darovalcem in prejemnikom, ki ju dar poveže 
(glej Mauss 1996). 

kreiranja kulturnega in biološkega spola: sorodstvene vezi s 
tabujem incesta določajo meje spolnosti posameznikov, tako 
pa se hkrati ustvarja spol  - na biološki danosti, s kulturnim 
potenciranjem razlik.7 Proces se uglasi z delitvijo dela v 
družini (prostoru soodvisnosti) in dobljena dva spola 
(moška in ženska identiteta) sta nujno   heteroseksualna. 
Sorodstveni sistemi slonijo na instituciji poroke, ta 
pa za svoje delovanje nujno potrebuje dve nepopolni 
(polovični) identiteti! 

S pomočjo psihoanalize je Rubinova v nadaljevanju 
razložila, da pravila sorodstvenih sistemov, ki določajo 
spolnost, človek (otrok) ponotranji z Ojdipovim 
kompleksom. Posledica slednjega sta - še enkrat jasno in 
glasno - kulturni spol in heteroseksualna želja. Obvezna 
heteroseksualnost je produkt sorodstvenega sistema, ki 
sloni na radikalnih razlikah med pravicami moških in 
pravicami žensk, Ojdipov kompleks pa služi kot njegova 
instrumentalizacija (kot je po svoje povedal že Freud), saj 
dekle prisili, da se prilagodi manjšim pravicam, kot jih je 
deležen fant.8 Gayle Rubin je (izhajajoč iz svoje teorije) kot 
rešitev za ženske predlagala: ne eliminacijo moških, pač pa 
eliminacijo sorodstvenih sistemov, ki producirajo seksizem 
in kulturni spol. »Brezspolje« (ali obratno rečeno: 
androginost) bi po Rubinovi omogočalo svobodnejše 
izživetje ženskih potencialov (Rubin 1997: 54).

Po širokopoteznih razlagah spolne neenakosti, 
kakršna je teorija biološkega   in kulturnega  spolnega   
sistema (sex/gender system) Gayle Rubin, je postalo 
resno mišljenje o družbi brez upoštevanja spolne in 
spolnostne dimenzije skorajda nemogoče. V osemdesetih 
letih so se začele pojavljati že prve konstruktivne kritike  
teh univerzalističnih pogledov (kulturni spol ni čista 
kategorija, vse družbe koncepta »ženske« ne dojemajo 
enako, poleg tega obstajajo na samem Zahodu tudi 
črnske ženske, homoseksualni moški, vplivne bogatašinje 
in otroški vzgojitelji – velik korpus spolnih izkušenj 
torej, ki ne ustreza univerzalnemu dihotomnemu 
naziranju), pokazala pa se je tudi problematičnost 
komparativne metode (v mnogih družbah imajo 
ženske visok simbolni status, vendar so brez politične 

7 S kulturnim spolom prevajam angleški gender, z biološkim pa 
sex. Ne bom vedno tako eksplicitna, pridevnik bom izpuščala, če 
bo pomen besede jasen iz konteksta. Pri Gayle Rubin je eksplici-
tno označevanje potrebno, ker je zatiranje žensk sama poimeno-
vala sex/gender system. 
8 Od Lacana si je Rubinova sposodila razumevanje falusa, ki 
predstavlja tisto moč, ki se prenaša med moškimi – preko pose-
dovanja in menjave žensk. V opombi k besedilu avtorica navaja 
lucidno pripombo Marshalla Sahlinsa, ki ji je nekoč pokomenti-
ral pogosto označevanje žensk za neumne, umazane, profane in 
soroden korpus predstav. Sahlins je izjavil, da tovrstne kategori-
zacije žensko slikajo kot nesposobno posedovati moč, ki se mora 
posredovati skozi njo. 
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moči - vprašanje je, kako to obravnavati in primerjati). 
Na tej točki je seveda treba omeniti, da so kritike spolne 
neenakosti oziroma kritike zatiralskih konstrukcijskih 
procesov ves čas spremljale tudi  protiteorije, ki so 
obstoječemu sistemu lojalno omogočale obstanek 
(heteroseksualno združitev dveh polovičnih identitet je 
najprej krovno zagovarjala religija,9 po razsvetljenstvu 
pa se je v opravičevanje dihotomnosti (kulturnih) spolov 
posvetila tudi biološka znanost10). Predstava o naravnosti 
(in vzajemnosti) spolnih identitet se je močno zakoreninila 
v našo družbo, zato je naravnost nujno, da se raziskovalke 
in raziskovalci družbenih procesov z njo analitično 
ukvarjamo. Še posebno kot predstavnice in predstavniki 
discipline, ki zavrača ekskluzivno institucionalizacijo 
nerazrešenega moškega Ojdipovega kompleksa (dojemanja 
sveta skozi prizmo abstraktnosti, čustvene oddaljenosti in 
kanonske zatrdelosti) – uspešno institucionaliziranega 
v tako imenovanih »trdih znanostih«. Slednje nam 
omogoča vpogled v raznolikost in kompleksnost omenjenih 
identitet (izkušnja z roba v nasprotju z življenjem v sredini 
omogoča kritiko), zaradi česar smo naravnost poklicani 
za osvetljevanje konstruiranosti prevladujočih spolnih in 
spolnostnih kodov, ki so vir oziroma polnilo prenekaterega 
človekovega dejanja oziroma organizacije. 

 
Zakaj moški?

Feminizmi osemdesetih let preteklega stoletja so se 
s svojo kritiko spoliziranosti in spolne neenakosti lotili 
pomembnih človekovih organizacij, med katerimi jo 
je na primer slabo odnesla država, ki so jo prepoznali za 
generatorko patriarhata oziroma institucionalizatorko 
moške oblasti (Connell 2002: 102-4). Kljub tovrstnim 
kritičnim uvidom, starim vsaj tri desetletja, pa sodobna 
statistika, politični govor in popularno pisanje še vedno 
raje prisegajo na spolno »nevtralne« koncepte, ko skušajo 
ubesediti kazalce spoliziranega (patriarhalnega) sveta, 
v katerem živimo: 

9 Samoomejevanje stoikov (ki so prekinili z antično tradicijo 
istospolne seksualnosti – glej Foucault 1993) in stara judovska 
morala sta se združila v krščanski favorizaciji heteroseksualno-
sti in sočasnem izganjanju drugih seksualnih oblik (Greenberg 
1997).
10 O tem, kako so se »skrivnosti Boga« z razsvetljenstvom pre-
levile v »skrivnosti narave«, se je moč poučiti v pisanju Evelyn 
Keller Fox (1997); o procesu oblikovanja dveh dihotomnih teles 
(iz dveh po fiziologiji enakih, vendar hierarhično različno vre-
dnih) in dveh dihotomnih ter komplementarnih duš v 19. sto-
letju na Zahodu piše Thomas Laqueur (1997); kako se sodobna 
sociobiologija poslužuje »bioloških dejstev«, ki jih selektivno 
opaža pri »človeku podobnih živalih«, s katerimi razlaga kultur-
ne fenomene, lahko preberemo v kritiki Susan Sperling (1997).  

Govorimo o problemih nasilja na splošno, o 
kriminalu in mladinskih tolpah, ne da bi specificirali, 
da te statistike v večini reprezentirajo fantje in moški. 
Pričakovana življenjska doba moških je nižja od 
ženske, moški imajo več nesreč, moški polnijo zapore 
in najvišje kriminalne statistike in skoraj izključno 
moški so tisti, ki sprejemajo odločitve, ki vodijo 
v oborožene spopade in vojne. Podatki iz Evrope, 
ZDA in Avstralije govorijo o tem, da so moški v 
povprečju obtoženi za med 80 in 90 odstotkov 
nasilnih zločinov. (Breines, Connell in Eide 1999: 12)

In kaj pravi na to družboslovna refleksija? Je kaj 
boljša? Že dejstvo, da so se raziskave spola in spolnosti 
dolgo (oziroma marsikje še vedno – kjer sploh lahko 
govorimo o njihovem obstoju!) enačile z raziskovanjem 
»ženske problematike«, nam pove, da družboslovje kljub 
tradiciji pisanja o njih, moških dolgo ni bilo sposobno 
zajeti kot »moške«. Tipičen »znanstveni« pogled 
moškega postavlja za družbeno merilo in ga očiščuje 
seksualne in spolne dinamike; in kljub feminističnim 
kritikam v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja 
moški v hegemonskih diskurzih danes še vedno veljajo 
za jasne in trdne identitete (še posebno takrat, ko je 
potrebno podvomiti v katero od ženskih sposobnosti). 
Tudi zato, da bi prekinila s tradicijo tišine v domači 
disciplini (ki tu žal ne sledi zunajnacionalnim tokovom), 
sem se odločila, da to nadvse intrigantno raziskovalsko 
polje obelodanim v pričujočem članku. Do sedaj smo 
se ustavljali predvsem ob pomembnejših feminističnih 
prebliskih antropološke vede, v nadaljevanju pa nas čaka 
okrajšan pregled družboslovnega zanimanja za moške in 
moškosti. 

Moški kot objekt kritičnega pogleda

»Moška pamet«, ki so jo po pravilu zanimale 
»moške stvari«, je v družboslovju svoj omejeni fokus 
tradicionalno predstavljala za resnico o družbenem 
življenju, obravnavano moškost pa skrila v koncepte, kot so 
bili na primer »kapitalistična buržoazija«, »kapitalistična 
racionalizacija« in »protestantska etika« (Hearn 
1998: 786-791). Po besedah Michaela Kimmla (kritika 
Tocquevilla, Marxa, Webra in Freuda) klasična družbena 
teorija sploh ne predstavlja drugega kot »prikrito 
mediacijo možatosti« (v Hearn 1998: 788); kar pomeni, 
da znanost o (patriarhalni) družbi nikoli ni delovala samo 
kot mesto refleksije, pač pa tudi kot njena potrjevalka in 
trobilo. Seveda zdaj ne smemo poenostavljati in pozabiti 
na vsa kritična imena, ki so se bolj ali manj eksplicitno 
borila za razkritje podtalnične moškosti, do česar pa se 
lahko dokopljemo, če pazljivo prisluhnemo zgodovini 
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humanističnega in družboslovnega pisanja o moških.
Zametke kritike naravne in s tem normativne 

determinacije moškosti je treba iskati pri Freudu - čeprav 
je Freud s svojim delom »odprl več vrat, kot je sam stopil 
skoznje« (Connell 1995: 10). Idejo dolgotrajnega in 
konfliktnega razvoja spolnosti in kulturnega spola je 
plodneje izkoristil  Alfred  Adler, sprva Freudov somišljenik, 
ki ga je prav svojevrstno teoretiziranje  moškosti v letu 
1911 oddaljilo od Freudovega kroga. Adler (1989a) 
je človeški duši polno priznaval »hermafroditizem«, 
kar je moškost in ženskost postavilo v meje družbene 
komunikacije. Žensko pozicijo je prepoznal kot tisto 
mesto v družbi, ki se mu pripisuje šibkost, moško 
pa kot pozicijo moči. Ob tem je ugotavljal duševno 
konfliktnost posameznih hermafroditov – moških kot 
žensk – ki so »ženski« del sebe skušali kompenzirati 
s tako imenovanim »moškostnim protestom«.11 Saj, 
kot je kritično ugotavljal Adler, patriarhalna družba, v 
kateri se nahajamo, aktivno in trdno »moškost« ceni 
veliko bolj kot pasivno oziroma ubogljivo »ženskost«.12 
Po svoje je Adler že v prvi polovici dvajsetega stoletja 
podal kritiko tega, čemur danes pravimo »hegemonska 
moškost« (glej opombo 21). 

Naslednji teoretik, ki ga je treba omeniti, je Wilhelm 
Reich, čigar koncept »avtoritarne družine« (mesta, kjer 
se reproducirata tako razredna družba kot patriarhat) je 
v kategorijo moškosti (čeprav ne eksplicitno) »vnesel 
prav dimenzijo družbenega realizma, ki sta jo spregledali 

11 Der männliche Protest (http://wwwbruehlmeier.info/adler.
htm, 10. 8. 2007), ki ga v angleščini prevajajo kot masculine 
protest (Connell 1995: 16), v srbskem jeziku prevajajo kot mu-
ški protest (Adler 1989a: 70) in v slovenskem kot moški protest 
(http://www.beepworld.de/members79/izbran/adler.htm, 10. 
8. 2007). Sama bom uporabljala besedno zvezo »moškostni 
protest« oziroma »protest moškosti«, saj je bistvo koncepta 
označevanje pojava, ki ga živijo tako moški kot ženske in se iz-
ogiba zaverovanosti v biološko dihotomnost družbe. Adler je s 
protestom mislil predvsem na borbo za dokazovanje osebnostnih 
lastnosti, ki jim družba pripisuje višji status, na splošno pa jih 
pripisujemo moškim. Protest ni zgolj »moški«, saj ga velikokrat 
izvedejo prav tako imenovani moški, katerih »moškost« se po-
stavlja pod vprašaj. Adler je moškostni protest sprva prepoznaval 
pri ženskah, ki so se odpravile po »moški« poti (se udejstvovale 
na »moških« interesnih področjih, živele samostojno) oziroma 
pri tistih, ki so svojo žensko vlogo izpolnjevale moteče za okolico 
(na primer kvarile zakonsko zvezo) – v čemer je uvidel upor proti 
pasivni vlogi, ki jim jo je namenjala družba. 
12 V Poznavanju človeka (Menschenkenntnis) iz leta 1927 se je 
Adler odločno izrekel proti tlačenju žensk v naši družbi: »A vse 
to ne iz nekega bolnega in pretiranega spoštovanja do ženske, 
ampak zato, ker takšno stanje uničuje naše družbeno življenje.« 
(Adler 1989b: 149) Kot piše Connell, je Adler s tem delom 
postavil prvo jasnejšo feministično izjavo psihoanalize, ki je do 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja ostala tudi precej osamljen 
tovrsten primer (Connell 1995: 16).

Freudova in Jungova špekulacija o moškosti« (Connell 
1995: 17).13 Reichu je žal manjkala feministična 
perspektiva (moškosti same ni videl kot problematične), ki 
bi iz kritiziranih konceptov sploh lahko iztisnila moškost. 
Takšne perspektive pa se niso oprijeli niti v kasneje 
dejavnem frankfurtskem krogu, v katerem se je z moškostjo 
(spet neeksplicitno) največ ukvarjal Erich Fromm.14 
Psihoanalitski  pogled na moškost je močno zaznamoval 
tudi Jacques Lacan, čigar koncept »zakona očeta« (ki 
konstituira kulturo in komunikacijo) moškosti ni več 
označeval kot empirično dejstvo in še manj kot večni 
arhetip. Lacanova »moškost« je  zasedla  mesto  v 
simbolnih in družbenih relacijah, kar so za potrebe pisanja 
o »ženskosti« kreativno   uporabile    feministke   v   
sedemdesetih letih preteklega stoletja (še posebno Nancy 
Chodorow). 

 Prvi poskus, da bi moškosti namenili posebno polje 
teorije, se je v petdesetih letih zgodil z nastopom »spolnih 
vlog«, za katere so njihovi prvi teoretiki predpostavljali, da 
so dobro definirane ter posvečene v harmonični socializaciji 
oziroma internalizaciji. Tovrstno (linearno) razumevanje 
spolnih vlog je seveda služilo idejam o »zdravem razvoju« 
človeka, kar pa so v sedemdesetih letih feministično in druga 
osvoboditvena gibanja glasno zavrnila in koncept vlog 
razglasila za možnost sprememb (družbeno komunicirano 
vlogo so videla kot nasprotje naravni determiniranosti). 
V času gibanj v sedemdesetih letih so se pod okriljem 
feministične kritike družbe združili tudi moški, ki so tudi 
v »vlogi moškega« prepoznavali omejevanje in tlačenje 
osebnostnih potencialov. Njihovo sicer ne tako množično 
gibanje se je zavzelo za spremembe v takrat prevladujoči 
obliki »moške spolne vloge« in prizadevali so si predvsem 
za čustveno svobodnejši vsakdan. Žal, kot pravi Connell, 
takratna teoretiziranja niso prizadela problematike 
(moške) oblasti (zato moško osvoboditveno gibanje 
sedemdesetih let danes marsikateri/a feminist/ka označuje 
za modernizacijske ukrepe patriarhata); kljub precej 
privlačnemu konceptu moškega gibanja, pa je njegovi 
prosperiteti škodila vse glasnejša kritika moške vloge kot 
take – katere velik nasprotnik (že ob koncu sedemdesetih) 
Joseph H. Pleck je uspešno kazal na njeno nezadostno 
ujemanje z empirijo. Kot je v knjigi Moškosti (Masculinities) 
poudaril tudi Connell, teorija vlog pretirava z mero 
predpisanosti človekovega bivanja in vedenja, hkrati pa se 
s pripisovanjem recipročnosti izogne vprašanju družbene 

13 Za Jungovo bipolarno dojemanje moškosti znotraj ženske in 
ženskosti znotraj moškega glej Jung (2002: 32-3).  
14 Strah pred svobodo (The Fear of Freedom) in kolektivno delo 
Avtoritarna osebnost (The Authoritarian Personality) sta prava ka-
taloga moškosti in pogojev, ki jih producirajo. Seveda je Fromm 
tako kot ostali govoril o »avtoritarni osebnosti« in ne o specifič-
nemu tipu »moškosti« (Connell 1995: 17-8). 
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neenakosti (Connell 1995: 26).15 
 Kritiko koncepta vloge so v osemdesetih podprle 

predvsem zgodovinske raziskave, ki so pisanje o moških 
in moškostih nehale maskirati v modele »delavstva«, 
»državljanstva« oziroma »inteligence«. Zgodovina je 
postala eno pomembnejših polj za razumevanje moških in 
moškosti; z njenim pogledom je postalo jasno, da definicij 
moškosti ni iskati zunaj zgodovine institucij in ekonomskih 
struktur (Connell 1995: 29). Vendar pa zgodovina ni 
bila edina veda, ki je po razpršitvi feminističnega gibanja 
vplivala na drugačno dojemanje moških in moškosti. Ne 
smemo pozabiti na antropologijo, ki je na »drugačno« 
sliko prisegala praktično od začetka. Zgodbe neevropskih 
ljudstev so pogosto čudile zahodna dojemanja moškosti - 
pod vprašaj pa so  znale  postaviti celo tako močno in kritično 
teorijo, kot je bila Freudova psihoanaliza (Malinowskemu, 
na primer, je z Ojdipovega kompleksa uspelo odškrniti 
pečat večnosti (Kuper 2000: 40)). Doprinos antropologije 
k raziskavam moških in moškosti je vsekakor vredno 
spoznati podrobneje. 

Antropologija moških in moškosti
 
Ker je v antropologiji, tako kot v drugih 

družboslovnih vedah, moški kot eksplicitna raziskovalna 
kategorija precejšnja novost (kljub dvema desetletjema 
in pol kritičnega raziskovanja moških, antropologi o 
»moških« še ne pišejo toliko kot na primer o »ženskah«), 
so konceptualni okvirji raziskav zelo raznoliki. Temeljni 
pojem v njih je sicer »moškost« (ang. masculinity), ki pa 
po besedah Matthewa Gutmanna obsega vsaj štiri načine 
razumevanja: 

Prvi koncept moškosti po definiciji zajema vse, kar 
moški mislijo in delajo. Po drugem konceptu je 
moškost vse, kar moški mislijo in delajo, da bi bili 
moški. Tretji koncept nekatere moške dojema kot 
bolj možate od drugih – glede na njihove notranje 
ali pa pripisane lastnosti. Zadnji način pristopanja k 
moškosti poudarja splošno in osnovno pomembnost 
odnosov moški – ženska, torej je moškost razumljena 
kot vse, kar ženska ni. (Gutmann 1997: 386)

15 S tem bi se gotovo strinjal George L. Mosse (2005), ki je z zgo-
dovinskimi analizami nacionalizma in seksualnosti v (predvsem) 
predvojni in medvojni Nemčiji 19. in 20. stoletja jasno pokazal, 
kako je manjšina znotraj obravnavane družbe (homoseksualci in 
Judje) sokonstruirala predsodke o sami sebi, jih javno potrjeva-
la in nadgrajevala – vse iz želje po doseganju vsaj minimalnega 
priznanja družbe, ki jo je postavila pred vrata. Tem primerom bi 
morda lahko pripisali določeno »recipročnost« (v smislu obo-
jestranskega sodelovanja), vendar ne smemo spregledati, da je 
izhajala iz družbene neenakosti! 

Moškost so antropologi precej pogosto opazili in 
izpostavili ob raziskovanju kulturnih območij – na primer 
v raziskavah Mediterana (glej Pitt-Rivers 1971; Blok 1981; 
Driessen 1983) – s čimer so nehote pomagali pri procesu 
ustvarjanja nacionalnih stereotipov.16 Pozornost raziskav 
se je sčasoma in skladno s sodobnimi družboslovnimi 
tokovi (ki so se oddaljili od raziskovanja »stanj« in svojo 
pozornost namenjajo »mobilnosti ljudi, predmetov, 
podob, informacij in odpadkov« (Wulff 2005: 46)), 
usmerila na spremembe v moškosti. Antropologi so se 
odpravili na presečišča kultur (še posebno v kolonizirane 
svetove) in danes skušajo slediti predvsem spremembam, ki 
se dogajajo v dojemanju moškosti in v njenih praksah. 

O spremembah moškosti so (kot sem že omenjala) 
pred tem teoretizirale že feministične antropologinje, 
ki so jih vodili drugačni motivi. Gayle Rubin se je na 
primer zavzemala za spremembe v sorodstvenem sistemu, 
v katerem je prepoznala vir popredmetenja žensk za 
menjavo (in s tem vir moške nadvlade). O univerzalnosti 
pojava »menjave žensk« je Gayle med pisanjem sicer 
glasno podvomila, vendar se z nasprotnimi primeri do 
konca osemdesetih let ne ona ne kdo drug ni konkretneje 
ukvarjal. Kulture so vse po vrsti (od »elementarnih« 
do »civiliziranih«) veljale za »patriarhalne«. Dokler 
ni svoje analize življenja v malajski republiki Negeri 
Sembilan v 19. stoletju objavil antropolog Michael 
Peletz, čigar izsledki so lévi-straussovsko prepričanost o 
univerzalnosti moške dominantnosti obrnili na glavo. 

Michael Peletz (1987) se je na podlagi različnih 
antropoloških poročil o življenju med Malajci v republiki 
Negeri Sembilan dokopal do slike njihove spolne delitve 
dela, kodov lastništva, sorodstvenih menjav ter poročnih 
in pogrebih ritualov iz 19. stoletja. Sklep, da so imele 
ženske na poročne menjave večji vpliv od moških, od same 
transakcije pa odnesle tudi več koristi, je Peletza napeljal 
na opis situacije kot »menjave moških«. Za razliko od 
Lévi-Straussa, ki je »nekaterim plemenom jugovzhodne 
Azije« priznal, da skoraj proizvajajo »obratno situacijo« 
– čeprav v njihovem primeru nikakor »ne moremo 
trditi, da so ženske tiste, ki izvajajo menjavo moških, 
ampak pač moški izmenjujejo druge moške s sredstvi, ki 
so ženske« (Lévi-Strauss po Peletz 1987: 463), je Peletz 

16 Na stereotipizacijske posledice antropološkega pisanja o »re-
gionalnih« moškostih je opozoril Michael Herzfeld (v Gutmann 
1997: 390). Predvidevam, da je v kritiki zajeto predvsem posplo-
ševalno branje tovrstnih monografij. Vsaj za dva avtorja, ki sem 
ju navedla kot primera tovrstnega pisanja (Blok 1981; Driessen 
1983), že ne bi mogla reči, da kakorkoli stereotipizirata. Odlično 
prikažeta okoliščine, v katerih poganjajo specifični družbeno-or-
ganizacijski in vedenjski vzorci – sicer najbrž predmet fascinacije 
kakšnega zahodnega popotnika. 
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situacijo predstavil kot nedvomen znak velike avtonomije 
žensk v nekaterih (žal precej preteklih) družbah, ki jo je 
zgodnja antropološka literatura o sorodstvenih sistemih 
vestno spregledovala. Peletz se je že leta 1987 zavzel za 
ponovni pregled antropološkega pisanja o matrilinearnih 
družbah, s čimer je želel spodbuditi z zahodno ideologijo 
neobremenjeno interpretacijo omenjenih tekstov in 
po možnosti razširiti kritiko univerzalnosti koncepta 
»menjave žensk«. A kolikor mi je znano, antropologija 
do danes ni uspela spočeti podobnega projekta. »Menjava 
moških« je kot »kurioziteta« padla v neuradno področje 
»antropologije moških«, se zdi. To pa je področje raziskav, 
ki mu (naj zveni še tako čudno) kronično primanjkuje 
feministične teorije – kot v pregledu antropološkega 
pisanja o moškosti ugotavlja Gutmann (1997: 385). 

Antropologija je velik del svojega obstoja poskušala 
igrati protiutež domačim kulturam in jim je z zgodbami 
drugačnih življenjskih rešitev ponujala možnost 
samorefleksije. Takšno je Peletzevo delo, ki moški dominanci 
nad žensko predstavlja alternativo, podobno pa velja tudi za 
terensko delo in pisanje Gilberta Herdta, ki je v osemdesetih 
letih antropološko javnost razveselil z melanezijskimi 
primeri na seksualne prakse vezanih moškosti. 

Herdt se je v času bivanja med Sambijci soočil s 
»seksualno prakso«, ki bi jo pri nas precej hitro zvedli 
na identiteto »nepopolnega moškega« in ji rekli 
»homoseksualna«, tam pa je za odraščajoče fante pomenila 
nujen most v odraslo – moško – dobo. Herdt je moško 
prakso medsebojne daritve sperme poimenoval »ritualna 
homoseksualnost«, kar je podrezalo v zahodnjaški 
normativ heteroseksualnosti in zaverovanost v obstoj spolne 
identitete, hkrati pa prebilo nevidni zid antropologije, 
ki je imela s prepuščanjem homoseksualnih tematik po 
pravilu težave. Herdtovo delo je bilo prelomno. Vendar se 
tudi njemu ni uspelo izogniti določeni meri zahodnjaške 
logike, saj je »prakse semena« med moškimi (kot te prakse 
raje imenuje Deborah Elliston (1995: 850)) interpretiral 
kot »homoseksualnost«. Vemo, da gre pri konceptu 
homoseksualnosti za mlado kategorijo Zahoda (Greenberg 
1997; D'Emilio 1997; Foucault 2000), ki je vezana na 
specifične ekonomske in politične dejavnike. Zanimivo se 
je torej vprašati, kaj se je s tovrstnim prevodom sambijske 
vsakdanjosti izgubilo, natančneje: kakšno sliko nam lahko 
ponudi novejši in kritičen pogled na Herdtovo pisanje. 

Koncept ritualne homoseksualnosti je odločno 
skritizirala Deborah Elliston, ki se je v članku Erotična 
antropologija (Erotic anthropology; 1995) zavzela za 
deerotizacijo  melanezijskih »praks semena«. Ob 
ponovnem branju antropoloških pričevanj o »seksualnih 
praksah« na Novi Gvineji se je Ellistonova osredotočila 
na pomen telesnih tekočin in njihovo pot v menjavi. 
V melanezijskih kulturah se prav na podlagi izmenjave 

substanc (telesnih tekočin in hrane, pa tudi predmetov 
menjave, kot so školjke v kuli) oblikujejo družbene identitete 
(ki so veliko fluidnejše od zahodnjaških), z identitetami pa 
se seveda zarisujejo tudi spolne meje. Ellistonova se je tako 
rajši kot Herdtovih razlag oprijela emskih videnj izmenjave 
sperme med mlajšim in starejšim moškim med Kaluliji (kjer 
sta se v sedemdesetih mudila zakonca Schieffelin) in je tako 
namesto kot »ritualno homoseksualnost« prejemanje 
semena označila kot prejemanje moškosti oziroma magične 
moči. Seme pri Kalulijih nosi magično moč: vzpostavlja 
fizično moč in mentalno razumevanje (Elliston 1995: 
859). Kar pa ni daleč od mišljenja Sambijcev, za katere 
sperma predstavlja vse, kar je vitalnega v sambijski družbi. 
Tudi Herdt je pisal o tem, da Sambijci seme vidijo kot 
substanco, ki »ustvarja in hrani otroke (s tem, da povzroči 
nastanek mleka), ki spreminja fante v može, dekleta v 
žene in zaupnikom prenaša duhove moškosti.« (Elliston 
1995: 858)17 Ellistonova se je zavzela za razumevanje praks 
semena v semiotskem okvirju. Pokazala je, da o sambijskih 
praksah ni mogoče govoriti kot o homoseksualnih, še 
manj pa kot o ritualnih (penetracija se navadno dogaja 
na samem, v intimi, srečevanja pa lahko trajajo od nekaj 
mesecev do nekaj let). Nasploh našega pojma seksualnosti 
ne bi smeli tlačiti v okolja, kjer se pojmovanja želje 
močno razlikujejo od individualizirane (»avtentične« 
in svojske posamezniku) oblike na Zahodu! Po mnenju 
Deborah Elliston seksualnost danes v antropologiji 
zaseda enako mesto, kot sta ga poprej sorodstvo in spol: 
obe kategoriji sta toliko časa uživali sloves nadkulturnih 
dimenzij, da sta se dodobra zažrli v antropološko (in 
drugo) literaturo, preden se je nad njiju poveznil vprašaj.18

Spolnost je torej odsev specifičnega spolnega 
sistema, ki ga, kot je specifika sistemov, na mejni ravni 
največkrat omogoča nasilje. Nasilje nad nasprotnim 
spolom oziroma nad svojim lastnim (iz razloga, da so-

17 Kar je sicer ponovno moško dojemanje realnosti – Herdt sam 
je od sambijskih žensk slišal, da one pač same proizvajajo mleko 
(Elliston 1995: 859). 
18 Kar je imelo vedno dvostranske posledice. Antropološka 
nadkulturna raba koncepta »spol« je na primer včasih škodo-
vala sliki obravnavane kulture, po drugi strani pa so srečevanja 
s pojavnostmi, ki presegajo dihotomno delitev, razkrivala druž-
beno ustvarjenost zahodnega koncepta. Takšen primer je »tretji 
spol« (institucija med mnogimi ameriškimi staroselskimi ljud-
stvi, ki so jo antropologi še donedavna imenovali berdače – ber-
dache), oznaka za prakse »navzkrižnega preoblačenja« oziroma 
za ljudi, ki jih ni mogoče postaviti samo v kategorijo »ženska« 
ali v kategorijo »moški«, ker predstavljajo živo presečišče obeh. 
Podobno razporeditev ljudi so antropologi opazovali na primer 
v severni Indiji (hidžre – hijras), tudi v japonskem gledališkem 
svetu, z omenjenimi primeri pa se je spet in spet polnil pojem, 
ki ga imajo nekateri za razrešitev spolnega problema na zahodu: 
androginost (Gutmann 1995: 395-6).
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spolnik ne dosega meril, ki določajo spol) je nasilje, ki je 
spolizirano in kot takšno do vstopa feminizma na univerze 
pač ni uživalo omembe vredne analitične pozornosti. 
Moške naracije so spolizirano nasilje – katerega večinski 
nosilci so moški sami – dosledno ignorirale (o različnih 
diskurzih pisanja o moških, ki onemogočajo osvetlitev 
problema spoliziranega nasilja, glej Hearn 1998). 

Povezanost moških in spoliziranega nasilja je tema, 
ki rada seže po pregrinjalu nevidnosti. Zanimivo je, da so 
jo (najverjetneje kot odgovor na feminizem) najglasneje 
promovirali biološki deterministi, a jim je v zelje skočila 
antropologija, ki se je na občutljivem področju (ponovno) 
znašla kot skladišče »drugačnih zgodb«, na podlagi katerih 
počasi nastaja podkrepljena teorija o neuniverzalnosti 
(to je nenaravnosti) moške agresivnosti – predvsem v 
odnosih z ženskami. Seksualno nasilje (o katerem bo v 
nadaljevanju večinoma govora in ga kot konceptualno 
orodje antropološke raziskave zaenkrat še univerzalno 
uporabljajo!) je v svetu spolnih identitet, ki hkrati normirajo 
seksualnost, pomemben del spol(izira)nega nasilja. 

Leta 1981 je feministična antropologinja Peggy 
Reeves Sanday objavila pregled agresivnosti v odnosih v 
156 tradicionalnih družbah, pri čemer je v 47 odstotkih 
teh družb ugotovila »popolno« ali pa »skoraj popolno 
odsotnost spolnega nasilja nad ženskami«. Njena raziskava 
in nekaj podobnih kasneje so jasno pokazale, da moškega 
(spolnega) nasilja nad ženskami ne moremo razumeti kot 
posledico biološke neizbežnosti. Te raziskave so razkrile, da 
je nasilja nad ženskami – pa tudi nasilja nasploh – veliko manj 
v družbah, kjer so spolne delitve dela minimalne oziroma 
kjer moški in ženska politično in ekonomsko veljata za 
enakovrednejša. Kjer ima ženska več besede zunaj doma in 
kjer za moškega ni sramotno umiti otroka ali z grma pobrati 
orešek (postoriti katero od »ženskih« del, torej), tam tudi 
do posilstev težko pride, pravi nauk zgodbe (Heise 1997: 
424-7). Spolni akt je pač zrcalo siceršnjih relacij moči (v 
zahodnem primeru akt dominacije in posestništva z moške 
strani – kot je ugotavljal že Bourdieu (v Gutmann 1997: 
397)), kar nas ponovno privede do kulturne konstrukcije 
želje.19 Ali če sledimo Adlerjevi interpretaciji nasilja: trčili 
smo ob protest moškosti. Če je spolnega nasilja (in nasilja 
nasploh) več tam, kjer spol obdajajo ostre dihotomne 
meje (moškost nastaja in se pričakuje v strogi opoziciji 
z ženskostjo) in so identitete zato prisiljene vztrajno 
zanikovati del svojih (»hermafroditskih«) potencialov, 
tam prihaja tudi do kompenzacije s protesti, ki so agresivni. 

19 V skladu z oblikovanjem sebstva – pri nas močno vezanega na 
kategorijo spolnosti in mesto v družbeni hierarhiji – človekovo 
čutno željo dodobra prežemajo siceršnji odnosi moči. Vzbur-
jenosti, ki spremlja nasilje nad sočlovekom (žensko), botrujejo 
identifikacije z dominantno in heteroseksualno ideologijo mo-
škega spola.

Moški niso superiorni po naravi, vendar se jim visoka 
pozicija množično pripisuje (sami pa se z njo identificirajo). 
Če njihovo mitsko podobo resno zadene dvom, za 
potrditev moči (kar je enako potrditvi moškosti oziroma 
zanikanju lastne šibkosti/ženskosti) sežejo po nasilju. 

V skladu z ugotovitvijo, da se spol nenehno »dela« 
(West in Zimmerman 1987; Connell 2002), da torej traja 
in nastaja vsak trenutek znova, je mogoče reči, da se nekako 
sorazmerno z množico konstitutivnih trenutkov pojavlja 
tudi število situacij, ko je v dihotomnem svetu potrebno 
tlačiti lastne »šibkosti«. Kakor je v devetdesetih letih v 
svojem širokopoteznem pregledu kulturnih konceptov 
moškosti po svetu ugotavljal David Gilmore, obstaja 
univerzalno pojmovanje moškosti kot umetnega stanja, 
ki ga je težko doseči – in ga je potrebno vedno znova 
izpostavljati preizkušnjam. V kulturnih predstavah so 
moški največkrat bitja, ki se naredijo, medtem ko so ženske 
rojene – pravi drugo spoznanje do zdaj najambicioznejšega 
antropološkega dela o moškosti.20 Od tod množica 
iniciacijskih ritualov, moških združb in prostorov, ki, če 
si v spomin prikličemo psihoanalizo Nancy Chodorow, 
pomagajo k ločitvi moškega od identifikacije z materjo 
in s tem (v družbah s strogo spolno delitvijo še posebej 
močno) k ustvarjanju moških in moškosti. Le moški lahko 
ustvari moškega; kultivatorja narave ne more vzgajati 
narava – je pisala že Sherry Ortner (1974). Zanimivo 
je, kako se Gilmorjeva transkulturna slika koncipiranja 
moškosti ujema s sliko, ki jo je v sedemdesetih predstavljala 
in kritizirala Ortnerjeva. Gilmore v svojem delu sicer 
omenja tudi dve kulturi (prebivalce Tahitija in ljudstvo 
Semajev v Maleziji), ki sta razvili precej pasivnejšo in 
predvsem mirnejšo moškost, vendar kljub temu kasnejša 
kritika njegovega dela ni mogla prezreti, da analize slonijo 
na etnografijah moških antropologov, ki so informacije 
prejemali od moških informatorjev – torej predstavljajo 
moško različico resnice o moškosti (Gutmann 1997: 398). 
Gilmore je spregledal dejstvo, da v marsikateri kulturi tudi 
ženska ni kar od rojstva ženska in da mora za ta naslov včasih 
prestati vsaj preizkus materinstva (Heise 1997: 425). Kot 
oči, ki tole berejo, upajmo, vedo, vsaka spolna identiteta 
zahteva merico prizadevanja in prakse, torej ima Gilmorjev 
rezultat v iskanju univerzalne strukture moškosti precej 
boren domet. Raziskovanje moških in moškosti ni dovolj 
korenito, če ne upošteva tudi ženskih naracij in izkušenj.

Gutmann, na katerega sem se v veliki meri naslonila 
pri svojem pisanju, je bil leta 1997 prepričan, da je o odnosu 
moški – ženska v antropologiji še premalo povedanega. Ker 
se je v desetih letih v omenjeni vedi tudi že kaj spremenilo, 
bi ob tej priložnosti kot zelo dober primer upoštevanja 

20 Naslov Gilmorjeve knjige je Manhood in the Making, izšla pa 
je leta 1991. 
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dialoškosti med koncepti ženskosti in moškosti (za potrebe 
razumevanja specifičnega moškega rituala) omenila 
monografijo Moškost, materinstvo in posmeh (Masculinity, 
Motherhood, and Mockery) Erica Klina Silvermana (2001). 

Silverman je s pomočjo psihoanalize (z upoštevanjem 
psihodinamičnih dimenzij kulture, ki jo je preučeval) 
iatmulske moške z Nove Gvineje prepoznal kot identitete, 
ki se polnijo s podobami materinstva. V knjigi posebno 
pozornost namenja dejanju nggariik v ritualu naven, ki je 
v antropološki literaturi večkrat obdelan fenomen, vendar 
ga Silvermanova interpretacija vseeno postavi v novo 
luč. Nggariik (dejanje, v katerem se klasifikacijski stric z 
zadnjico spusti po nogi nečaka) antropolog interpretira kot 
»analni porod« moškega. Moški skuša s tovrstno gesto 
parirati ženskim reproduktivnim sposobnostim, kar se 
sicer kaže tudi v »rojevanju« kozmosa (religiozni oblasti) 
in ustvarjanju drugih moških (v iniciacijskih ritualih).21 
Nggariik v navenu je tudi edini moški »prokreativni« 
poseg, ki se pri vzhodnih Iatmulih zgodi v prisotnosti žensk, 
kar moške tragično poniža, pri ženskah pa izzove (po)smeh. 
Moška prokreativna moč se v prisotnosti žensk zazdi 
iluzorna. 

V »trenutku resnice« Silverman tako prepoznava 
srž (iatmulske) moškosti, ki za definicijo svoje istovetnosti 
nenehno sega po ženskem modelu, kar pa pomeni, da 
moški svojo drugačnost od žensk (proces, ko se skušajo 
odcepiti od prvotne vezanosti na mater) udejanjajo 
v okvirih, ki močno spominjajo na mater samo. Ni 
naključje, da rituali iniciacije (rituali, ko moški ustvarjajo 
moške) potekajo v kultnih hišah, ki s svojo zunanjostjo 
močno spominjajo na ženski obraz. Silverman meni, da 
celotno življenje moških poteka v dialektiki: odcepitev 
od matere - vrnitev k občutku enosti (z materjo). 

Silvermanova interpretacija moškosti je 
psihoanalitična, gre pa precej dlje od trditev, da je moškost 
»težko dosegljiva« oziroma umeščena v »kulturni 
kozmos« (nasproti »naravnemu« - ženskemu). Čeprav 
tudi sam meni, da je moškost v kulturi vzhodnih Iatmulov 
veliko krhkejši konstrukt kot ženskost, Silverman prizna, da 
koncepta moškosti brez hkratnega zamišljanja ženskosti ni. 

Izpostavila sem nekaj antropoloških del, ki so na 
področju raziskav moških in moškosti pustila pomemben 
pečat. Na splošno je antropologija (kot pravi Gutmann) v 
družboslovje vnesla subjektivnost percepcij o moškostih 
in zavest o raznolikosti njihovega prakticiranja. Njen 
delež je pomemben, ima pa žal tudi slabost, da se ob 
raziskovanju partikularnih spolnih relacij večkrat zabriše 

21 Nggariika ne smemo zamenjevati s kuvado, posploševalnim 
etskim terminom, s katerim so antropologi označevali ritual-
no vedenje staršev širom sveta (po večini očetove »porodne 
muke«) ob rojstvu otroka (Klemenčič 2002). 

(ali pa pozabi) vednost o spolni neenakosti moških in 
žensk v (vsaj naši) družbi. Pri povezovanju subjektivnih 
zgodb in feministične kritike antropologija do sedaj ni 
bila kaj prida uspešna. Je pa zato vezava partikularnih 
razlik s sliko sistema uspela sociologiji, ki poleg zgodovine 
in antropologije prav tako predstavlja jedro sodobnih 
kritičnih raziskav moških in moškosti – najsodobnejših 
raziskav s področja preučevanja spolov in spolnosti.22 
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Alja Adam                         

Ljubezensko razmerje kot privilegiran odnos: naracija 
in romantična destrukcija v Williamsovi drami Orpheus 
Descending in v Shakespearovi drami Romeo in Julija

Povzetek

V pričujočem članku smo izpostavili, da romantični mit, ki nam že tisočletja pripoveduje o tem, da je cilj ljubezni združevanje 
dveh nepopolnih posameznikov v celoto, spreobrača impulze ljubezni v željo po smrti in ne ubeseduje resnične dinamike ljubezni. 
Ta mit, ki nam pripoveduje, kako se ljubezen in smrt, eros in thanatos, voljno stapljata, kako ljubezen uničuje in vodi v propad, je 
eden izmed najbolj napačno interpretiranih mitov v vsej človeški zgodovini, ker privilegira odnos, ki temelji na izločitvi Drugega. 
Skozi analizo Shakespearove drame Romeo in Julija in Williamsove drame Orpheus Descending smo opredelili prazen prostor 
med dvema kot »pozitivni nihilizem« (Luce Irigaray), ki zaznamuje nezdružljivost med drugim in mano in poziva subjekt k 
temu, da se odpove bivanju kot en in enoten in izpriča spoštovanje dveh v intersubjektivnem odnosu. Ugotovili smo, da ljubezen, 
ki ni dokončno podlegla »ojdipizaciji«, teži k dekodiranju ustaljenih družbenih norm. Ljubimca si želita, da bi z dialogom, z 
izmenjavo besed, spoznala edinstvenost drug drugega in tako ovrednotila svojo partikularno specifičnost. 

Ključne besede: koncept romantične ljubezni, literatura, naracija, ojdipizacija, prostor mnogoterosti.

Summary

We have established in the presented article that the romantic myth which, for thousands of years, is telling us that the aim 
of love is to unite two incomplete individuals into a complete unit, is actually converting the impulses of love into the wish to die; 
it does not express the true dynamic of love. The myth that tells us how love and death, eros and thanatos, are willingly merging 
into each other, how love destroys and leads to a decline, is one of the most mal-interpreted myths in the whole human history 
because it privileges the relation that grounds in the elimination of the Other.

Through the analysis of two plays: Shakespeare: Romeo and Juliet and Williams: Orpehus Descending we define the empty 
space between two people as “positive nihilism” (Luce Irigary) that marks the incompatibility between the other and the self 
and that calls the subject to renounce living as one and united entity and to show respect for two people in the inter-subject 
relationship. We have concluded that in its essence, the love that didn’t finally succumb to the “oedipalisation”, tends to decode 
stable social norms. That means the lovers that wish to learn about the uniqueness of each other through the dialog, through the 
exchange of the words, and thus to asses the value of their particular specificity.

Key words: concept of romatic love, literature, narration, oedipalisation, space of multiplicity.

Mit o romantični ljubezni, ki nam že tisočletja 
pripoveduje o tem, da je cilj ljubezni združevanje dveh 
nepopolnih posameznikov v celoto, in ki ljubezenski proces 
povezuje s tragičnim hrepenenjem in smrtjo, je eden od 
najbolj razširjenih mitov v zahodni kulturi. V nadaljevanju 
bomo poskušali pojasniti, zakaj je koncept ljubezni, ki ga 
utrjuje in širi romantični mit, eden izmed najbolj napačno 
interpretiranih konceptov v vsej človeški zgodovini. 
Zastavili si bomo vprašanje, če ljubimci in ljubimke v srži 
svojega bitja resnično hlepijo po negaciji svoje eksistence, 
po smrti, in si želijo, da bi se stopili drug v drugem in 
izginili znotraj goltajočega »ničesar«. Na podlagi analize 

Williamsove drame Orpheus Descending in Shakespearove 
drame Romeo in Julija bomo na eni strani predstavili 
»stalitveno« ljubezen, na drugi pa »trikotniško« 
ljubezen, ki temelji na konstrukciji praznega prostora in išče 
pozitivno zapolnitev v artikulaciji osebnih zgodb. Pojasnili 
bomo, zakaj »nočna-jouissance«, ki po besedah Kristeve 
privlači »osamljene ljubimce/ljubimke noči« in jih vodi 
v destrukcijo, ne izvira iz Erosove esencialne strukture, 
temveč je konstruirana od zunaj kot družbena vsebina, ki 
daje »negativno« obliko ljubezenski dinamiki. 

Kula let.1, št. 1, 2008, str. 22 - 30.
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Romantična ljubezen in pomen »pripovedovanega 
jaza« 

Adriana Cavarero ugotavlja, da nas poskuša mit o 
tragični ljubezni, ki globoko prežema kulturni imaginarij 
zahodne kulture, prepričati, da telesni jezik ne potrebuje 
jezika, ki pripoveduje zgodbe, saj je v popolni odsotnosti 
slednjega najbolj popoln. Karnalna ljubezen do tujca/tujke 
se lahko vzdržuje zgolj z odstranitvijo osebne naracije, z 
odstranitvijo želje po spoznavanju in odkrivanju edinstvene 
eksistence drugega.1 Če bi eros in naracija postala 
neločljiva, potem neutolažljivi junaki, kot na primer Orfej, 
ne bi trpeli in umirali. Če bi Orfeja odstranili, izluščili iz 
trdih mitoloških lupin, potem junak ne bi več prepeval 
zgodbe o Evridiki v njeni odsotnosti, temveč bi zgodbo 
posredoval Evridiki sami. Njegov »fatalen obrat nazaj« 
ne bi več izražal njegove želje po posedovanju, temveč željo 
po vzpostavitvi recipročne komunikacije. Saj ljubimci, kot 
pravi avtorica, »gledajo drug drugega, se dotikajo drug 
drugega in pripovedujejo drug drugemu svoje zgodbe.« 
(Cavarero 2000: 116)

Razmerje med ljubimcema je privilegiran odnos, 
znotraj katerega se dve svojstveni bitji s telesnim in verbalnim 
jezikom medsebojne pozornosti odvrneta od družbenega 
izvajanja posameznosti na zamenljiv substitut. Ljubimci 
drug drugega sprašujejo, »kdo sem«, in tisti »kdo« ima 
za drugega vedno obraz, glas, pogled, telo in spol, »lahko 
bi rekli celo dušo, če se ne bi bali tradicionalnega pomena, 
ki dušo izvaja na nevidno substanco.« (Cavarero 2000: 
110) Ta »kdo«, ki je pred drugim tako razpoznaven, pa 
ostane sami osebi skrit – tako kot daimon v grški religiji, ki 
spremlja vsakega človeka skozi življenje. Daimon stopa ob 
človeku tako, da gleda čez njegovo ramo od zadaj, zato ga 
vidijo samo tisti, ki mu gredo nasproti. (111) Vsi ljubljeni/
ljubljene so »edinstveni za osebo, ki jih ljubi, tako kot 
je otrok edinstven za svojo mater«. Ljubimci/ljubimke 
nikoli ne ljubijo osebe zaradi tega, kar ta oseba počne ali 
kar v družbi predstavlja, temveč jo ljubijo zaradi tega, kar 
je. Znotraj jezika, ki ga uporabljajo ljubimci/ljubimke, se 
pogosto pojavlja trditev, da je ljubljena oseba »narejena«, 
»rojena« za drugega, kar pravzaprav pomeni, da se 
drugemu kaže kot edinstvena, »tako kot je bila edinstvena,2 
ko se je rodila.« (112) »Zato ni težko razumeti, zakaj se 
ljubimci že tisočletja zoperstavljajo družbenim pravilom in 
konvencijam, tako da prestopajo ločnice med družbenimi 

1 Kot primer karnalne ljubezni, ki propade takoj, ko se vanjo 
vrine osebni narativni govor, Cavarerova navaja film Bernarda 
Bertoluccija Zadnji tango v Parizu.
2 Cavarero pravi, da je ljubezen slepa zato, ker brez sodbe in s 
spoštovanjem obravnava pogled drugega. 
»Resnica je, da se človeško bitje, ki je popolnoma izpostavljeno v 
ljubezni, pokaže kot popolnoma krhko.«

sloji in rasami ter subvertirajo hierarhične odnose.« (110) 
Za Adriano Cavarero se edinstvenost posamičnega življenja 
ne manifestira skozi bivanje v izolaciji, temveč skozi 
interakcijo med različnimi, svojstvenimi eksistencami. 
(Kottman 2000: vii-xxv) Avtorica pravi, da vsakega od 
nas določa pripovedovanje drugega, od njega smo namreč 
odvisni, da pove našo življenjsko zgodbo, ki se začne z 
rojstvom.3 »Jaz«, ki se vzpostavlja skozi pripoved oziroma 
»pripovedovani jaz«, ni klasičen subjekt ali subjektivna 
formacija, ki bi predstavljala kolektivno subjektiviteto, 
temveč edinstveno obstajanje tistega, »kar nekdo 
je«. Ta edinstvenost je posredovana tako skozi akcijo 
samega individuuma kot tudi skozi akcijo besed, skozi 
pripovedovanje, ki se vzpostavlja skozi relacijo z drugimi. 
V nasprotju z Adriano Cavarero, ki pravi, da se subjekt 
vzpostavlja od znotraj skozi individualnost posamezne 
osebe, Judith Butler trdi, da je subjekt vedno določen in 
konstruiran od zunaj, skozi neizogibni odnos do tistega, 
iz česar je izključen. Judith Butler govori o »zunanjem 
abjektu«, ki je bistven za vzpostavitev subjekta, medtem ko 
Cavarerova uporablja termin »neizogibnega drugega«, ki 
v nasprotju z »zunanjim abjektom« ne ogroža stabilnosti 
subjekta. »Neizogibni drugi« je preprosto drugi 
»pripovedovani jaz« (Kottman 2000: xvii). Odnos med 
»pripovedovanim jazom«, ki je edinstveni individuum, 
in »neizogibnim drugim« kot enakovredno edinstveno 
eksistenco je pravzaprav odnos med posameznimi osebami. 
Razmerja med »pripovedovanimi jazi« avtorica ne prikaže 
kot ogrožajočega ali nasilnega, temveč pravi, da pogosto 
temelji na prijateljstvu in ljubezni.4 Tako Cavarerova 
kot tudi Butlerjeva vzpostavljata razliko med subjektom 
in osebo, s to razliko, da Butlerjeva pravi, da se lahko 
individuum vzpostavi kot oseba, kot družbeno razumljena 
in vidna entiteta, samo skozi proces subjektivizacije,5 preko 
temeljnega prepoznanja, medtem ko Cavarerova meni, da 
absolutno partikularne eksistence, edinstvene osebnosti 
nosijo pomene, ki se razkrivajo skozi naracijo osebne 
življenjske pripovedi.6 Judith Butler izpostavlja, da ljudje 
pridemo na svet, ki je že formiran, v katerega ne moremo 
vstopiti brez norm prepoznavanja, ki podpirajo naš obstoj. 
»Jaz ne morem biti to, kar sem, brez vzpostavitve vezi z 

3 Avtorica se navezuje na Hanno Arendt.
4 V kontekstu narativnih relacij »pripovedovani jaz« ni redu-
ciran na esenco, ostaja tisti »kdo«, ki ni sublimiran v »kaj« – 
zato Cavarerova ločuje med »narratable« in »narrated«. Za av-
torico je edinstvena, individualna eksistenca – ki se konstruira v 
relaciji z drugimi eksistencami – tista, ki ima možnost govoriti.
5 Brez lingvistične kategorije »subjekta« ostane individuum ne-
viden in nerazumljen. Noben individuum ne postane subjekt, ne 
da bi vstopil v proces subjektivizacije. 
6 Intelegibilnost subjekta se po mnenju avtorice ne vzpostavi naj-
prej v jeziku. Edinstvena identiteta se razodeva skozi besede, ki 
pripovedujejo njeno/njegovo osebno življenjsko zgodbo. 
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družbo pravil, ki me presegajo.« (2004: 32) Za razvoj naše 
individualne osebnosti je bistveno prepoznavanje znotraj 
okvira družbenih norm.7 Želja po prepoznanju, ki je vpeta 
v družbene norme, je prežeta z vprašanjem moči in s 
problemom, kdo določa človeka kot »prepoznavnega« in 
kdo ne. Človek brez nekaj »prepoznanj« ne more živeti, 
po drugi strani pa se skozi določena »prepoznanja« ne 
more izraziti kot »to, kar je«.

Za Butlerjevo lahko subjekt pove zgodbo o svoji 
lastni konstituciji samo, če je že popolnoma zgrajen, 
vzpostavljen, formiran, tako da stopi iz sebe, izgubi samega 
sebe z namenom, da bi povedal svojo zgodbo. V nasprotju 
s tem pa po mnenju Cavarerove »pripovedovani jaz« ne 
poseduje moči subjekta, ki bi lahko zavzel pripovedno 
pozicijo tretje osebe, kar pomeni, da samega sebe ne 
pretvori v objekt svoje lastne naracije, temveč deluje sočasno 
kot objekt in subjekt.8 Tisto, kar določa »pripovedovani 
jaz«,9 ni znanje ali intelegibilnost, temveč izkušnja, da je 
prepoznan skozi svojo individualno življenjsko zgodbo.10 
Identiteta posameznika/posameznice pa se ne oblikuje 
neposredno skozi sam akt posredovanja informacij ali 
podajanja same vsebine pripovedi drugemu, temveč skozi 
interakcijo z drugim, ker ji/mu šele ta omogoči, da spozna 
edinstvenost svoje lastne zgodbe. Vsak individuum hrepeni 
po polnosti, ki jo je okušal v trenutku rojstva, a se je izgubila 
in izbrisala v nizu časa, zato vedno potrebuje drugega, da 
pove in potrdi njegovo zgodbo, ki se je pričela z rojstvom. 
»Našo življenjsko zgodbo lahko odkrijemo samo tako, da 
se odpremo pred drugimi.« (Kottman 2000: xvii)

Govorjenje kot obrat k drugemu – analiza Williamsove 
drame Orpheus Descending

Drama Orpheus Descending Tennesseeja Williamsa 
(1976: 245-346) se od Anouilhove drame in velike večine 
drugih literarnih upodobitev motiva o Orfeju in Evridiki 
razlikuje po tem, da se Orfej, mlad popotnik z dvomljivo 
preteklostjo – ki se v drami pojavi pod imenom Val, in 
Evridika, nesrečna Lady, ki ujeta v provincialnem mestu 
trpi zaradi okrutnosti svojega ostarelega in bolnega moža, 
zbližata skozi narativni jezik, ki v obliki osebnih zgodb, ki si 
jih pripovedujeta v želji, da bi drug drugemu razkrila svojo 

7 Po Heglovi tradiciji je želja povezana s prepoznanjem, ker je 
želja vedno želja po prepoznanju, ki je mogoča samo skozi izku-
šnjo prepoznanja, skozi katero se človek formira kot družbeno 
sprejemljivo bitje.
8 »Pripovedovani jaz« briše meje med objektom in subjektom.
9 Ki se ne ločuje popolnoma od svoje lastne življenjske zgodbe, 
hkrati pa ni zreduciran na samo vsebino te zgodbe. 
10 Avtorica želi dokazati, da naracija omogoča razpravo o indivi-
duumih, o relaciji med subjektivno in objektivno pozicijo, izven 
prostora filozofskega falocentričnega diskurza.

preteklost, kroži med njima že od samega začetka njunega 
srečanja. Lady v prvem pogovoru z Valom, v katerem se 
Val trudi, da bi nanjo naredil dober vtis, ker si želi, da bi 
ga zaposlila v svoji trgovini, spregovori o svojem življenju 
z možem, s katerim se je poročila pod prisilo, zatem ko so 
vaščani zažgali posestvo njenega očeta.11 

LADY: Because I sleep with a son of a bitch who bought me at 
a fire sale, not in fifteen years have I had a single good dream, 
not one – oh! ... I don`t know why I`m – telling a stranger – 
this …12 (Williams 1976: 279)

Vendar pa Lady svoje zgodbe sprva ne pove do konca, 
ker se zave, da pred njo stoji tujec, človek, ki prihaja iz 
neznanega sveta in ki ji s svojim domišljavim obnašanjem13 
na prvi pogled ne vzbudi največjega zaupanja. Val, ki ga 
kličejo tudi Kačja koža, je enigmatičen kitarist, ki s svojo 
divjo lepoto in svobodnim duhom vzbuja pri ženskah 
poželenje, kar tudi vztrajno izkorišča, vse dokler ne sreča 
Lady. Val je prikazan kot marginalna figura, kot postopač, 
ki se vdaja nočnemu življenju, alkoholu in priložnostni 
telesni ljubezni ter se zapleta v manjše goljufije in kraje. 
Williams ga povezuje z dionizičnim aspektom, na kar 
kaže tako njegova jakna iz kačje kože, po kateri je dobil 
vzdevek, kot tudi njegovo nagnjenje k hedonizmu in 
prestopanju družbenih normativov. Vendar pa smo že na 
začetku drame seznanjeni z Valovo intenco, da bo končal s 
svojim neresnim življenjem, si našel službo in se umiril, kar 
kaže na to, da se junak premika iz dionizičnega območja v 
apolinično razsežnost razuma. Na podlagi njegove iskrene 
odločitve, da se želi poboljšati, mu Lady ponudi službo v 
svoji trgovini, kjer se Val in Lady zapleteta v pogovor, skozi 
katerega se oblikuje njun odnos. Njun pogovor se na nek 
način nadaljuje tam, kjer se je ob njunem prvem srečanju 
končal, z vprašanjem, na kakšen način se ljudje, ki so si 
tujci, spoznavajo in kako se približujejo drug drugemu:

VAL: We don`t know each other. How do people get to know 
each other? I used to think they did it by touch.
LADY: By what?
VAL: By touch, by touchin ` each other.

11 Njen oče, italijanski priseljenec, se je zameril vaščanom, ker je 
izkazoval naklonjenost črncem, zato ga je skupina vaščanov ubila 
in zažgala njegovo posestvo. Šele na koncu drame se izkaže, da je 
bil tudi Ladyin mož eden od morilcev njenega očeta.
12 Ker gre za literarno delo, odlomkov nismo prevajali.
13 Val se Lady ob njunem prvem srečanju pohvali, da je njegova 
telesna temperatura vedno višja od normalne temperature, zato 
ga nikoli ne zebe. Pove tudi, da lahko ves dan zdrži brez požirka 
vode, da lahko zaspi, kjer hoče, ali pa ostane buden in ne spi, in 
da lahko zadrži sapo cele tri minute, ne da bi se onesvestil. Poleg 
tega pa jo seznani tudi s tem, da ima sposobnost, da vname iskre 
poželenja v vsaki ženski.
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LADY: Oh, you mean by close – contact!
VAL: But later it seemed like that made them more strangers 
than ever, uhh, huh, more strangers than ever …
LADY: Then how d`you think they get to know each other?
VAL: Well, in answer to your last question, I would say this: 
Nobody ever gets to know no body! We`re all of us sentenced 
to solitary confinment inside our own skins, for life!
LADY: Oh, no, I`m not a big optimist but I cannot agree 
with something as sad as that statement! (Williams 1976: 
279)

Zastavlja se vprašanje, ali je Orfejeva izjava resnično 
tako pesimistična, kot meni Lady, ali pa kljub radikalni 
intonaciji skriva v sebi zrno resnice, iz katerega lahko, 
glede na to, da med Evridiko in Orfejem v nadaljevanju 
vzklije ljubezen, izluščimo predpostavko, da je prav 
samota, tišina dveh osamljenih kož tista, ki omogoči 
vzpostavitev ljubezenskega diskurza.14 Val ugotavlja, da 
tako telesni jezik kot tudi dotik besed ne zadoščata, da bi 
dosegli intimo drugega, saj pod kupom izrečenih stavkov 
vedno zeva praznina. Ljubimca te razpoke ne moreta 
premostiti, zato ker je, kot trdi Luce Irigaray (2002: 24), 
z besedami težko ukrojiti pomene, ki krožijo med dvema 
neenakima svetovoma in med samimi stavki, ki poskušajo 
povezati, zgraditi most med njima. V izmenjavi med 
dvema govorečima bitjema pomen vedno ostaja nestabilen, 
nedokončan, neustoličen, nezmožen skrčiti se v besedo. 
Govorjena beseda se s svojim obratom nazaj od tistega, 
ki izreče, usmeri proti drugemu, zaradi česar je vedno 
obsojena na propad. Govorjenje je obrat k drugemu v želji 
po vzpostavitvi komunikacije in ponoven obrat k sami/
samemu sebi brez zmožnosti izreči čisto vse, kar bi si želela/
želel. »Med dvema je vedno prazen prostor« (Irigaray 
2002: 24). Vendar pa prav distanca omogoča, da se dve 
osebi, edinstveni v svoji različnosti, zbližata skozi gesto 
govora. Med bivanjem enega sveta in eksistenco drugega 
sveta je prostor »ničesar«, prostor, kjer se v praznini 
stika en svet z drugim in opozarja, da drugi ne bo nikoli 
»jaz«, da ne bo nikoli pripadal meni, postal moja last.15 
Avtorica pravi, da mora biti znotraj besedne izmenjave, 
kjer sta vedno prisotna dva z različnim nastopom, jezik 
odprt za spoštovanje neenakih pomenov in kot tak vedno 
problematičen v svoji težnji po dosegi cilja, h kateremu je 
usmerjen. »V dialogu med dvema drugačnima subjektoma 
najde nihilizem pozitivno zapolnitev.« (Irigaray 2002: 

14 Pesnik Jehuda Amihaj v pesniški zbirki Ura milosti pravi: 
»Ljubiti drug drugega se začne takole: potrpežljivo vdevati 
osamljenost v osamljenost, s trepetajočimi in natančnimi roka-
mi.«
15 Avtorica pravi, da je vedenje, da jaz nisem ti in da boš ti zame 
vedno drugi, nujno za pristop k drugemu. 

24) Williamsov Orfej, ki v navedenem citatu opozarja na 
nezmožnost preseganja razdalje med dvema govorečima in 
čutečima bitjema in prisega na bivanje v samoti, že v svojem 
nadaljnjem izjavljanju nezavedno vstopa v akt zapolnitve, 
v proces, s katerim postopoma osmisli svojo vase zaprto 
individualnost tako, da vstopa v recipročno komunikacijo 
z »neizogibnim drugim«, z Evridiko, ki ji pripoveduje 
svojo življenjsko zgodbo:

VAL: Listen! – When I was a kid on Witches Bayou. After 
my folks all scattered away like loose chicken`s feathers blown 
around by the wind … 
At fifteen I left Witches Bayou. When the dog died I sold my 
boat and the gun … I went to New Orleans in this snakeskin 
jacket ... It didn`t take long for me to learn the score. 
(Williams 1976: 284) 

Tudi Evridika se kot drugi »pripovedovani jaz« 
obrača k Orfeju v želji, da bi ta prepoznal edinstvenost 
njene zgodbe:

LADY: My mother`s mother`s sister - came here from Monte 
Cassino, to die, with relations! – but I think people always die 
alone … with or without relations. I was a little girl then and 
I remember it took her such a long, long time to die we almost 
forgot her… …(Williams 1976: 284)

Lady, ki je živela v tesni povezavi s smrtjo, ker je 
v svoji preteklosti poleg očeta izgubila tudi otroka in 
ljubljenega moškega, dobi ponovno voljo do življenja 
takrat, ko stopi v odnos z Valom,16 ko se dotakne eksistence 
sveta, ki mu pripada drugi, do katere je pot speljana preko 
praznine, preko samote, kot pravi Val, oziroma preko 
prostora, v katerem se vzpostavlja razlika med dvema 
subjektoma, ki je niti beseda ne more in ne sme dokončno 
premostiti. Evridika sestopi iz pekla, iz svojega življenja v 
izolaciji in samo sebe prepozna kot žensko, ki ji je uspelo 
premagati destruktivne sile, ki se utelešajo v njenem možu, 
avtoritativnem starcu brez srca, ki si je nasilno prilaščal 
njeno življenje. Evridika se skozi odnos z »neizogibnim 
drugim« formira kot govoreči subjekt, kot avtonomna 
oseba, ki jo določa njena specifična življenjska izkušnja 
– ženske, ki je bila obravnavana kot objekt menjave, kot 
blago, ki ga je mož kupil in prinesel v svojo hišo, in tujke, 
priseljenke, do katere imajo številni ljudje distanco ali pa se 
ji približujejo z nelagodjem.17

16 Prvi Ladyin tihi namig Valu, da bi postal njen ljubimec, naleti 
na odpor, ker se Val ustraši, da ga želi Lady kupiti in izkoristiti. 
Šele, ko mu Lady odkrito prizna svoja ljubezenska čustva, post-
aneta ljubimca.
17 To se najbolj kaže v opravljivih pogovorih meščank.
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zmagal`.« (Cixous 2005: 63) Orfej, ki je v svoji preteklosti 
funkcioniral skozi ekonomijo Don Juana,20 tako da se je 
organiziral iz pozicije »dati ženski le toliko, da bo lahko 
preživela tisti čas v postelji«, in nato v naglici ves svoj 
vložek potegnil nazaj zato, da ne bi ostal kaj dolžan, se 
odloči za ljubezen, ki temelji na izmenjavi. Orfej in Evridika 
se zbližata skozi menjavo besed, skozi menjavo osebnih 
zgodb, s katero vzpostavita odnos, ki temelji na medsebojni 
pozornosti. Prav s svojim »privilegiranim odnosom« pa se 
zoperstavita družbenim normam, ki »ne prepoznavajo«21 
in ne priznavajo njunega ljubezenskega odnosa, zaradi česar 
morata umreti. Kljub temu da je Orfeju in Evridiki uspelo, 
da sta z osebno naracijo ovrednotila svojo partikularno 
pozicijo, pa se njun odnos ne more razvijati in je obsojen 
na smrt, ker ostaja izven norm in ga Zakon ne potrjuje. 

Romeo in Julija, negativna dinamika ljubezenskega 
diskurza 

Julia Kristeva (1987: 209-234) ugotavlja, da je za 
ljubezen značilno to, da vedno stoji izven Zakona, zato 
je povezana s pregrešnostjo, prešuštvom in z drugimi 
deviantnimi oblikami funkcioniranja. Kljub temu, da 
sta njeni glavni potezi nelogocentrizem in ontološko 
nasprotovanje Zakonu (Koteska 2005: 375-397), si 
zaljubljenca želita, da bi njuna ljubezen postala zakonita 
in družbeno sprejemljiva. Zakon namreč za subjekt 
predstavlja sfero moči in privlačnosti, ki se staplja z 
idealom jaza,22 hkrati pa se subjektu kaže kot tiranska sila, 
ki reprezentira represivne stereotipe. »Zakonska zveza 
temelji na vsakdanjih stereotipih, katerih cilj je socializacija 
para, njegova praktična pretvorba v družbeno Pogodbo.« 
(Koteska 2005: 375-397) Izkaže se, da je zakonska 
zveza kot družbeno ogledalo, ki potrjuje našo ljubezen, 
postavljena na avtoritativno pozicijo, iz katere uravnava 
našo strast. O tem, da je za ljubezenske pare Zakon 
smrtonosen, govori Sheakspearovo delo Romeo in Julija, 
zgodba o slavnem paru oziroma zgodba o »nemogočem 
paru«, kot pravi Kristeva. Romeo in Julija namreč več 
časa namenita svoji pripravi na smrt kot pa trenutkom, ki 
jih preživita skupaj v ljubezni. Pri vzpostavitvi strukture 
nemogočega para sta najpomembnejši skrivnostnost in 
nevidnost pred Zakonom. »Ali se Romeo in Julija veselita 
polnosti skupnih trenutkov ali strahu, da bosta grajana? 

20 Kirkegaard (1995: 197) je dejal, da Don Juan v vsaki ženski 
vidi vse ženske, ker je vse, kar je povezano z ženskami, njegova 
molitev. Njegova gigantska strast do žensk pa se staplja z željo po 
tem, da bi povečal, razširil lepoto svoje lastne refleksije.
21 Judith Butler (2000: 81) pravi, da brez prepoznavanja človek 
ne more obstajati. Če človek ni prepoznan skozi družbene norme, 
je obsojen na počasno umiranje in melanholijo. 
22 Kristeva izhaja iz Freudovega idealnega jaza.

LADY: I guess my heart knew that somebody must be coming 
to take me out of this hell! You did. You came. Now look at 
me! I`m alive once more! (Williams 1976: 339)

Williamsovemu Orfeju uspe to, kar mitološkemu 
Orfeju ni uspelo: rešiti Evridiko iz pekla, jo pripeljati na 
površje, ne da bi pri tem poskušal uporabiti svojo umetnost 
ali izrabiti Evridiko za kreacijo svoje umetniške imaginacije. 
V ospredju Williamsove zgodbe je ljubezenska motivika, 
ki uhaja mitološki upodobitvi, ne samo zato, ker je lik 
Orfeja, kljub temu, da je kot kitarist še vedno povezan 
z glasbo, izpostavljen kot ljubimec in ne kot umetnik, 
temveč predvsem zato, ker se Orfej/ljubimec, v nasprotju 
s svojimi predhodniki, odpove potrebi po gospodarjenju 
svetu in se odreče svojim sebičnim interesom,18 zaradi 
katerih mitološki junak ni zmogel ljubiti Evridike drugače 
kot v njeni odsotnosti. Tisto, kar zaznamuje Williamsova 
Orfeja in Evridiko, je njuna prisotnost in eksistiranje 
v družbi, ki nasprotuje uresničitvi njune ljubezni. 
Čeprav se na videz zdi, da junaka zaradi svojih notranjih 
konfliktov nista sposobna zaživeti skupaj, ker je Evridika 
obremenjena s svojo preteklostjo, s svojim možem – ki se 
mu želi maščevati z obuditvijo vinograda, ki simbolizira 
njen lastni čustveni razcvet in vnovično oživitev njenega 
telesa, v katerem nosi Orfejevega otroka –, Val pa je 
obremenjen s prihodnostjo, ker ga skrbi, da bi ljubezenska 
vez lahko ogrozila svobodo njegovega duha, se na koncu 
izkaže, da je pravzaprav družba tista, ki onemogoča njuno 
skupno bivanje. Umirajoči mož, ki ženi ne privošči sreče, 
in skupina vaščanov, ki vohuni za Valom, ker se počutijo 
ogrožene zaradi njegove enigmatične narave in moči, ki jo 
ima nad ženskami v mestu, povzročita njuno smrt. Na dan 
otvoritve vinograda Ladyin mož ustreli Lady, medtem ko 
Vala, ki se v zadnjem trenutku odloči, da bo ostal ob Lady, 
kljub temu da se zaveda, da mu grozi smrt, vaščani ubijejo 
v požaru.19 Orfej je s tragično odločitvijo, ki so ji sledile 
tragične posledice, očistil samega sebe krivde, ki jo je nosil 
zavoljo svojih sebičnih poskusov, da bi zavrgel intimo, ki 
sta jo ustvarila z Evridiko (Dickinson 1969: 301-7). Jakna 
iz kačje kože, ki je po požaru edino, kar ostane za njim, 
je simbol svobode, ki jo je Orfej dosegel s tem, ko se je 
odločil za ljubezen. Tisto, kar Orfeja resnično osvobodi, je 
njegova opustitev »strateške preračunljivosti«, ki temelji 
na »najmanjši možni izgubi, z najmanjšimi možnimi 
stroški.« (Cixous 2005: 63) »Moške figure skozi literaturo 
vam bodo povedale isto: `preračunavam, kaj narediti, da bi 

18 Četudi Val zaradi strahu pred tem, da bi izgubil svojo prostost, 
sprva ne sprejme odgovornosti do odnosa, ki sta ga vzpostavila z 
Lady, se na koncu drame izkaže, da je zaradi svoje ljubezni do 
Lady pripravljen umreti.
19 Pred tem vaščani Vala opozorijo, da ga bodo ubili, če ne bo 
odšel iz mesta.
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sonca. Takrat, ko je ljubezen idealizirana, je enačena s 
svetlobo in brezčasjem, takrat, ko se ujame v čas, pa išče 
zatočišče v temi in smrti.26 Kristeva poudarja, da Julijina 
težnja po razkosanju, izničenju telesa, ki izvira iz njenega 
sovraštva do Romea,27 sovpada z njeno željo po tem, da bi 
se ona in Romeo združila v celoto, da bi se dve eksistenci 
združili v eno. »Izniči svojo simbolno entiteto zato, da boš 
onesposobil mene samo – na temeljih tvojega ljubljenega, 
razkosanega telesa bova postala popolna, celovita …« 
(Kristeva 1987: 212) Nekaj »avtarkičnega« je na nočni-
jouissance, nekaj, kar privlači osamljene »ljubimce noči« 
in jim omogoča sanjanje o najlepši ljubezni v zahodnem 
svetu (Kristeva 1987: 212). Avtorica se sprašuje, ali se 
razlog za vznik tovrstnega pogleda na ljubezen skriva v 
intimnih, psiholoških nagibih posameznikov ali znotraj 
samega ustroja freudovske družbe »ali pa je ljubezen sama 
tista, ki s svojim dvojnim obrazom, soncem in nočjo, z 
radostjo in muko vzbuja tragično napetost med spoloma.« 
(Kristeva 1987: 216) V nadaljevanju poskuša avtorica 
prikazati, da lahko dinamiko ljubezni, katere pogonska sila 
je po njenih besedah sovraštvo – čustvo, ki je po Freudu 
starejše od ljubezni – obrazložimo in razčlenimo skozi 
vzorce obnašanja pri otroku, ki hoče postati eno z idealnim 
očetom in zaščitniško materjo. Tako kot hoče otrok iz 
treh narediti dva, tako ljubimec in ljubimka poskušata iz 
dveh narediti eno. »Par je eden v paru, ki v aktu združitve 
z drugim vedno išče samoaktualizacijo.« (Koteska 2005: 
379) Ali si Julija resnično želi izničenje svojega ljubimca 
zato, da bi se dokopala do izgubljene Enosti, do idealnega 
kroga, v katerem se »oče-mati-in ona sama« spajajo v 
celoto, ali si želi prav nasprotno, to, da bi iz enega nastala 
dva, da bi skozi razkroj, uničenje Zakona in njegovega 
vodilnega glasu vzniknila dva subjekta, ki ne bi bila prežeta 
z grožnjo in s strahom pred tem, da bi bila njuna eksistenca 
utišana, temveč bi imela priložnost spregovoriti vsak s 
svojim, individualnim glasom? Julia Kristeva pravi, da se 
ljubimci bojijo, da bi njihovo identiteto pogoltnil drugi. 
»Takoj, ko se drugi pokaže kot drugačen od mene, postane 
zame odbijajoč …« (1987: 222) Kljub temu da Drugemu 
postavljamo vprašanje, »kdo si«, ki je sicer preprosto, ne 
znamo nanj odgovoriti, ker zaradi strahu, da bi odkrili, 
da se v Drugem skriva tisto, kar je nam tuje, agresivno 
zavračamo možnost, da bi spoznali, kdo Drugi pravzaprav 
je (Butler 2004: 35). 

Kot smo že ugotovili, Adriana Cavarero ugotavlja, da 
si ljubimci ne želijo smrti, izginotja ali večnega spanca,28 

26 Kristeva pravi, da je ženska strast veliko bolj povezana s smrtjo 
kot moška.
27 Njuna ljubezen naj bi po besedah avtorice temeljila na sovra-
štvu, saj šele to omogoča intenzivnost strasti.
28 Pri Romeu in Juliji spanje simbolizira obljubljeno deželo, ki jo 
ljubimca dosežeta po svoji smrti.

Ali bi njuna strast minila, če jima ne bi sorodniki, oče in 
vsi ostali grozili s tem, da bodo vstopili v njuno karnalno 
intimo in ju kaznovali?« (Kristeva 1987: 211) Zaradi 
tega, ker izzovejo Zakon, se skriti ljubimci približujejo 
norosti in so zreli za zločin (Kristeva 1987: 221). Toda 
prav norost subjekta, odsotnost tistega, da bi kaj pomenil, 
in norost jezika »sta tista iskra, ki preskoči« in na temelju 
katere je ljubezen lahko uresničena (Mesec 2005: 97-117). 
Julija je tista, ki ve, da se ljubezen lahko udejanji zgolj 
skozi razpustitev identitet, zato se obrača k Romeu in mu 
pravi, da naj opusti svoje ime oziroma ime očeta ter zavrne 
patriarhalno identiteto (Bahovec 1996: 14-30),23 da bi se 
lahko predal ljubezni. Ime je tisto, ki prinaša smrt tistemu, 
ki ga nosi, zato ker ime nima nikakršnega spoštovanja do 
življenja njegovega nosilca. (Cavarero 2000: 23) Romeo 
in Julija, tragedija imen, je tragična v tem, da ostaja ime 
indiferentno do svojega nosilca. Junaka sama ugotavljata, 
da njuna osebna zgodba, ki nastaja skozi njun edinstven 
odnos, ne pripada zgolj njima. Ime »Romeo« ni tisto, kar si 
Julija želi,24 ime zanjo ni stvar fizičnega telesa, »ne pripada 
moškemu«, saj ne imenuje ničesar na njegovem telesu. 
Julija pravi, da ime ni ne roka ne obraz ne katerikoli drug 
del telesa, zato ga ni mogoče od telesa preprosto odrezati, 
ločiti (Bahovec 1996: 14-30). Julija torej prepoznava, da je 
ime, kljub temu da ni del telesa, od telesa neločljivo, zato 
v njej plamti destruktivna želja po tem, da bi bilo to telo 
dokončno izničeno. Romeo sovraži svoje ime takrat, ko je 
skupaj z Julijo, samo kadar je v njeni družbi, si predstavlja, 
da je ločen od imena in svoje genealogije. Njegovo ime, ki 
po eni strani ne imenuje njegove edinstvene eksistence in 
nima nič skupnega z njuno ljubeznijo, ki se je vzpostavila 
skozi partikularnost in intimno govorico, je po drugi 
strani neločljivo tako od Romea kot tudi od odnosa, ki 
se vzpostavi med njim in Julijo.25 Julija, ki pravi, da bo v 
času Romeove smrti noč razkosala njegovo telo v majhne 
zvezde, ki bodo okrasile »obraz neba«, si želi, da bi se telo 
njenega ljubimca razgradilo skupaj z njegovim imenom. 
Noč, metafora, ki spada v domeno ženskega, označuje 
polovico esence, ki tvori ljubezen (Kristeva 1987: 221). Ob 
prvem srečanju, ko Romeo in Julija še nista bila soočena z 
ambivalentnostjo časa in s strahom pred prihajajočo smrtjo, 
se v njunem ljubezenskem diskurzu pojavlja metafora 

23 Avtorica primerja Romea in Julijo z Orlandom in pravi, da v 
nasprotju s sporočilom, ki ga lahko skozi feministično branje raz-
beremo v prvem delu – da je treba ohraniti spol in opustiti ime 
oziroma se odpovedati patriarhalni simbolni identiteti – Orlan-
do ponuja drugo možnost: »ohraniti ime in opustiti spol, odpo-
vedati se spolni razliki, postati enaka moškemu«. 
24 Julija pravi, da je ime njen sovražnik.
25 Adriana Cavarero pravi, da ljubezenska zgodba o Romeu in 
Juliji ne bi bila to, kar je, oziroma bi bila drugačna, če se ne bi z 
njo prepletala »druga« zgodba, zgodba imen.
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temveč si želijo, da bi bili v odnosu do partnerja/partnerke 
priznani kot edinstvena eksistenca, ki skozi izmenjavo 
besed in dotikov spoznava njegovo/njeno in svojo lastno 
specifičnost. Zato, ker »drugi« ne more biti nikoli 
»isto« in tudi ne preprosto nasprotje od »istega«, par 
ne more tvoriti skladne celote. »Če se vzpostavita dva, 
med katerima skozi odprt prostor poteka izmenjava, ki 
omogoča spreminjanje in gibanje identitet, se prične rušiti 
tradicionalna ontologija Enega.« (Irigaray 2002: 11) 
Zakaj bi si torej Julija, ki od Romea zahteva, da se odreče 
imenu Zakona, želela, da se njeno telo izniči in izgubi v 
Enem? Julija deluje dvoumno, na eni strani zavrača Zakon, 
na drugi pa ga potrjuje in krepi s tem, da poskuša iz dveh 
narediti eno. Julijino dojemanje ljubezni je res prežeto s 
sovraštvom, kot pravi Kristeva, a tukaj se zastavlja vprašanje, 
ali je to sovraštvo, ki Juliji prepričuje, da bi udejanjila svoja 
hotenja, res del same narave libida oziroma del incestuozne 
želje, ki se upira zadovoljitvi. »Če psihična represija izvira 
iz incestuozne želje, je neodvisna od družbene represije.« 
(Deleuze in Guattari 2004: 124) Ali je psihična represija, 
ki sloni na ojdipskem kompleksu, ustrezna ekspresija 
nezavednega in je Ojdip res želen? Po Freudovih besedah je 
prepovedano tisto, kar je želeno – zakon človeku prepove 
tisto, kar si njegov instinkt želi. »Zakon nam pravi: ne boš 
se poročil z materjo in ne boš ubil svojega očeta, pokoren 
subjekt pa naj bi sam pri sebi ugotovil, da si prav to želi.«29 
(Deleuze in Guattari 2004: 124) Vendar pa zakon po 
Deleuzovih besedah prepoveduje nekaj, kar je popolnoma 
fikcijsko, in zahteva od subjekta, da deluje v skladu s to 
fikcijo. Nezavedno, ki naj bi bilo temno in mrko, je tisto, ki 
po besedah Kristeve privlači ljubimce in ljubimke in jih sili 
v njihovo lastno destrukcijo. Deleuze se v nasprotju s tem 
sprašuje, ali ni groza podzavesti pravzaprav groza, ki vznika 
v zavesti. »Ali ni v nezavednem manj terorja in krutosti 
kot v zavesti šefa, države, vojaka ...« (Deleuze in Guattari 
2004: 126) Nezavedno ima svojo grozo in strahove, a 
ti niso antropomorfni, zato ker nezavedno ne vsebuje 
nobenega ideala, ničesar konceptualnega, nič osebnega – 
oseba namreč tako kot ego pripada zavesti ali mentalnemu 
subjektu. »Ni razum, ki dremlje, tisti, ki ustvarja pošasti, 
temveč oprezna in nespečna racionalnost.« (Deleuze 
in Guattari 2004: 122) Psihoanaliza je skozi krivdo in 
kastracijo ojdipizirala nezavedno, kljub temu da obstajajo 
tudi druge sile, ki zaznamujejo in ustvarjajo nezavedno. 
»Žalost izvira iz dejstva, da ne moremo več prenesti 
ojdipizacije in hamletizacije30 ki nas obkrožata.« (Deleuze 

29 »Zakon pripravi subjekt do tega, da sprejme krivdo, da se po-
čuti krivega.«
30 Deleuze pravi, da je bil Hamlet brez ugovora heroj, vendar 
pa se sprašuje, ali smo ljudje res rojeni kot Hamleti ali pa je bolj 
verjetno, da se sami ustvarimo in oblikujemo skozi Hamletovo 
podobo. »Zakaj vedno znova in znova obnavljati isti mit?«

in Guattari 2004: 123)

Zaključek

Žalost in sovraštvo, ki prežemata Julijo in njena 
dejanja, ne prihajata od znotraj, iz temnih globin 
nezavednega, temveč ju zaneti agresija, ki prihaja od zunaj, 
iz družbenega okolja, ki ga obvladuje represiven Zakon, ki 
priznava zgolj institucionalizirano obliko ljubezni, medtem 
ko ljubezen, ki se zoperstavi tej obliki, prežene na sam rob 
in še čez, v zločin, v norost, v odsotnost in smrt. Julijina 
težnja po imaginarni združitvi v Eno je pravzaprav njena 
resignacija, njena dokončna vdaja in predaja Zakonu.31 
Tisto, kar uniči tako Romea in Julijo kot tudi Orfeja (Vala) 
in Evridiko (Lady), je ime očeta, ime »meta-moškega, čigar 
model je tisti bog, ki je v veliki večini predstavljen v naši 
kulturi.« (Irigaray 2002: 11) Alain Badiou (2002: 181-
196), ki zavrača »stalitvene koncepcije ljubezni«, pravi, da 
ljubezen ni tisto, kar tvori ekstatično Eno skozi domnevno 
Dvoje. »Ekstatično Eno je namreč mišljeno onstran 
Dvojega zgolj kot potlačitev mnoštva. Odtod metafora noči, 
trmasta sakralizacija srečanja, teror, ki ga izvršuje svet … V 
mojih kategorijah je to figura katastrofe, ki se kot takšna 
nanaša na generično ljubezensko proceduro. Vendar pa to 
ni katastrofa same ljubezni, temveč spominjanje nekega 
filozofema, filozofema Enega.« (Badiou 2002: 183) 

Mit o romantični ljubezni je bil v več kot dva tisoč 
letih deležen številnih interpretacij, kar kaže na to, da 
je zahodna kulturna imaginacija prežeta s konceptom 
ljubezni, ki temelji na umanjkanju razmerja med 
ljubimcema, ki nikakor ne najdeta načina, da bi prišla 
skupaj. Ugotovili smo, da ideja, da je že v sami naravi Erosa, 
v njegovi strukturi nekaj, kar naj bi delovalo kot ovira, kot 
človekova težnja po tem, da iz dvojega ali večih napravi eno, 
zato da bi dosegel tisto, kar je bilo potlačeno – izgubljeno 
Enost, izvira iz dualistične koncepcije Erosa. Tako Freud 
kot tudi drugi teoretiki oziroma teoretičarke obravnavajo 
ljubezen kot destruktivno silo, ki povzroča vznik agresivnih 
formacij znotraj človeške družbe. Vendar pa Eros ni 
esencialna tvorba, ki iz svojega jedra širi negativnosti, 
temveč je kulturnozgodovinski konstrukt, ki se po eni 

31 V nasprotju z Julijo, ki konča svoje življenje v naročju Enega, 
je Narcisu uspelo dokončno prekršiti antični zakonik, ker je iskal 
drugo polovico sebe, ki je bila produkt njegove lastne podobe. 
Kristeva pravi, da je Narcis v bolečini in smrti odkril alienacijo, 
odtujitev, ki je konstitutivni del njega samega. Prikrajšan Enega 
ni doživel zveličanja (kot Kristus). Razum ga ni mogel več rešiti 
pred tem, da bi se pred drugim kazal kot množina, kot multipli-
kacija objektov ali delov. V sebi »ni imel dovolj ljubezni«, ki 
bi mu omogočila pobeg pred njegovo drugostjo v Eno. Njegova 
drugost ni dokončana v celoti, ne postane večna, ostane odprta, 
smrtna, nezmožna doseči celovitost.
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strani spreminja glede na historični kontekst, v katerem se 
pojavlja, po drugi strani pa zaradi patriarhalnih politik, ki 
zavirajo razvoj njegovih pozitivnih konotacij, ostaja ujet v 
destruktivno, hierarhično strukturo. Ljubimci in ljubimke, 
ki jim uspe zgraditi svoj odnos skozi enakovredno izmenjavo 
stališč, postavljajo na glavo hierarhično strukturo Zakona. 
Z naracijo, ki temelji na izmenjavi osebnih zgodb, na 
intimni govorici, se zoperstavljajo »filozofemu Enega« 
oziroma »figuri katastrofe« in ovrednotijo različne 
pozicije izrekanja.
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Mirna Buić

Metroseksualec - »novi« tip moškega: njegove reprezen-
tacije in poskus dekonstrukcije hegemonske moškosti

Povzetek

Konstrukt »metroseksualca« kaže na določene družbene spremembe, ki se nanašajo predvsem na spolne vloge in pojmo-
vanje (hegemonske) moškosti. Gre za zelo nejasen pojem, ki je sprožil zanimanje medijev, oglaševalne, modne in kozmetične 
industrije. Avtorica v članku obravnava različne definicije pojma »metroseksualec«, preko katerih problematizira vprašanje 
moškosti, spolnih vlog in identitet. Metroseksualnost analizira tudi kot medijski fenomen. Osredotoča se na podobo in druge 
značilnosti tako imenovanega metroseksualca oziroma na globaliziranega »novega moškega«, ki ga (re)producirajo in promovi-
rajo moške revije, kot je Men’s Health. 

Ključne besede: metroseksualci, metroseksualnost, novi moški, spolne vloge, hegemonska moškost, stereotipi, moške revije 
življenjskega sloga, mediji, oglaševanje, kozmetična industrija, modna industrija.

Summary 

The construct of the »metrosexual« indicates the changes in our society, especially concerning gender roles and the notion 
of (the hegemonic) masculinity. It is a very ambiguous term which has received enormous attention by the media, advertising, 
fashion, and cosmetic industry. In her article the authoress deals with various definitions of the mentioned notion and by which 
she looks at the question of masculinity, gender roles, and identities. She then attempts to analyze the notion of metrosexuality 
as a media phenomenon; she focuses on the image and other characteristics of the so called metrosexual, or of the – globalized – 
»new lad«, (re)produced and promoted by male lifestyle magazines, such as Men’s Health. 

Key words: metrosexuals, metrosexuality, the »new lad«, gender roles, hegemonic masculinity, stereotypes, male lifestyle 
magazines, the media, advertising, cosmetic industry, fashion industry.

Sedela sem v kavarni, ko sem zaslišala, kako se skupina 
deklet za sosednjo mizo krohota. Ker so pritegnile mojo 
pozornost, sem prisluhnila njihovemu pogovoru. Beseda je 
tekla o ženskih lepotnih opravilih – o striženju, friziranju, 
depiliranju, puljenju obrvi in podobno. Poslušanju se je 
pridružil prijatelj, ki se je začel posmehovati po njegovem 
mnenju »nesmiselnemu in bizarnemu« ženskemu početju, 
tedaj pa sem se spomnila, da »tipična ženska« skrb za 
videz ni lastna zgolj ženskam. Pomislila sem na mnoge 
reklame, v katerih nastopajo lepo urejeni mladi moški 
s popolnimi telesi. Spomnila sem se tudi na zvezdnike, 
nekatere športnike, na zvezdo nogometa Beckhama – kar 
mi je vzbudilo asociacijo na besedo »metroseksualec«. Gre 
za pojem oziroma besedo, ki se trmasto upira enostavnim 
definicijam. Z enim izrazom tako lahko zaobjamemo 
množico zlasti spolnih stereotipov, sam pojem pa obenem 
priča tudi o spremembah, ki se odvijajo okoli nas. Izraz 

pove marsikaj in hkrati nič novega, kljub temu pa doživlja 
ogromno medijsko in marketinško pozornost. 

Članek je vsebinsko razdeljen na dva dela. V prvem 
gre za interpretacijo prvotne definicije metroseksualnosti, 
čemur sledi analiza različnih reinterpretacij tega pojava, 
ki se pojavljajo na spletnih straneh in forumih in ki jih 
je podalo tudi osem sogovornic in sogovornikov med 
dvajsetim in tridesetim letom starosti. Na podlagi izjav 
sogovornikov in pregleda spletnih strani problematiziram 
vprašanje maskulinosti, spolnih vlog in (spolne) identitete, 
ki je povezana z metrosekualnostjo. 

Drugi del temelji na analizi metroseksualnosti kot 
medijskega pojava; tu podrobneje predstavim podobo 
metroseksualca, tako imenovanega »novega moškega«, 
ki jo ustvarjajo moške revije življenjskega sloga. Fokus je 
usmerjen v najbolj znano revijo tovrstnega žanra, Men's 
Health. 

Kula let.1, št. 1, 2008, str. 34 - 41. 
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Pojmovanja metroseksualnosti

Če želimo podrobneje razložiti pomen 
metroseksualnosti in metroseksualcev v današnji družbi, se 
moramo najprej vprašati, kdaj se je ta izraz pojavil in kakšen 
je bil njegov prvotni pomen. Gre za skovanko britanskega 
novinarja in pisatelja Marka Simpsona, ki je prvi uporabil 
izraz »metroseksualec« leta 1994. Z njim je označil 
urbanega moškega, ki posveča veliko pozornosti svojemu 
videzu, se depilira, je reden gost fitnes studiev. Je narcis, 
ki uporablja kozmetične preparate in izvaja »(lepotne) 
rituale«, ki naj bi veljali za strogo ženske. Obenem pa naj 
bi bil vsaj približek intelektualca (http://marksimpson.
com,  9. 4. 2007).

Metroseksualci naj bi bili mladi in bogati moški, ki 
imajo prefinjen okus in ki veliko časa (in denarja) posvečajo 
svojemu življenjskemu slogu; so izredno angažirani, 
predvsem pri iskanju zanje vitalnih informacij (prebirajo 
revije, gledajo oddaje, sledijo modni in kozmetični 
industriji in podobno) in ko svoj način življenja razlagajo 
drugim. Simpson pravi, da gre za izredno prepoznavno 
kategorijo sodobnega moškega: 

Tipičen metroseksualec je mlad moški, ki ima veliko 
denarja, ki ga lahko zapravi, in živi v metropoli ali v 
njeni bližini – kajti tam se nahajajo najboljše trgovine, 
klubi, fitnes studii in frizerji. Uradno je lahko gay, 
heteroseksualec ali biseksualec, ampak to dejansko ni 
pomembno, ker ima sebe za svoj edini objekt ljubezni 
in seksualno preferenco. Posebni poklici, kot so 
manekenstvo, delo v medijih, v glasbeni industriji in 
dandanes v športu, jih še posebej privlačijo, ampak po 
pravici povedano, tako kot moški kozmetični izdelki 
in herpes so tudi oni bolj ali manj povsod (http://
marksimpson.com,  9. 4. 2007).

Simpsonovi trditvi o vseprisotnosti in prepoznavnosti 
metroseksualcev le težko verjamemo, kajti iz pogovorov, 
ki sem jih opravila, je razvidno, da niso vsi seznanjeni s 
pojmoma »metroseksualec« in »metroseksualnost«, 
kakor tudi ne z značilnim življenjskim slogom 
metropolitanskega metroseksualca. Prav tako nekateri 
menijo, da metroseksualcev ne bi prepoznali. Tisti, ki izraza 
poznajo, pa imajo pogosto svojevrstne in le njim lastne 
predstave o metroseksualcih. Tovrstnih reinterpretacij 
prvotne definicije je ogromno, prisotne pa so predvsem v 
medijih.

Vsi moji sogovorniki so ugotovili, da gre za urbani 
fenomen. Nekateri vidijo metroseksualca kot modernega 
moškega, ki je prevzel tradicionalno ženske značilnosti, 
ki se ne sramuje kazati svoje ženske plati – še posebej, 

ko gre za skrb za pričesko, zanimanje za oblačila znanih 
modnih znamk, za proizvode za nego telesa in podobno. 
Del sogovornikov pa je sledil definiciji, ki jo srečamo v 
revijah in časopisih. Tu beseda metroseksualec reprezentira 
moškega, ki je »v stiku s svojo žensko platjo« ali femini(l)
nostjo. Za mnoge je bila pomembna spolna usmerjenost 
tega moškega. Vidijo ga kot heteroseksualca, ki ima ženske 
poteze, ki so vidne predvsem v njegovem vedenju in 
življenjskem slogu. Eden od sogovornikov me je opozoril na 
pogosto nekritično enačenje pojmov metroseksualnost in 
homoseksualnost. Beseda metroseksualec naj bi označevala 
moškega, ki ga ljudje zamenjujejo za homoseksualca zaradi 
njegovega »tipično gayevskega« videza in obnašanja 
ter zaradi njegovega stika s svojo ženskostjo. Podobna 
mnenja sem zasledila na nekaterih internetnih straneh: 
metroseksualce definirajo kot »straight moške, ki 
sprejmejo homoseksualni življenjski slog« (http://www.
urbandictionary.com/define.php?term=metrosexual, 
20. 2. 2005). V pogovorih s sogovorniki pa sem zasledila 
tudi mnenje, da so metroseksualci homoseksualci, ki se 
skrivajo za »nesmiselnim, izmišljenim izrazom«. Beseda 
naj bi bila zgolj maska, za katero se skriva homoseksualec, 
ki zakriva svojo spolno usmeritev (http://www.
urbandictionary.com/define.php?term=metrosexual, 
20. 2. 2005).  Hudomušno so zvenele izjave sogovornic, 
češ da metroseksualci niso idealni moški ali partnerji, ker 
preživijo veliko časa pred ogledalom, morda bistveno več 
časa kot one same. Le redki pa so tisti, ki premišljujejo o 
samem fenomenu metroseksualnosti. Med njimi velja 
omeniti sogovornika, ki je prepričan, da obstaja razlika med 
»pravim metroseksualcem« in »navadnim šminkerjem«:  

Metroseksualec skrbi za dieto in v nulo pedanten fitnes 
vadbeni program in sploh za lase uporablja milijon 
stvari, ne samo šampon in gel. Praktično večina življenja 
se vrti okoli njegovega izgleda oziroma njega samega – 
narcisist, da o oblekah ne govorimo… Navaden šminker 
pa je manj potenciran…

Skratka, jasno je, da je definicij metroseksualca toliko 
kot njihovih stvariteljev. Množica obstoječih definicij – 
med katerimi so nekatere zelo negativno naravnane (kot 
je na primer Simpsonova) – nam nudi vpogled v pomen 
in moč nekaterih stereotipov, ki prevladujejo v sodobni 
družbi. Za njihovo razkritje pa je potreben preskok 
k problematiziranju moškosti oziroma maskulinosti 
(metroseksualca). 

Metroseksualnost vs. femininost – feminizacija moških 
ali »igranje« stereotipnih spolnih vlog? 

Iz navedenega je razvidna spornost Simpsonove 
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njim povezane maskulinosti. Torej ne gre za tisto, kar ljudje 
materialno so (saj je tudi to družbeno definirano), temveč za 
to, kar družbeno reprezentirajo, kako so reprezentirani ter 
kako izvajajo svoj(e) spol(e) (Whitehead in Barrett 2001: 
7). Prav to spoznanje, da je spol družbena in ne biološka 
kategorija, dopušča obstoj partikularnih, prepletajočih 
se in spreminjajočih se kategorij, povezanih s spolom, 
spolnostjo, spolnimi vlogami in (spolnimi) identitetami 
(Connell 2001: 35).

Spol torej ni enotna, še manj pa stabilna družbena 
kategorija, kajti vseskozi se spreminja. Pri tem gre za niz 
spolnih razmerij, ki posamično ali ločeno nimajo pomena 
(Kimmel 2001: 23, 273, primerjaj Connell 2001: 31). Spol 
(in kategorija spolne identitete) je zato individualiziran. 
Kot pravi Bell: »[I]dentiteta je rezultat dejanj družbene 
performativnosti [posameznika]...« (po Whitehead in 
Barrett 2001: 20) Družbeni kontekst ima bistveno vlogo 
pri določanju različnih spolnih kategorij, zato sta na primer 
moška spolna vloga in moškost (maskulinost) doživljali 
velike spremembe v svojem koncipiranju (Whitehead 
2002: 20). 

Spolna vloga je pravzaprav sklop vedenj – dejanj, 
akcij (Connell 2001: 31), stališč in interesov, ki se jih 
pripisuje pripadnikom nekega spola; prepoznavamo jo 
v »ustaljenih, tradicionalnih predstavah o tem, kaj je 
značilno in primerno za ženske ter moške« (Musek 1995: 
34). Ko govorimo o maskulinosti, pa imamo v mislih 
spolni vzorec, ki je neposredno povezan s predstavami o 
določeni (domnevno pravilni) spolni vlogi posameznika 
kot pripadnika enega od spolov. Seveda tu trčimo na 
pomen (spolnih) stereotipov, ki jih proizvajajo razlage 
spolov, ki obravnavajo spolne vzorce kot biološko dane. 
Pri teh, tako kot pri vseh stereotipnih predstavah, gre za 
»diskurzivno orodje v ideološkem konstruiranju družbenih 
skupin in kategorij, katerega pomena in moči ne moremo 
doumeti« (Pickering 2001: 1). Stereotipi so poenostavitve 
in generalizacije ter esencializacije različnih družbenih 
kategorij in pojavov. Skozi popačeno reprezentiranje 
skušajo prikazati neko kategorijo ali skupnost kot izredno 
homogeno v svojem bistvu, zato predstavljajo nenatančna 
in v družbi zakoreninjena mnenja in sodbe. 

Tradicionalne lastnosti moškega naj bi bile naslednje: 
agresivnost, vodstvene ambicije, jasnost in oblastnost, 
ambicioznost, tekmovalnost, dominantnost, samozavest, 
uspešnost, neodvisnost, glasnost in moč, hitro sprejemanje 
odločitev ter trdnost (glej Kimmel 2001: 272). Musek 
podaja nekatere lastnosti maskulinosti, ki sovpadajo z 
navedenimi, in na kratko jih sintetizira tako: ko gre za 
maskulinost, ima »posameznik ... izražene lastnosti, ki se 
ujemajo s tradicionalno moško vlogo« (1995: 36, primerjaj 
Kimmel 2001: 271). Za tradicionalnega moškega torej velja, 
da je dominanten, agresiven, močan in oblasten, kar izraža 

skovanke, za katero še sam meni, da je bila šala, ki je nastala 
na račun tedaj (sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja) 
še razvijajoče se kategorije metroseksualcev (http://
marksimpson.com, 9. 4. 2007). Simpsonova skovanka je 
sicer originalna, a nam o metroseksualcih ne pove veliko. 
Gre za publicistično oziroma novinarsko potezo, katere 
cilj je pritegniti pozornost bralcev ter povečati branost 
določenega tiskanega medija. Vendar pa je ta poteza 
presegla pričakovanja in se preobrazila v pravi fenomen, ki 
mu danes pravimo metroseksualnost. 

Kljub temu da gre za relativno nov izum, ni nastal 
iz nič. Tovrstna definicija in tovrstno Simpsonovo 
pojmovanje moškega predstavljata nov tip moškega, 
ki se bistveno razlikuje od tradicionalnih predstav o 
tem, kako naj bi moški izgledal, se obnašal, razmišljal 
in tako dalje; promovira mladega moškega, za katerega 
sta »samoolepševanje in ustvarjanje imidža postala 
nepogrešljiva elementa samopodobe« (Kuhar 2003: 5, glej 
Kuhar 2004: 80). Težava je v tem, da se tako Simpsonova 
definicija kot tudi nadaljnja izpeljana pojmovanja fenomena 
metroseksualnosti napajajo iz že obstoječih stereotipov 
o različnih kategorijah (družbenih, spolnih, »rasnih«, 
razrednih). S tem se jih predstavlja kot veljavne, resnične 
ter se jih tako še naprej konstruira in vzdržuje (Whitehead 
in Barrett 2001: 12). 

Pri metroseksualcih naj bi bila zlasti ena kategorija 
pod velikim vprašajem, in sicer maskulinost ali moškost. 
Že iz predstav sogovornikov o metroseksualcih lahko 
razberemo, da je poudarjanje in prevzemanje »ženskih 
potez« prvo, kar posamezniki opazijo. Naraščajočo 
skrb moških za svoj videz povezujemo s »feminizacijo 
moških«. Pri tej besedni zvezi ne gre zgolj za poudarjanje 
tako imenovanega »poženščenja« moških, marveč gre za 
izražanje nove vrste moškosti, maskulinosti. Ne nazadnje 
pa taki »izumi«, kot je metroseksualnost, odpirajo 
tudi vprašanje spolne identitete in usmerjenosti, česar 
Simpsonova definicija sicer ne problematizira.

Tako imenovano tradicionalno pojmovanje 
maskulinosti predpostavlja, da gre pri tej za popolnoma 
enotno kategorijo, neposredno povezano z dominantnim 
diskurzom moškega spola in s ključnimi predstavami o 
moški spolni vlogi (O'Neill in Hird 2001: 205). Tukaj 
velja poudariti obstoj razlike med biološkim spolom 
(anatomske karakteristike) in družbenim spolom (kako 
se spolne razlike kažejo v družbeni interakciji). V skladu 
s teorijo družbenega konstruktivizma človek izoblikuje 
svoje identitete na podlagi različnih diskurzov v procesu 
socializacije, med katerim se nauči »igrati« svoj (družbeno 
predpisan) spol (Whitehead 2002: 23). Toda tudi biološki 
spol je družbeno konstruiran znotraj diskurza, ki definira 
njegove pomene (Whitehead 2002: 21, tudi Laqueur 
1990), zato ne obstaja ena sama, enotna definicija spola in z 
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moškosti v tradicionalnih okvirih se po mnenju Judith 
Butler poslužuje tako imenovane »heteroseksualne 
matrice« (po Gutterman 2001: 61).

Posploševanja so zelo očitna: prvo je to, da se vsi 
homoseksualci vedejo kot ženske, sledi stereotip, da vse 
ženske izražajo tipične lastnosti ženske spolne vloge, tretji 
stereotip pa se nanaša na moške, katerih lastnosti in vedenje 
naj bi bili v popolnem nasprotju s prejšnjima kategorijama. 
Skratka, gre za pojem, ki je obarvan s fundamentalnimi 
stereotipi in pogosto tesno povezan z domnevno 
homoseksualno spolno usmerjenostjo metroseksualcev 
(primerjaj Heasley 2005). Videz in vedenje posameznika 
se kažeta kot bistvena, kajti tvorita podlago za ustvarjanje 
sodb o posameznikovem življenjskem slogu ter o zasebnem 
in spolnem življenju: 

 Mislil sem, da stvari, ki naj bi bile metroseksualcem 
všeč, kot so lepa oblačila, muzeji, galerije in gledališče, 
pomenijo, da imaš dober okus in si kulturno 
sofisticiran. Od kdaj asociirajo vse te stvari spolno 
življenje nekoga? …Nekje sem prebral definicijo 
metroseksualnosti, ki pravi, da je metroseksualec tisti, 
ki ima knjige in jih je tudi dejansko prebral… Mislil 
sem, da tistemu, ki ima knjige in ki jih je prebral, 
pravimo 'izobražen' in ne 'metroseksualec'. Se morajo 
moški izogibati branju, da bi dokazali, da niso gayi? 
(http://www.calicocat.com/metrosexual.htm, 5.4. 
2007).

Najbolj sporen vidik tega fenomena je ravno to, 
da postavlja pod vprašaj posameznikovo seksualnost in 
konec koncev tudi njegovo maskulinost. Feminizacijo 
moškosti velikokrat enostavno enačijo s prevladovanjem 
ženskih potez v moškem ali v blažji obliki s »stik[om] 
moških s svojo žensko platjo«. Seveda je tako pojmovanje 
v skladu s konceptom moškosti, ki predstavlja – kot ji 
pravi Lyotard – neke vrste moško »meta-pripoved«, ki 
definira parametre »dominantnega mita maskulinosti«, 
na katerega naj bi se moški opirali pri razumevanju samih 
sebe in drugih moških (po O'Neill in Hird 2001: 205, 
primerjaj Gutterman 2001: 59). »Normalen« moški se ob 
pogledu na tega dvoumnega moškega prestraši in v njem 
se vzbudi občutek sramu (glej Kimmel 2001), saj zadira v 
bistvo posameznikove tendenčno normativne identitete. 
A domnevna dvoumnost metroseksualca dejansko ne 
poudarja nič drugega kot destabilizacijo konstrukta 
seksualnosti in spola ter fluidnost identitet, poosebljenih v 
tem (novem) tipu moškega (Gutterman 2001: 67). 

Dejstvo je, da se moški spreminjajo in se morajo 
soočiti s spolom »kot problematičnim konstruktom, ne pa 
kot samoumevno, naravno realnostjo« (Messner 1997: 2). 
To spreminjanje ni enolično in enosmerno; ena od oblik je 

v tekmovalnosti, športu in v hitrem sprejemanju odločitev. 
Ni ne čustven ne nežen, je neodvisen in samozavesten ter 
jasen v svojih željah. Popolnoma naj bi obvladal sebe in 
okolico. 

Musek je podal definicijo neke hegemonske, 
tradicionalne, domnevno univerzalne moškosti, v 
postmodernem diskurzu pa moramo govoriti o moškostih v 
množini. Kot obstajajo razlike med posameznimi moškimi, 
tako so razlike prisotne tudi v njihovih manifestacijah 
maskulinosti. Moški »delajo« in »izvajajo« moškost na 
različne načine in v različnih okoliščinah, kar je odvisno 
od virov, ki jih imajo na razpolago (Whitehead in Barrett 
2001: 118, primerjaj Kimmel 2001: 272). Moškosti so 
nizi »fluidnih družbenih in kulturnih performativnosti« 
na podlagi starosti, družbenega razreda, veroizpovedi 
(Whitehead in Barrett 2001: 16). Glede na to, da moškosti 
razumemo kot organizacijske prakse, jih lahko definiramo 
tudi kot s časom spreminjajoče se »projekte spolov« 
(Connell 2001: 34). 

Nasproti tradicionalnemu moškemu stoji ženska 
s tradicionalno žensko spolno vlogo, z lastnostmi, ki jih 
lahko sintetiziramo v pojmu »femininosti« ali ženskosti 
(Musek 1995: 36). Na kratko: ženska je čustvena, nežna, 
vdana in ljubeča, zaradi svoje krhkosti ne vzdrži kot 
samostojno odločno bitje, ampak mora biti pod okriljem 
dominantnega moškega. Opisa moškosti in ženskosti sta 
skrajno stereotipna in potencirana, vendar ne moremo 
trditi, da so tovrstna razumevanja povsem izginila iz 
današnje družbe.

Moškost in metroseksualnost kot skupek stereotipov in 
sredstvo drugačenja

Najboljši dokaz za še vedno obstoječe stereotipe, 
povezane tako z moško kot tudi z žensko spolno vlogo 
ter seksualnostjo nasploh, sta skovanka in fenomen 
metroseksualnosti, katerega bistvo predstavljajo ravno te 
generalizacije in esencializacije. Že dejstvo, da govorimo o 
feminiziranih moških, kaže na »naravno« nasprotje med 
moškim in žensko. Ne nazadnje moškost sploh ne more 
obstajati drugače kot v kontrastu s femininostjo, saj gre za 
proces drugačenja, za temelj izgradnje identitet (Connell 
2001: 31, Whitehead in Barrett 2001: 16). 

Nekaterim sogovornikom je izraz »feminizacija« ali 
»feminiziranost« moških vzbudil negativne konotacije. 
Ker naj bi se metroseksualci v določenih pogledih obnašali 
tako, kot naj bi bilo značilno za ženske, jih povezujejo 
s homoseksualci. Razlog za to je, da se je tradicionalno 
moškost (in ženskost) v veliki meri produciralo in 
podpiralo »preko prepletajočih se diskurzov seksualnosti 
in družbenega spola… zaokroženih v dualističnih 
konfiguracijah« (Gutterman 2001: 61). Definiranje 
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tudi metroseksualnost. Po eni strani moramo priznati, da 
je problematično govoriti o maskulinosti metroseksualcev, 
kajti kot sem že opozorila, maskulinosti je več in so med 
seboj različne in pogosto v konfliktu (Whitehead 2002: 
14-7, 33). Vendar pa se mit o maskulinosti udejanja, kar 
se kaže v fenomenu metroseksualnosti. Metroseksualnost 
tako predstavlja androgino moškost, ki prihaja v konflikt 
z drugimi maskulinostmi. V medijih in pri nekaterih 
družbenih teoretikih zasledimo celo mnenje, da gre pri tej 
za brisanje meja med tradicionalnima spolnima vlogama, 
tako da lahko govorimo kar o »deseksualizaciji« moških 
– s čimer se ne morem strinjati, saj imajo metroseksualci 
jasno izoblikovano spolno identiteto (http://www.
marksimpson.com/pages/journalism/metrodaddyspeaks.
html, 10. 4. 2007). Nekateri omenjajo »krizo moškosti« 
(Whitehead 2002: 47, tudi Maclnnes 2001), celo izginotje 
moškosti. Toda moškost kot fluidna kategorija ne bo 
nikoli izginila – le preobrazila se bo. Vedno bo obstajala 
hierarhija (moči) moškosti, ki bodo razlagale, kako biti 
moški (Whitehead 2001: 355). 

Videli smo, da metroseksualnost kot spolna kategorija 
povzroča različne krivice: po eni strani predstavlja prelom 
s tradicionalnimi spolnimi vlogami, po drugi strani pa 
generira nove konstrukte ali »stigme«. Gre za drugačenje, 
ki temelji na ugibanju o spolni identiteti posameznika, pa 
tudi o spolnih praksah, izobrazbi in statusu posameznika. 
Zdi se, da se pojav večkrat jemlje preresno, saj gre v veliki 
meri za novo etiketiranje tipa moškega, ki je vedno obstajal, 
kar je potrdila tudi ena izmed sogovornic: 

Prebrala sem veliko člankov, ki pravijo, da pojem 
'metroseksualec' briše 'stigmo', povezano s tako 
imenovanimi 'nemoškimi' težnjami. A vendar, če 
upoštevamo, da velja, med drugim, kupovati in nositi 
lepa oblačila za metroseksualnost in se to izenačuje s 
seksualnostjo, potem se pri tem vzpostavlja neka 'stigma', 
ki je prej sploh ni bilo (primerjaj Hearley 2005: 312).

Seveda pri metroseksualnosti ne gre zgolj za 
spolno kategorijo in v izvorni Simpsonovi definiciji ta ni 
poudarjena. Menim, da je metroseksualnost generacijski 
pojav, saj gre predvsem za mlade moške (med osemnajstim 
in štiridesetim letom starosti), obenem pa je tudi razredna 
in »rasna« kategorija – metroseksualci so po Simpsonovi 
definiciji bogati moški, predvsem belci v metropolitanskem 
okolju, ki si lahko privoščijo zanje značilen način življenja 
(http://marksimpson.com, 9. 4. 2007). 

 
Konstrukt novega tipa moškega – mediji, oglaševalci ter 
modna in kozmetična industrija 

V sodobni družbi različne kulturne prakse, različni 

okusi za hrano, oblačila, kozmetiko, lepotne izdelke in 
ličila sodijo med temeljna sredstva družbene diferenciacije 
in distinkcije. Poleg svoje osnovne funkcije prispevajo 
tudi k vzpostavljanju in ohranjanju socialne strukture ter 
hierarhije. Na to je opozoril že Pierre Bourdieu v svojem 
delu Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste 
(2004), v katerem je pokazal, da sta pozornost in energija, 
ki ju ljudje (in družbeni razredi) vložijo v samopredstavitev, 
sorazmerni s priložnostmi za materialni ali simbolni profit, 
ki ga ljudje pričakujejo. Ugotavljal je, da ženske (višjega 
srednjega razreda) porabijo veliko energije in denarja za 
svoj videz zato, da bi na delovnem mestu poudarile svoj 
status. 

Danes, po Simpsonovi uvedbi »magičnega« izraza 
metroseksualec, se je situacija spremenila do take mere, da 
se o moških govori kot o ženskah 21. stoletja – fraza, ki jo 
je izustil manager podjetja Boss Models (po Kuhar 2003, 
Milek 2004). Kako je do tega sploh prišlo? Očitno je bil 
Simpsonov izraz tako privlačen in prikladen za opisovanje 
sprememb, ki so se zgodile v povezavi z moškimi v dvajsetem 
in enaindvajsetem stoletju, da so mediji pograbili termin in 
sprožili boom metroseksualnosti. »Če ne bi bilo medijev, 
ne bi bilo metroseksualcev« (http://marksimpson.com, 
9. 4. 2007), pravi britanski novinar, oče metroseksualnosti, 
s čimer se popolnoma strinjam. V tehnološki dobi, kot 
je naša, se informacije širijo s svetlobno hitrostjo. Tako 
se je začelo pojavljati vedno več televizijskih oddaj, v 
katerih so promovirali in izumljali podobo moškega, ki 
naj bi mu videz in življenjski slog pomenila vse (Weber 
2006: 287). Robert Heasley je ta pojav izumljanja nove 
homogene podobe moškega poimenoval »queerizacija 
hetero-moškosti« (2005). Sam je queer moškosti definiral 
kot »načine, kako biti moški izven hetero-normativnih 
konstruktov maskulinosti« (Hearley 2005: 310). 

Mediji, kot so časopisi, moške in ženske (modne) revije, 
internet in podobno, so seveda po delni »demokratizaciji 
pogleda/gledanja« (Kuhar 2004: 78, glej Whitehead 
2002: 194-5, Weber 2006: 287), v besedi metroseksualnost 
videli dobiček, saj težijo k oboževanju vsega, kar je novo 
in kar jim nudi priložnost za pisanje. Metka Kuhar v svoji 
knjigi V imenu lepote (2004) podaja zanimivo ugotovitev o 
množičnih medijih in pravi, da ti »igrajo v sodobni družbi 
ključno vlogo pri odsevanju in promociji idealov moškosti 
in ženskosti. Trendi predstavljanja in gledanja ženskih in 
moških teles so predvsem kulturni – tesno so povezani s 
politiko spolov, gospodarskimi razmerami in popularno 
kulturo določenega obdobja« (2004: 95). 

Modna industrija je prav tako povzemala dogajanje v 
»moškem svetu«, oglaševalna industrija pa je izoblikovala 
podobo moškega, ki naj bi postal objekt ženskega poželenja 
(Milek 2004). Vse krivde seveda ne moremo pripisati 
medijem, oglaševalni in modni industriji, saj so te tudi odraz 
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družbenega dogajanja (napredka trgovine, tehnološkega 
napredka, emancipacije žensk in drugega) (Maclnnes 
2001: 312, Whitehead 2002: 34). Nanj reagirajo in ga 
hkrati ustvarjajo ter obenem podpirajo nadaljnjo širitev 
določenih pojavov. 

Izraz metroseksualec sta najbolj izrabili modna 
industrija, ki z raznimi marketinškimi potezami in, kot mi 
je preprosto povedal sogovornik, »s prepričevanjem moških, 
da so metroseksualci, skuša prodati vse možne izdelke – od 
oblačil in čevljev do najbolj smešnih modnih dodatkov, kot 
je na primer torbica«, ter kozmetična industrija. Slednja 
promovira kozmetične izdelke, ki so veljali za tipično 
ženske in ki so v moški različici za trg relativno novi: »Še 
pred desetimi leti se povprečen slovenski moški s srednjo 
izobrazbo ni zanimal za najboljšo ponudbo liposomskih 
krem proti gubam, krem za samoporjavitev, barv za lase… 
za najučinkovitejša sredstva za depilacijo.« (Milek 2004: 
27)

Oglaševalci si zaradi dodatne, moške kozmetične 
industrije manejo roke in poskušajo maksimalno izkoristiti 
čedalje bolj pomembna elementa samopodobe mladih 
moških: samoolepševanje in ustvarjanje imidža (Kuhar 
2004: 80). Poskušajo nas celo prepričati, da je celulit največja 
težava, ki jo imajo moški. Pojavil se je oglas, ki reklamira 
liposomski gel, in pravi: »Za težavo, ki jo je dolga leta 
ignorirala večina kozmetičnih podjetij, je končno le prišla 
rešitev. Sveži gel z lipoaktivnim kompleksom… spodbuja 
naravno odvajanje maščob s trebuha in z bokov – najbolj 
problematičnih delov moškega telesa.« (Kuhar 2003: 5)

Eno od poglavitnih prepričevalnih sredstev 
za prevzemanje določenih navad, povezanih tudi z 
metroseksualnostjo, so moške revije, kajti te (tako 
kot ostali mediji) podajajo diskurze in okvire, ki si jih 
ljudje selektivno in nikakor ne pasivno sposojamo, da 
bi si ustvarili pomene; posamezniki torej sprejemamo 
informacije in smernice od medijev, ki vplivajo na družbo, 
ker pa mediji iz te črpajo številne informacije, družbena 
dogajanja posledično vplivajo nanje (Stevenson idr. 2003: 
114). Podoben cikličen proces se pojavlja pri reprodukciji 
novega tipa moškega. 

Moške revije življenjskega sloga in podoba novega 
moškega

Metroseksualnost so posvojile predvsem moške revije 
življenjskega sloga, saj jim ponuja možnost, da »raziskujejo 
novi fenomen moškosti« in s tem dvignejo naklado (Milek 
2004: 28, primerjaj Whitehead 2001: 357). Urbane moške 
revije, kot so The Face, Esquire, Arena, FHM in GQ, »ki 
si je s članki o novem moškem dvignil naklado za 10.000 
izvodov«, so se pred šestimi leti lotile prav promocije 
metroseksualnosti (http://www.wordspy.com/words/

metrosexual.asp, 10. 4. 2007, primerjaj Kuhar 2004: 
78-9). Njihove strani polnijo podobe mladih moških, 
ki se razkazujejo v modnih oblekah ali brez, in v njih so 
sredi devetdesetih let dvajsetega stoletja začeli prikazovati 
moško telo kot ženski objekt. Moško telo je začelo izgubljati 
homoerotične konotacije (Kuhar 2004: 78). 

Moške revije življenjskega sloga so »reprezentativna 
prizorišča in mobilizirajoča moč kulturnih sprememb v 
maskulinosti« (Benwell 2003: 7). Dajale naj bi navodila, 
kako živeti v skladu z obstoječimi trendi. Pripomorejo h 
konstruiranju identitet in samopodobe posameznika, 
skratka narekujejo, kako postati moški. Revije so 
prizorišča splošnega konsenza, ki moške sili k opuščanju 
konvencionalnih okvirov moškosti (Maclnnes 2001: 
323). Predstave o tem, kaj pomeni »biti moški«, so se v 
kontekstu tovrstnih revij spremenile. Novi moški je obdržal 
nekatere značilnosti tradicionalne spolne vloge, obenem pa 
se pojavljajo značilnosti, ki jih tradicionalni moški naj ne bi 
poznal: prefinjen estetski okus, dovršen slog oblačenja (in 
obnašanja), obvezna uporaba kozmetičnih sredstev, žilica 
za kuhanje in druga domača opravila, neagresivnost. Gre 
torej za čustveno artikuliranega moškega, ki ni oblasten, ni 
dominanten (predvsem v odnosu do partnerice) in je dober 
oče in partner (Maclnnes 2001: 323). Opazimo lahko, da 
je novi tip moškega razvil določene značilnosti, ki so veljale 
za tipično ženske. 

Ogledala sem si vse številke revije Men's Health, ki so 
izšle v Sloveniji od leta 2005 do maja 2007. Ker so moške 
revije namenjene novemu tipu moškega, je vsebina temu 
primerna; veliko pozornosti namenjajo čustvom (o tem 
pričajo rubrike s psihološkimi nasveti in članki, denimo 
Moški moškemu), odnosom (predvsem s partnericami, na 
primer Pod isto streho: Sta za skupaj?, Vas morda draga 
vara?) in občutljivosti (Pot do njenega srca). Pa vendar so 
v ospredju še vedno trdnost, športnost in ambicioznost ter 
karierni uspehi (Drobni triki uspešnih moških, Odebelite 
denarnico s pridobivanjem zaslug). Novi tip moškega, kot 
ga ustvarja in vidi revija, je obremenjen predvsem s tem, 
kako osrečiti in zadovoljiti žensko (Moški za ženske, Zazri 
se vanjo, Udaren zmenek, Povrni si sloves žrebca itn.); 
zdi se, da je osrednja tema povečevanje spolnega užitka 
(Umetnost kolosalnega seksa, Rokenrol v postelji, Veliki seks 
test: kaj obnori žensko itn.). Izpostavljena tema je tudi telo: 
sem sodijo članki o telesni formi, kondiciji, zdravju in 
prehrani (dietah). Novi moški pozna mnoge diete in sledi 
prehrambenim nasvetom (Več jajc manj stresa, Mleko zdravo 
za ledvice, Jejte kot pujs, izgledajte kot lev, 8 fitnes obrokov 
za idealno težo itn.) ter redno telovadi, in sicer s pomočjo 
nasvetov, ki jih lahko dobi v reviji (Raven trebuh, Popolna 
vadnica za telo in duha, Trebušni radiatorji, 365 najboljših 
nasvetov za fitnes in prehrano itn.). V reviji na eni strani 
naletimo na kuharski, na drugi pa na »hi-tech« kotiček 
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ali avtomobilski kotiček. Seveda ne manjkajo niti modni 
nasveti (Vodnik po stilu jesen '06: 100 poti do imenitnega 
videza, Sveža eleganca za vroče dni itn.). 

Moške revije življenjskega sloga predstavljajo moške 
kot kuharje, športnike, ljubeče partnerje in ljubimce ter 
tudi kot »žrebce«. Kar je bistveno pri sodobnem moškem, 
je njegovo telo, ki se kaže kot njegov najpomembnejši 
»objekt reprezentacije« in potrošnje (Corrigan 1997: 
151, primerjaj Kuhar 2004: 81). Telo je nedvomno 
družbena kategorija, ki nas reprezentira. Po Turnerju naj 
bi pogosto sami bili telo za koga drugega, kar kaže na to, 
da je telo vselej »razstavljeno« (po Corrigan 1997: 151). 
V primeru nove vrste moškega, metroseksualca, vidimo, 
da posameznik telo disciplinira, nadzoruje in obvlada – 
da je telo podvrženo tehnologijam sebstva (glej Foucault 
1977: 225), kar se kaže v njegovi skrbi za ohranitev forme 
z vadbo v fitnesu, z bodybuildingom, z dieto itn. (Corrigan 
1997: 153). Vzdrževanje telesa kot stalnega projekta lahko 
postane način preživljanja prostega časa in življenjski 
slog (Kuhar 2004: 105). Tako telo ima večjo »tržno 
vrednost«, kar moškega reducira na objekt potrošnje in ga 
naredi za potrošnika, ki ravno zaradi stremljenja po idealni 
eksistenci, kupuje revije in proizvode, ki jih te reklamirajo 
ali priporočajo (Corrigan 1997: 68). Tako prihaja do 
stalne rekonstrukcije nove, pogojno rečeno androgine 
maskulinosti (Benwell 2003: 18). 

Tako potrošniško-oglaševalna industrija kot tudi 
moške revije življenjskega sloga proizvajajo potrebe, 
zato da ljudi prepričajo, da lahko postanejo tisto, po 
čemer stremijo, oziroma tisto, kar revije in oglaševalna 
industrija promovirajo kot »uspešno družbeno bitje« 
(Corrigan 1997: 67). Njihovo delovanje in discipliniranje 
telesa spodbujata neke vrste panopticizem. Benthamov 
panoptikum predstavlja zapor, v katerem imajo zaporniki 
(zmoten) občutek stalnega nadzora, kar pa v resnici sproži 
učinkovit samonadzor (glej Foucault 1977: 200-7). Ravno 
tovrsten samonadzor je v današnji potrošniški družbi 
najbolj reprezentativen.

Moške revije še vedno »vehementno mahajo z 
zastavo moškosti« – z avtomobili, z lepimi, (napol) 
razgaljenimi ženskami, tehnologijo itn. (Milek 2004: 
27). Kljub temu lahko sprožijo pri moških pomanjkanje 
samozavesti, ki se kaže v stereotipno pretirani skrbi za telo, 
v strahu pred debelostjo, v stremljenju k »popolnemu« 
videzu z uporabo kozmetičnih pripomočkov, skratka, v 
spodbujanju Adonisovega kompleksa (Whitehead 2002: 
182, Kuhar 2004: 81). Še vedno velja, da »pravi moški« 
niso obremenjeni s svojim videzom, saj naj bi težave s 
samopodobo ogrožale njihovo možatost in moškost 
(Kuhar 2004: 81). Zato naj bi tiho trpeli in poskušali 
na razpoložljive načine doseči fizični ali življenjski ideal 
veličastnega, lepega in mišičastega polboga. 

Stanje moških pri nas je zelo podobno splošni sliki, 
ki sem jo orisala v članku. Lahko trdim, da so stare navade 
in pojmovanja precej trdno zakoreninjeni. Kar sem opazila 
pri večini sogovornikov, je dejstvo, da nihče od moških 
ne priznava, da so obremenjeni z videzom. A vendar se 
da iz pogovorov ugotoviti vsaj to, da tudi moški občutijo 
negotovost, ko so izpostavljeni primerjavi z idealno podobo. 
Prisotna je torej razklanost med idealom, ki ga promovirajo 
modna industrija in mediji, in »pravo« moškostjo, ki je še 
vedno vpeta v okvire »tradicionalne moškosti«. Vse to pa 
so seveda samo domneve – kaj dejansko posamezen moški 
čuti, ve le on sam.

Sklep

Metroseksualnost in metroseksualec sta izraza, ki 
ju posamezniki težko razložijo, nekaterim pa sta celo 
popolnoma neznana. Sredi devetdesetih let prejšnjega 
stoletja sta se iz satirične opazke britanskega novinarja 
povsem nepričakovano preobrazila v fenomen, ki je 
zaživel lastno življenje v medijih, oglaševalni, modni in 
kozmetični industriji. Nanje se vežejo zmotne predstave 
o spolni usmerjenosti posameznikov, metroseksualcev, ki 
variirajo od biseksualnosti, homoseksualnosti do latentne 
homoseksualnosti. V večini primerov se postavlja pod 
vprašaj maskulinost metroseksualnega posameznika, 
pri tem pa se zanemarja dejstvo, da ni mogoče govoriti o 
enotni maskulinosti, kot tudi ne o enem samem spolu in 
spolni vlogi. Po eni strani gre za kategorijo, ki se oddaljuje 
od spolnih konotacij in predstavlja novo kategorijo, ki ruši 
tradicionalne meje; po drugi strani pa ravno zato, ker sloni 
na že obstoječih družbenih konceptih, metroseksualnost 
omogoča pojavljanje novih zmotnih predstav in 
generalizacij. Ta dihotomija med hegemonsko in »novo« 
moškostjo se pojavlja in (re)producira tudi v moških revijah 
življenjskega sloga, kot je denimo Men's Health. 

Kljub vsemu lahko trdimo, da metroseksualec 
predstavlja spremembo v dojemanju tradicionalnih spolnih 
vlog in nakazuje nove. Govori se o feminizirani moški spolni 
vlogi in o feminiziranem moškem, ki se približuje konceptu 
androginosti. Gre za moškega, ki naj bi bil drugačen od 
tradicionalnega, veliko bolj občutljiv, negotov, čustven, 
skrben in narcističen. Njegovo telo je (zanj) okras, s katerim 
se predstavlja v družbi; preko tega je ujet v potrošniški 
vrvež, skratka, je potrošnik (lastnega) življenjskega sloga in 
ne nazadnje sam postane objekt potrošništva. Po eni strani 
naj bi ga reprezentirale in ustvarjale revije, drugi mediji 
ter modna in kozmetična industrija, toda po drugi strani 
gre za obraten proces – ta moški se je najprej pojavil, nato 
pa so ga reprezentirali. V članku sem obravnavala pojav, ki 
je sodoben in tako analizirala zgolj moment ali (časovni) 
izsek naše družbe. Pričakujemo pa lahko prikaze novih 
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izsekov in novih »novih moških«.
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Spol v oglasih za prehrambene izdelke

Povzetek

Članek prikazuje rezultate analize oglasov za hrano in pijačo, ki so se pojavljali v slovenskih medijih (v tisku, na televiziji in 
na internetu) od decembra 2006 do marca 2007. Pri tem je v ospredju razkrivanje specifičnih stereotipiziranih moških in ženskih 
spolnih vlog, podob in s spolom povezanih stereotipov v obravnavanih oglasih. Sklepava, da oglasi za hrano in pijačo podobno 
kot druge skupine oglasov črpajo podobe iz družbenega konteksta in jih vanj najbrž tudi vračajo. Tako v oglasih na Slovenskem 
lahko odkrijemo celo vrsto podob in stereotipov žensk in moških. Nekateri so novejši, hkrati pa se še vedno nadaljujejo in jih 
uokvirjajo starejši, tradicionalni.

Ključne besede: oglaševanje, hrana in pijača, vloge/podobe/stereotipi moških in žensk.

Summary

The article shows the results of the analysis of food and beverage advertisments, that could be seen in the media (press, 
television and internet) in Slovenia from December 2006 to March 2007. The main goal was to bring to light specific stereotyped 
male and female gender roles, images and gender related sterotypes in the media. We conclude, that food and beverage 
advertisments, similar to other types of advertisments, take their images and ideas from the social context and most probably 
put them there as well. So we can find all sorts of male and female images and stereotypes in advertisments in Slovenia. Some are 
newer, but are still accompanied  by the older, more traditional stereotypes.

Key words: advertising, food and drinks, roles/images/stereotypes about men and women.

V raziskavi sva se ukvarjali s sodobnimi oglasi za 
prehrambene izdelke in pijače, ki se pojavljajo v zadnjem 
letu v slovenskih medijih. Osredotočili sva se na vprašanje 
predstavljanja moških in ženskih vlog ter oblikovanja 
stereotipov v teh oglasih, čeprav oglasi za prehrano 
ponujajo še celo vrsto raziskovalnih možnosti. Ukvarjali sva 
se predvsem z vsebino oglasov, nisva pa se lotili neposredne 
raziskave njihovih vplivov na moške in ženske potrošnike. 

Navezujoč se na že opravljene raziskave,1 sva se lotili 
analize oglasov za hrano in pijačo (slovenskih in tujih), ki so 
se od decembra 2006 do marca 2007 pojavljali v slovenskih 
medijih (v tisku, na televiziji in na internetu). Obravnavali 
sva 19 tiskanih oglasov, 28 televizijskih oglasov in 12 oglasov 
na internetu.2 To so bili vsi oglasi za hrano in pijačo, ki sva 

1 Glede na pregledano literaturo se raziskovalci v Sloveniji do-
slej niso dosti ukvarjali z oglasi za hrano in pijačo, še manj pa 
s podobo ženske in moškega, ki se pojavlja v njih. Na Zahodu, 
posebno v ZDA, pa so take raziskave, tudi antropološke, kar po-
goste, čemur ustreza količina literature na to temo. Dela, ki sva 
jih pregledali, so navedena v seznamu citiranih referenc. 
2 Med analiziranimi oglasi je devet oglasov za mlečne izdelke, 

jih v obravnavanem obdobju zasledili v medijih. Pregledali 
sva tudi nekatere starejše oglase iz slovenskih medijev. Ker 
celotne analize posameznih oglasov ni mogoče vključiti v 
članek, navajava samo glavne ugotovitve, podkrepljene s 
posameznimi primeri. 

Spol v oglasih za prehrambene izdelke in pijače

Oglaševanje hrane – vprašanje družbenega konteksta 

Oglaševanje sodi med najpomembnejše dejavnosti 
tržnega komuniciranja. Razvilo se je z množičnim trgom 
in je danes vseprisotno. Oglasi pomembno vplivajo na 
porabnikovo vedênje in sodelujejo pri oblikovanju le-tega. 
Sporočajo več o družbenem kontekstu, v katerem se izdelek 

devet za sladkarije in žvečilni gumi, osem za mesnine, sedem za 
kruh in druge žitne izdelke, štirje za sveže sadje in zelenjavo, trije 
za hitro pripravljene obroke, šest za druga živila in trinajst za pi-
jače (šest za čaje in kavo, štirje za sokove in trije za vino). V osem-
indvajsetih oglasih so v ospredju ženske, v devetih moški, v ena-
indvajsetih osebe obeh spolov, v enem pa ne nastopajo ljudje.

Kula let.1, št. 1, 2008, str. 44 - 51. 
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uporablja, kot pa o izdelku samem. Ta je v oglasu sicer 
predstavljen, vendar je njegova vloga pogosto sekundarna, 
je le sredstvo izražanja posameznika (po Podbevšek 2005: 
11).

Oglaševanje po eni strani zaradi večje razumljivosti 
oglasov uporablja podobe, predstave in ideje iz realnosti 
(družbe in kulture), po drugi strani pa jih tja vrača in jih 
krepi ter usmerja obnašanje in vsakdanje življenje ljudi 
(glej Podbevšek 2005: 8). Tako na primer Naomi Klein 
ugotavlja, da v sodobnem oglaševanju delujejo »lovci na 
kul«, ki v določeni populaciji iščejo »kul« identitete in 
jih vključujejo v oglaševanje, hkrati pa jih z oglasi spet 
razširjajo nazaj med ljudi (potencialne kupce) (Klein 
2004: 81-8). V hrani (oziroma v kateremkoli drugem 
proizvodu) je treba najti tisto, kar se povezuje s pozitivnimi 
vrednotami neke družbe, da se lažje prodaja (Charles 2002: 
131-2, Podbevšek 2005: 8). Tako »hrana v oglaševanju 
redko daje vtis samo preprostega hranila. Namesto tega 
deluje kot nadomestek za ljubezen ali romanco, nagrada 
(za 'lepo, dobro' vedenje), grešni užitek, erotično srečanje, 
tolažilna nagrada, kot vir živčnosti in zdravilo proti njej« 
(http://www.diet-blog.com/archives/2005/11/08/food_
women_and_advertising.php, 29. 11. 2006).

Med stereotipiziranimi idejami, ki se tako prenašajo 
iz dane kulture v oglase in nazaj, zelo pogosto najdemo 
ideje, povezane s spolom. Kot ugotavlja Katherine J. Parkin, 
imajo oglasi za hrano osrednje mesto med vsemi oglasi pri 
reproduciranju moških in ženskih družbenih vlog. Pri tem 
so imeli in še imajo ogromen pomen, v veliki meri zato, 
ker je hrana osrednja med človeškimi izkušnjami (Parkin 
2006: 2). Tudi James Belasco ugotavlja, da »/…/ način, 
na katerega se hrana proizvaja, pripravlja in konzumira, 
navadno odseva spolne vloge v skupnosti.« (Belasco 2002: 
2-3)

Pri raziskovanju spolnih vlog v povezavi z oglasi za 
hrano moramo upoštevati tri vidike raziskave:

1. oglase, ki so namenjeni ženski ali moški ciljni 
publiki;

2. v oglasih prikazane človekove aktivnosti in 
značilnosti, ki so povezane s hrano 

  (nakupovanje, priprava, uživanje hrane ipd.);
3. vse ostale aktivnosti, ki niso neposredno povezane 

s hrano, ki jo oglašujejo, vendar se v njih vseeno kažejo 
specifične moške in ženske vloge.

Pri prvi točki velja omeniti, da so in so bile, vsaj v 
ZDA, pri večini oglasov za hrano ciljna publika ženske, 
čeprav sociologi ugotavljajo, da bi bilo za podjetja bolj 
dobičkonosno, če bi oglase naslavljali na moško publiko, 
saj naj bi bili moški na splošno bolj neracionalni kupci in se 
da z njimi lažje manipulirati in jih prepričati v nepotrebne 
nakupe (Parkin 2006: 14-5). Tu lahko dodava, da so 

oglasi za hrano tudi v Sloveniji (kolikor lahko sklepava iz 
samih oglasov) namenjeni predvsem ženskam. To verjetno 
izhaja iz podobe ženske kot tiste, ki je v družini zadolžena 
za nakupe hrane, oziroma vsaj odloča, kaj se bo kupilo. 
Pri tem je treba opozoriti na oglase za bolj ekskluzivne 
izdelke, ki niso predmet vsakdanjih nakupov. S tem misliva 
predvsem na sladkarije (na primer bonboniere, čokolado, 
tudi sladoled). Ti oglasi pa kot ciljno publiko pogosto v 
ospredje postavljajo moške. 

Ugotovitvi, da so oglasi za hrano v ZDA v 
veliki večini naslovljeni na ženske srednjega ali višjega 
družbenega razreda (Parkin 2006: 12-3), lahko pritrdimo 
tudi v primeru Slovenije. Iz okolja, ki je prikazano v oglasih 
(na primer hiša, oprema, avto, obleka), in vloge, ki jo igra 
ženska (zaposlena, poslovna, izobražena), lahko razberemo, 
da gre za prikazovanje okolja srednjega ali višjega srednjega 
razreda, okolja relativnega obilja. Poudarjajo kvalitetne 
lastnosti oglaševanih izdelkov, ne pa nizke cene. Seveda 
obstajajo tudi oglasi, ki kupce prepričujejo s poceni izdelki, 
vendar so ti praviloma v katalogih, v katerih ne nastopajo 
ljudje, ne namigujejo na določen življenjski slog, pač pa 
vsebujejo le fotografijo izdelka in ceno.3

Težko bi rekli, v kolikšni meri je na oglase dejansko 
pozorna publika, na katero merijo. Na žalost nisva našli 
nobenega primera takšne raziskave. Verjetno pa oglasi s 
fotografijami hrane zares močneje privlačijo ženske (Hill 
2002: 20). Rosalind Coward v povezavi s tem govori o 
uporabi hrane kot pornografije. Meni, da so »tako kot 
seksualna pornografija /…/ tudi slike hrane fotografski 
žanr, usmerjen na določen spol in tako kot pri seksualni 
fotografiji, gre tudi tu za režim užitka, ki ga nasprotni spol 
ne more razumeti.« (Coward 1989: 86) Kljub vsemu se 
zdi ta trditev precej poenostavljena, stereotipizirana, saj 
Cowardova kar na slepo predpostavlja, da moški ne poznajo 
užitkov ob občudovanju fotografij hrane. Z njenimi 
trditvami, da so ženske res obremenjene s predstavami o 
popolni, vitki postavi, zaradi česar hrano povezujejo z 
občutki krivde, ob fotografiji hrane pa lahko uživajo vsaj 
ob podobi prepovedanega užitka – jedi, pa bi se vseeno 
kar strinjali. Nikakor pa ne moreva trditi, da moški takih 
užitkov ob podobah hrane ne poznajo.

3 Na primer katalogi za Mercator, Spar, Tuš in manjše trgovine 
ali trgovske verige. V nekaterih primerih se v takih katalogih po-
javljajo tudi ljudje. Te primere sva zajeli v najino raziskavo.
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Značilne ženske in moške vloge ter stereotipi v oglasih za 
hrano in pijačo

Ženska in moški kot lepotni ideal, ženska kot spolni 
objekt

Ženske v oglasih za hrano in v oglasih nasploh tako 
rekoč brez izjeme ustrezajo sodobnim lepotnim idealom 
– so vitke, visoke, mlade (vsaj ne stare), privlačne, s 
popolnoma gladkim obrazom (na primer televizijski oglasi 
za jogurt Vitalinea, rezino Milka Minute, melanezijsko 
omako Uncle Ben´s…). S tem jih seveda kažejo kot idole 
za druge ženske (Hill 2002: 239). Prav lepotni ideal 
predstavlja za oglaševalce hrane svojevrsten izziv, saj je 
hrana tista, ki pomeni največjo grožnjo doseganju tega 
ideala. Če je za ženske značilna kultura diet (Stinson 2001: 
4),4 je treba v oglasih uporabiti posebne prijeme, da se jih 
prepriča v nakup določenega izdelka.

Posebno skupino oglasov na tem področju 
predstavljajo tisti, ki oglašujejo izdelke za doseganje idealne 
postave – torej izdelke z oznakami light, 0 % maščobe itd. 
(na primer jogurt Vitalinea, MIP-ova mortadela Srček 
lahki). Tu oglaševalci pri predstavljanju izdelkov nimajo 
težav, saj dejansko ne gre za naughty food, ki kvari postavo, 
pač pa ravno obratno, torej je nastopanje vitkih ženskih 
likov v oglasih povsem razumljivo. Pogledamo pa lahko tudi 
z drugega zornega kota. Ti oglasi črpajo iz prevladujočih 
kulturnih vzorcev in jih tudi stereotipizirajo. V oglasih so 
ženske, ne pa moški, prikazane kot porabnice »lahkih«, 
»dietnih« izdelkov. Take podobe se preko oglasov 
prenašajo nazaj v družbo in še dodatno prepričujejo ženske 
k doseganju lepotnega ideala. Tako utrjujejo vedenjski 
vzorec in kažejo, da so ženske, ki uživajo te izdelke, srečne, 
mladostne, zmožne obleči modna oblačila (na primer 
Vitalinea5 – ker uživa ta izdelek, si ženska lahko obleče 
ozke hlače), poudarjena je lahkotnost (na to kaže lahkotno 
poskakovanje likov, guganje na gugalnici in tako dalje),6 
torej poteze, ki po prevladujočih kulturnih vzorcih veljajo 
za pozitivne. Ženske so v oglasih povezane tudi z raznimi 
aktivnostmi za doseganje vitke postave, ne le z uživanjem 
»prave« hrane – z gibanjem, telovadbo, fitnesom. Moški 
so v teh oglasih povsem odsotni in tako očitno niso 
v tolikšni meri obremenjeni z vitkostjo kot lepotnim 

4 Stinsonova si v povezavi s kulturo diet postavlja zanimivo 
vprašanje: »Ali je lahko ženska feministka in si še želi shujšati?« 
(Ross 2006 )
5 Tudi v enem od starejših oglasov, kjer ženska je jogurt Vitali-
nea, na njej pa se menjavajo obleke – torej lahko tako vitka oble-
če karkoli.
6 Na primer oglas za Natreen, kjer se ženska guga na gugalnici z 
dolgimi vrvmi, in za namaz Philadelphia, kjer je ženska prikaza-
na kot lahkoten angel.

idealom. Po drugi strani pa ti oglasi izključujejo vse tiste 
moške, ki so dejansko na dieti in se tako znajdejo v vlogi, 
ki (vsaj glede na oglase) tako rekoč ne obstaja, oziroma naj 
ne bi obstajala. 

Druga obravnavana skupina oglasov reklamira ostale 
prehrambene izdelke – izdelke, ki niso označeni kot dietni 
in zdravi. Ti so na videz v nasprotju z zahtevami lepotnega 
ideala, ki tako hrano označuje kot slabo. Vendar pa imajo 
tudi v teh oglasih ženske idealno postavo, kar na nek način 
razrešuje situacijo, saj pokaže, da so ženske kljub uživanju 
določenega izdelka lahko lepe in vitke, pa če nastopajo v 
vlogi gospodinje, zaposlene poslovne ženske ali zapeljivke 
(lepotni ideal velja za vse!). Daniel Delis Hill s tem v zvezi 
govori o »trženju /…/ slabe navade« (Hill 2002: 213). 
Ženske se pogosto pojavljajo v oglasih za sladkarije. So 
tiste, ki so poleg otrok prikazane kot močno sladkosnedne, 
lahko bi rekli, da so s tem tudi že nekoliko infantilizirane.7 
To se ujema s predstavami o ženskah, ki veljajo za velike 
otroke8 in naj bi tudi zato bile podrejene moškim (glej 
Černič Istenič 1991: 67-8). Vendar pa prav v tej kategoriji 
oglasov najdemo kar precej (nasprotnih) primerov 
sladkosnednega moškega. Ker so prav sladkarije tiste, ki 
so najpogosteje označene kot naughty food, tovrstni oglasi 
izdelke povezujejo s podobami, ki pritegnejo pozornost 
žensk in izdelek prikažejo kot pozitiven, v njih pa nastopajo 
zapeljive ženske, ki ustrezajo lepotnemu idealu (kot na 
primer v starejšem oglasu za sladoled Max) in so prikazane 
kot nosilke idealiziranega življenjskega sloga (na primer 
Ferrero Rocher – sijoča ženska na imenitni večerni zabavi, 
Milka minute – aktivna poslovna ženska in gospodinja). 
Prav ti oglasi nas pripeljejo do zanimivega vprašanja – komu 
so sploh namenjeni? Koga bolj pritegnejo? Ženske, ki jim 
podobe dajejo upanje, da lahko dosežejo lepotni ideal, ali 
moške, ki občudujejo nosilke tega ideala v oglasih?

Tudi moški naj bi bili v oglasih izpostavljeni strogim 
merilom lepotnega ideala, vendar te trditve z analiziranimi 
oglasi nisva mogli potrditi. Le v zelo redkih oglasih je 
moški prikazan kot izrazit predstavnik moškega lepotnega 
ideala – mišičast, športen, aktiven, vitek (na primer Fructal 
Natura, morda Actimel). Še redkeje gre pri tem za oglase 
za izdelke, ki naj bi pomagali pri doseganju tega ideala 
(Fructal Natura).

Oglasi za sladkarije so povezani s še eno specifično 
podobo odnosov med moškim in žensko. Navadno je moški 
tisti, ki v oglasu prinese ženski sladkarije in jo s tem osvoji 
(na primer piškote Manner, čokoladice Merci, bonboniero 

7 Podobno velja za oglase za mleko, kjer navadno nastopajo otro-
ci in ženske.
8 Treba je opozoriti, da so v oglasih pogosto kot taki prikazani 
tudi moški, vendar pa nekoliko drugače kot ženske – moške z 
otroki povezuje neresnost, nagnjenje k šalam, zabavi, domišljij-
skim igram.
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Milka). Kot ugotavlja Rosalind Coward (sicer za primer, 
ko moški ženski plača kosilo, a situacija je podobna): 

[Za] tako pogostitvijo /…/ preži simbolizem 
poslovnega razmerja med moškim in stranko. Pri 
tem razmerju podjetje ali družba povabi na kosilo 
osebo, od katere pričakuje uslugo. »Kosilo zunaj« 
(v našem primeru sladkarije, najina opomba) plača 
družba v dokaz svojega bogastva, ugleda in moči. 
To naredi na stranko vtis in jo neizbežno postavi 
v položaj dolžnika. Simbolizem med moškim in 
žensko do neke mere spominja na ta simbolizem 
moškega oskrbovalca. Gre za demonstracijo njegove 
sposobnosti, da oskrbuje, in njegovega ekonomskega 
položaja v svetu. /…/ [To dejanje] vsebuje pomene, 
ki niso čisto brez povezave s prostitucijo. Usluge so 
kupljene. Pri običajnih seksualnih razmerjih se v 
zameno za preskrbo pričakuje usluga (Coward 1989: 
93-4).

V oglasih se kaže tako »kupovanje« ženske 
naklonjenosti s strani moškega - oskrbovalca v obliki odnosa 
moški – ženska (kot partnerja; na primer piškoti Manner), 
odnosa deček – deklica (na primer čokolada Milka9), pa 
tudi že v razmerju oče – hčerka (na primer Baci10). 

V eni od zvrsti oglasov ženske predstavljajo kot 
ekskluzivno spolne objekte (Sivulka 2003: 41).11 Ti oglasi 
pritegnejo poglede moških, hkrati pa krepijo podobo 
ženskega lepotnega ideala tudi pri gledalkah. Lahko se 
vprašamo, komu so pravzaprav namenjeni ti oglasi. Pri 
oglasih za pivo (na primer oglas s privlačno Natalijo 
Verboten) se zdi dokaj razumljivo, da moškim. Pri vrsti 
drugih oglasov, predvsem za sladkarije (na primer piškote 
Manner,12 čokoladice Kinder Bueno,13 sladolede Max), pa je 
o tem težje sklepati. Po eni strani podoba seksapilne ženske 
pritegne moške, po drugi strani pa ženske obvešča, da bodo 
ob uživanju določenih izdelkov privlačne za moške.

Moški kot začaran od ženske

Taka ženska brez izjeme privlači moške poglede. 

9 V oglasu za bonboniere Milka I love you deček podari deklici 
bonboniero, ona pa ga poljubi.
10 V oglasu za bonbone Baci oče da hčerki bonbon, vendar v 
zameno želi poljubček. Erotizirano je že samo ime bonbonov, saj 
baci v italijanščini pomeni poljubčki – torej bonboni, ki se dajejo 
v zameno za poljube/ljubezen.
11 Za te oglase je značilno prikazovanje seksapilnih žensk in na-
migovanje na spolnost. 
12 Nastopa ženska, ki oblečena v kopalni plašč leži na ležalniku.
13 Pri učiteljici v oglasu so poudarjene dolge noge, prsi in ustni-
ce.

V oglasih za hrano in pijačo se občasno pojavlja podoba 
moškega, ki se nikakor ne more upreti pogledu na žensko, 
predstavljeno kot lepotni ideal. Ima magično moč, ki 
moške začara, da ne morejo odvrniti oči od nje (na primer 
čokolada Gorenjka – Pirati s hribov,14 pivo Union – moški 
tako vneto sledijo s pogledom privlačni mladenki, da se jim 
vratovi kar podaljšajo).

Ti oglasi morda pritegnejo moške poglede, 
hkrati pa ljudem posredujejo še idejo o ženski, ki lahko 
moškega »začara« oziroma vsaj pritegne predvsem s 
svojo zunanjostjo. Ne z osebnostjo ali z znanjem, pač pa 
z doseganjem standardov lepotnega ideala in samo kot 
spolni objekt. Zanimivo je, da se obratna podoba v oglasih 
za hrano in pijačo (pa tudi v ostalih oglasih) zelo redko 
pojavlja – s tem imava v mislih moškega kot spolni objekt 
in žensko kot njegovo občudovalko. Moški v oglasih za 
hrano žensko pritegne predvsem s svojim bogastvom in 
močjo – s tem, da jo kupi. 

Ženska v družbi prijateljic, moški v družbi prijateljev

V oglasih, tudi tistih za hrano in pijačo, kar mrgoli 
podob žensk med prijateljicami, ženskih klepetov in 
medsebojnih nasvetov. Lahko gre za prikaz ženskega 
klepetanja ob čaju (na primer Teekanne) ali pa za dejanski 
prijateljičin nasvet ženski, naj kupi ali poskusi določen 
izdelek (na primer jogurt Activia). Našli sva tudi motive 
moškega druženja, na primer ob steklenici piva15 ali ob 
narezku (oglas za mesnine MIP), medsebojnih moških 
nasvetov pa (vsaj pri analiziranih oglasih) ni zaslediti (tudi 
pri drugih oglasih ne). Da se prepričamo o zakoreninjenosti 
teh podob, si poskušajmo predstavljati (karikirano) 
obrnjeno situacijo: moška sedita na kavču, obrnjena drug 
proti drugemu in eden svetuje drugemu, naj poskusi ta in 
ta jogurt, ker odlično ureja prebavo, ali pa to in to lahko 
salamo, ker zagotavlja ohranjanje idealne postave. To se pač 
sliši precej nenavadno.

V podobah ženskega in moškega druženja v povezavi 

14 V oglasu Pirati s hribov voznik tovornjaka kar ne more odvr-
niti pogleda od privlačne mladenke, ki prikolesari mimo, med-
tem pa mu pirati pokradejo čokolado iz vozila.
15 Pivo je prikazano kot izrazito moška pijača. V vseh primerih 
so pivci v oglasih moški. Povsod je poudarjeno spontano, pri-
jetno moško druženje ob pivu (pivec ni nikoli sam, vedno je v 
družbi), oglasi so povezani z značilno moškimi temami, na pri-
mer z opazovanjem lepe spolno privlačne ženske ali s spremlja-
njem športa po televiziji. Dober primer so oglasi za pivo Union: 
oglas, kjer trije moški sedijo v lokalu in ugotavljajo, da imajo toli-
ko dolžnosti, da se komaj še srečajo ob steklenici piva; oglas, kjer 
moški v gostinskem lokalu spremljajo košarkarsko tekmo; oglas, 
kjer moški sedijo pred lokalom, pijejo pivo in tako intenzivno 
opazujejo privlačno mladenko, ki gre mimo, da se jim vratovi kar 
podaljšajo.
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s prehrano najdemo še eno značilnost. Moški se družijo 
ob hrani in pijači zato, da v njej uživajo. Pri ženskah pa 
to ni tako prisotno, saj uživanje v hrani pomeni grožnjo 
lepotnemu idealu vitkosti. In če gremo še korak dalje (ter 
morda nekoliko pretiravamo): moškim je dovoljeno, da se 
po napornem dnevu sproščajo ob okusni hrani in pijači, 
za ženske pa je pomembno, da ima izdelek, ob katerem 
se sproščajo, poleg okusnosti še dodatne vrednosti – ne 
ogroža lepotnega ideala in jih uspešno pripravlja na izzive 
vsakdanjega življenja. 

Obstajajo tudi oglasi, ki prikazujejo mešano družbo 
pri uživanju hrane in pijače. Gre za prikazovanje veselega 
prijateljskega ali družinskega druženja, ki predstavlja ideal, 
vrednoto. Ob takih priložnostih je očitno tudi ženski 
dovoljeno neomejeno uživati v hrani, če pri tem seveda 
ostane vitka.

Ženska kot gospodinja, nakupovalka živil in skrbna 
mati

V oglasih za hrano se nenehno reproducira podoba 
ženske kot gospodinje (na primer oglas za kvas Fala,16 
melanezijska omaka Uncle Ben´s17) medtem ko obratna 
podoba (podoba moškega, ki dela v gospodinjstvu) manjka. 
Ženska je tista, ki pripravlja jedi za moža in otroke (glej tudi 
Ross 2006). S tem jim izkazuje svojo skrb in ljubezen ter ju 
v zameno tudi prejme (Parkin 2006: 30-2). Tako naj bi se 
v družini vzpostavljali dobri medsebojni odnosi in sreča, 
kar je dobro razvidno tudi iz analiziranih oglasov. Obrazi 
vseh udeležencev navadno izražajo veselje in medsebojno 
naklonjenost. S tem se tudi prikazuje žensko kot tisto, ki 
je odgovorna za dobre medsebojne odnose v družini (glej 
tudi Čačinovič Vogrinčič 1991: 21), za čustva in toplino.18 

Tudi če ni prikazana z družino, ampak sama pri 
pripravi hrane, ženska ohrani videz »vesele gospodinje« 
(Hill 2002: 212-3). Njeno delo je prikazano kot lahko, 
nenaporno, tako rekoč prijetno zanjo.19 Oglasi kažejo, da 
ženska pri delu v kuhinji pravzaprav uživa. S tem verjetno 
hočejo oglaševalci pritegniti gledalke k nakupu izdelkov, 
s katerimi naj bi njihovo gospodinjsko delo postalo tako 

16 Ženska se v družbi otrok ukvarja s peko.
17 Ženska pripravlja obrok, moški pa se medtem ukvarja z raču-
nalnikom in gleda televizijo.
18 Če si moški žensko naklonjenost lahko pridobi s kupljenimi 
dobrotami, se mora ženska za njegovo bolj potruditi in mora 
sama pripraviti obrok. Moški izdelek dobi/prinese od nekje zu-
naj, ženska pa ga pripravi doma, v srcu gospodinjstva.
19 Tako na primer lahkotno seklja zelenjavo (Mercator – 5 na 
dan), zelenjava je povsem nerealno čista, kuhinja ostaja večinoma 
čista in pospravljena, bela, gospodinja obdrži čiste roke in svež, 
neprepoten obraz, ne da bi se ji od pare razmazal make-up, ter 
seveda čista, elegantna oblačila (tudi zanjo torej velja lepotni ide-
al).

enostavno, hkrati pa med celotno publiko širijo podobo in 
stereotip ženske kot vesele gospodinje, ki je dolžna, da na ta 
način izkazuje svojo ljubezen do družine, in jo potem tudi 
dobi v povračilo. Oglasi gledalce prepričujejo, da to žensko 
dela srečno, tako da za svoje delo ne zahteva drugega plačila 
(primerjaj Ule 1991: 14).

V sodobnih oglasih so ženske pogosto prikazane ne 
le kot gospodinje, ampak kot zaposlene, uspešne poslovne 
ženske. Vendar pa jim kljub poslovni karieri v večini 
tovrstnih oglasov še vedno ostaja tudi skrb za gospodinjstvo, 
na primer v oglasu za Milka minute. Sporočilo tega oglasa 
je, da naj bi ženska jedla čokolado Milka minute, saj bo 
potem lahko uspešno opravila vse svoje naloge – v pisarni 
in doma, ob skrbi za moža in otroke. Ženska torej ni samo 
zaprta (v hiši, znotraj), gre tudi ven, a poleg tega mora 
še vedno prevzeti svojo tradicionalno vlogo v kuhinji. 
Njeno življenje in delo sta pogosto prikazana kot stresna 
in naporna, vendar pa to ni nikjer problematizirano. Delo 
v službi in delo doma sta nujni nalogi, ki ju ženska mora 
opravljati, če pa je to zanjo prenaporno, naj si pomaga z 
raznimi prehranskimi dopolnili.20

Del ženske skrbi za družino je nakupovanje živil za 
skupno porabo. Tudi to je ena od podob/stereotipov, ki 
se reproducirajo v oglasih. Našli sva kar nekaj oglasov, ki 
prikazujejo žensko v povezavi z nakupovanjem (na primer 
Kinder,21 Natureta, oglas ob uvedbi evra22). Ženska ni le 
nakupovalka, pač pa prevejana nakupovalka, ki vedno 
upošteva, kako bo najbolje porabila svoj gospodinjski 
proračun, kaj so ugodni nakupi, in pazi na to, da je 
prodajalec ne potegne za nos (glej tudi Zaviršek 1991: 
130).

Oglasi ženske pogosto prikazujejo kot tiste, ki jim je 
naložena skrb za prehrano otrok in s tem za njihovo zdravje, 
rast, moč, srečo (Parkin 2006: 193-4). Tudi na Slovenskem 
oglasi pogosto poudarjajo lastnosti prehrambnih izdelkov, 
ki naj bi otrokom zagotavljali zdravo rast, razvoj, dovolj 
energije za ves dan. Pri tem je skoraj vedno mama tista, 
ki otrokom postreže s temi izdelki (na primer oglasi za 
Nutello, izdelke Njami). Tudi pri oglasih za razne sladkarije 
je situacija enaka – mama da otrokom sladkarijo in jih s 
tem osreči (na primer oglasi za izdelke Kinder). Pri tem 
sta ji zadostna nagrada že sreča in zdravje otrok, posebne 
zahvale ne pričakuje. Kaj pa oče? Tega oglasi navadno 
ne prikazujejo kot tistega, ki bi bil povezan s skrbjo za 

20  Nasprotnih primerov oglasov, kjer bi ženska nastopala samo 
kot sodobna samostojna poslovna ženska, nisva našli. Verjetno 
tudi taki oglasi obstajajo, vendar se nama zdi, da jih je ravno med 
oglasi za hrano manj kot v nekaterih drugih kategorijah oglasov.
21  V oglasu pride mama domov s polnimi vrečkami živil.
22 V spotu ženska kupuje jabolka na tržnici in pri tem ne pusti 
prodajalcu, da bi jo potegnil za nos z napačnim zaokroževanjem 
cen.
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prehrano otrok. Če že pokloni otroku sladkarijo, pričakuje 
nekaj v zameno (zgoraj omenjeni oglas za bonbone Baci).

Ženska in skrb za zdravje

Ženske so v oglasih pogosto povezane s skrbjo za 
zdravje in dobro počutje (Parkin 2006: 159). Pri tem gre 
lahko za zdravje celotne družine, otrok ali pa žensk samih. 
Ženska mora z zdravo prehrano namreč poskrbeti tudi zase, 
da je kos vsem zahtevnim nalogam, ki jo čakajo (na primer 
Actimel, Activia). V tem bi lahko videli celo prikrite namige 
na žensko šibkost.23 Ženske se poleg uživanja izdelkov za 
krepitev zdravja ukvarjajo tudi z drugimi »zdravimi« 
aktivnostmi (na primer v oglasu za čaj Wellness – ženska 
se ukvarja s fitnesom). Veliko teh dejavnosti je povezanih 
ne le z ohranjanjem zdravja, pač pa tudi z doseganjem 
lepotnega ideala.

Moški kot avtoriteta na področju prehrane ali kot kuhar 
enostavnih jedi

Moški v oglasih za hrano navadno nastopajo kot 
avtoritete, ki vedo in presodijo, kaj je dobro in kaj ne 
(Parkin 2006: 125-6). Lahko gre za družinskega očeta/
partnerja, ki poskusi in oceni obrok, ki ga je pripravila 
ženska (med analiziranimi oglasi ta motiv ni bil izraziteje 
izražen), ali pa za specialista, ki poroča o »znanstveno 
ugotovljenih« pozitivnih lastnostih oglaševanega izdelka 
(na primer jogurt Fruchtzwerge24). 

Če moški v oglasih že kuhajo, potem gre navadno za 
oglase, kjer sta poudarjeni hitrost in enostavnost priprave 
(Parkin 2006: 125-6). Tudi v najinem izbranem materialu 
sva našli nekaj primerov, ki se skladajo s tem (na primer 
oglas za mortadelo MIP25). Izjema so moški, ki so prikazani 
kot profesionalni kuharji (primera takega oglasa nisva našli, 
jih je pa nekaj med tujimi oglasi, ki sva si jih ogledali).

Moški kot večni otrok

Opazili sva, da oglasi za hrano pogosto prikazujejo 
moškega skozi stereotip otročjega, »večnega otroka«. 
Moški je v oglasih zadolžen za domišljijske igre z otroki 

23 Ženska je prikazana kot šibka in neodporna, zato naj bi brez 
pomoči določenih izdelkov ne zmogla opraviti vseh nalog, ki si 
jih je zadala, medtem ko so moški predstavljeni kot močnejši in 
le v dveh analiziranih oglasih potrebujejo uživanje določenega 
izdelka, ki naj bi jim okrepil zdravje in odpornost (Fructal, Ac-
timel).
24 V oglasu moški nastopa kot strokovnjak, ki se spozna na hra-
nilno vrednost živil.
25 Moški pripravlja solato z mortadelo in poudarja enostavnost 
priprave.

(na primer Kinder Hyppo26),27 on je tisti, ki ima razne 
nenavadne, smešne domislice (Uncle Ben´s,28 ribje 
konzerve,29 Milka – moški je tisti, ki vidi svizce zavijati 
čokolado v folijo, »racionalna« ženska pa mu ne verjame). 
Morda bi sem lahko šteli tudi razne komične oglase, kjer 
kot nenavadni, smešni liki nastopajo moški (Calvo). Moški 
v oglasih se (podobno kot otrok) pogosto tudi ne podreja 
družbenim pravilom (na primer v oglasih za piškote 
Leibnitz30 in čokolado Kinder31).

Moški kot nadzornik svojih žensk

Ta podoba ni neposredno povezana s prehrano, 
vendar pa se vseeno pojavlja v oglasih za hrano in pijačo. 
Pri tem gre lahko za nadzor nad otroci in njihovim 
spolnim življenjem (nad hčerjo, na primer Orbit32) ali pa 
nad partnerko (Tekanne33).34

Otroci v oglasih za hrano 

Otroci se kar pogosto pojavljajo v oglasih za hrano 
in pijačo, navadno v povezavi s podobo skrbne matere. 
Ponavadi so otroci ne glede na spol prikazani kot razigrani, 
zdravi in močni po zaslugi zaužitega izdelka (na primer 
Kinder, Nutella, Fruchtzwerge). Lahko pa so prikazane 
tudi določene značilno fantovske ali dekliške poteze. Fantje 
obvladajo razne veščine, so ustvarjalni in aktivni, dekleta 
označujejo čistost, skrbnost, pasivnost in lepo vedenje 
(glej tudi Sadar 1991: 147). Primer je oglas za mortadelo 
MIP.35 Že deklice, tako kot pozneje ženske, so tiste, ki 
predstavljajo čustvenost in tople medsebojne odnose (na 
primer Merci36). 

Če je otrok prikazan pri delu v kuhinji, gre v večini 

26 V oglasu se oče in sin v šali hvalita, kdo bo pojedel katero 
žival.
27 Seveda ga tu lahko dojemamo kot ljubečega očeta, ki se igra z 
otroki in se pri tem skuša vživeti v otroški pogled na svet. Vendar 
pa je zanimivo, da se v vlogi tistega, ki se igra z otroki, v analizira-
nih oglasih vedno pojavlja moški in ne ženska.
28 Moški ugiba, če bo za večerjo melanezijski tiger.
29 V oglasu za ribje konzerve z manjšo vsebnostjo soli moški uži-
va obrok z zavezanimi očmi in ostalim pojasni, da mu je zdravnik 
naročil, da soli pa niti pogledati ne sme.
30 Moški se med operno predstavo sladka s piškoti.
31 Moški med poukom odvije čokoladico Kinder.
32 Oče je nejevoljen, ko zasači hčerko v objemu s fantom.
33 Moški pride domov in zasači ženo, ki jo masira neznanec.
34 Situaciji v obeh oglasih sta ublaženi s humorjem, kar kaže na 
to, da gre očitno za precej konfliktno in neprijetno področje, ki 
se ga da v oglasih uporabiti le, če je prikrito s humorjem, sicer bi 
lahko odbilo gledalce/potencialne kupce.
35 Deklica na pikniku mirno sedi ob materi, medtem ko fant 
teka naokrog.
36 Prijateljstvo deklice lahko ogreje tudi snežaka.
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primerov za deklico, če je zraven deček, navadno ostaja 
v ozadju (na primer oglas za kvas Fala). Vseeno lahko 
zasledimo nekaj oglasov, kjer pri delu v kuhinji sodelujejo 
otroci obeh spolov (na primer Mercator – 5 na dan), 
povsem obratnega primera (da se s kuhanjem ukvarja samo 
deček) pa ne najdemo. Že v vlogah otrok v oglasih se torej 
kažejo stereotipi, ki naj bi bili značilni za odrasle moške 
in ženske. Ženske so tiste, ki naj nastopajo kot »vesele 
gospodinje« (Hill 2002: 93-4). V oglasih otroke »učijo 
kuhanja« navadno ženske . So torej gospodinje in hkrati 
tiste, ki naj bi v svojih veščinah izurile potomce – v večini 
primerov hčerke (na primer kvas Fala, 5 na dan).

Otroci lahko nastopajo v oglasih tudi kot pomanjšane 
kopije odraslih moških in žensk. Pri tem so povezani s 
podobami, ki se sicer pojavljajo v povezavi z odraslimi (na 
primer bonboniera Milka I love you37).

Zaključek

Raziskava oglasov za hrano in pijačo, ki se pojavljajo 
v slovenskih medijih in v katerih nastopajo ljudje, je 
pokazala, da se ti dobro prilegajo vzorcu, kakršnega so 
odkrili raziskovalci v ZDA oziroma na splošno na Zahodu. 
Tako rekoč v vsakem oglasu sva uspeli najti kar nekaj 
predstavljenih značilnih stereotipov, povezanih s podobo 
moškega ali ženske, bodisi v povezavi s hrano bodisi na 
splošno. To je značilno tako za televizijske in internetne 
kot za tiskane oglase. 

Če strneva poenostavljene predstave o ženski, ki se 
pojavlja kot predstavnica lepotnega ideala: je mlada in vitka; 
skrbi za zdravje; je zapeljiva in predstavlja privlačen spolni 
objekt; moški jo »kupuje« (s hrano – sladkarijami); lahko 
je podvržena moški avtoriteti; pogosto je v družbi prijateljic 
(tu sta izpostavljena prijateljski nasvet in klepet); poleg tega 
je vestna gospodinja, ki z veseljem kuha za svojo družino in 
s tem v njej vzdržuje tudi topla družinska čustva; veliko 
se ukvarja s kuhanjem, a pri tem ostaja amaterka; skrbi za 
otroke in za njihovo pravilno ter zdravo prehranjevanje; 
omenjena dela opravlja tudi v primeru, če je zaposlena, 
aktivna; je racionalna (predvsem kot nakupovalka živil).

Moški je povsem drugačen: ni tako nujno predstavnik 
lepotnega ideala; skrb za zdravje pri njem ni toliko 
poudarjena, pač pa mu hrana pogosto pomeni predvsem 
užitek (in ne »zdravilo«), brez štetja odvečnih kalorij; 
pogosto je »zapeljan« - privlačijo ga lepe ženske; ženske 
in otroke »kupuje« (s sladkarijami); lahko pa predstavlja 
tudi avtoriteto nad njimi; dokaj redko se pojavlja v družbi 
prijateljev, če pa že, gre v glavnem za skupen užitek ob hrani 
in pijači; le redko kuha, če pa že, raje pripravlja enostavne 
jedi; nastopa pa kot avtoriteta pri preizkušanju jedi; lahko 
gre tudi za profesionalnega kuharja; osnovna skrb za otroke 

37 Deček podari deklici bonboniero in si prisluži poljubček.

in njihovo prehrano ni v njegovi domeni; v krogu doma ni 
posebno racionalen, pač pa se pogosto obnaša otročje.

  Kot ugotavljajo citirani avtorji, se te podobe 
ujemajo s sicer obstoječimi družbenimi predstavami, 
prevladujočimi stereotipi in dejanskimi podobami 
moškega in ženske. Oglasi torej jemljejo gradivo iz 
družbenega konteksta. Zanimivo je, da je ženska v oglasih 
pogosto prikazana kot aktivna, zaposlena, racionalna – 
kar se ujema z novejšimi (v glavnem zahodnimi), ne pa z 
nekaterimi starejšimi podobami ženske – vendar pa kljub 
vsemu še vedno nastopa kot tista, ki opravlja gospodinjska 
dela za družino, moža, otroke in ki je povezana s čustvi, 
ali kot tista, ki je odvisna od moškega in temu predstavlja 
le spolni objekt. Moški je po eni strani neracionalen, 
zabaven, otročji, po drugi strani pa še vedno avtoriteta 
in oskrbovalec družine. Obravnavani oglasi torej ne 
predstavljajo temeljitih sprememb in obratov v podobah 
ženske in moškega. Pojavljajo se sicer nekatere nove, hkrati 
pa se še vedno nadaljujejo in jih uokvirjajo starejše podobe 
in stereotipi. 

Oglasi za hrano in pijačo na Slovenskem črpajo 
vrednote, sporočila in nanje vezane spolne vloge iz 
družbenega konteksta. Odpira pa se vprašanje, koliko 
vanj tudi vračajo. Zagotovo imajo v oglasih predstavljene 
podobe velik vpliv na gledalce, pri katerem gre za neke 
vrste začarani krog prehajanj in jačanj idej med oglasi 
in družbo/kulturo. Vendar pa se s tem v raziskavi nisva 
posebej ukvarjali, tako da to vprašanje ostaja odprto. 
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Tonja Blatnik

Interseksualnost - ko spola nista le dva

Seksistične politike, ki so vpete v zahodne družbe, niso 
niti odpravljene niti povsem odkrite. Feministkam s 
konca 19. stoletja sledijo gibanja homoseksualcev v 
60-ih letih 20. stoletja in gibanja transseksualcev v 
90-ih letih, drzno, a ne povsem brez argumentacije 
pa lahko predvidevamo, da bo 21. stoletje čas gibanj 
interseksualcev (Zadnik in Mulej 2006: 232).

»Spol ni varen,« na javnih nastopih hrumi Kate 
Bornstein, transseksualna lezbijka, javnosti znana zlasti 
po knjigi Spolni izobčenci: o moških, ženskah in nas ostalih 
(Gender Outlaw: On Men, Women, and the Rest of Us, 
1999). »Če sem rojen-a s telesom z mešanimi spolnimi 
znaki, tvegam, da me bodo razsekali – popravili, okrnili. 
Spol ni sporazumen. Rodili smo se: zdravnik nam pripiše 
spol. Dokumentira ga država, vsiljuje zakonodaja, posveti 
ga cerkev, kupuje in prodaja se v medijih. Nimamo besede 
pri lastnem spolu – ne smemo dvomiti o njem, se igrati z 
njim, ga razvijati s prijatelji, z ljubimci, z družino,« svojo 
trditev podkrepi Bornsteinova (Zadnik 2006: 6).

Ljudi, ki delijo njene izkušnje, resda ovija molk 
marginalnosti, še zdaleč pa jih ni malo. V svetovnem merilu 
je med vsemi ljudmi približno dva odstotka takih, ki niso ne 
moški ne ženske, ampak interseksualci (ang. intersexuals) 
(Preves 2005: 3). Ocene številčnosti pa niso enotne. 
Nekateri raziskovalci menijo, da je število interseksualcev 
višje, denimo 4 odstotke (Fausto-Sterling v Kimmel 2004: 
345; Stewart 2004: 1), spet drugi, da je nižje – na 1500 
rojstev naj bi se rodil samo en interseksualni otrok (Stewart 
2004: 1). Interseksualnost v biološkem pomenu besede 
zaznamuje netipičen razvoj spola, do česar pride zaradi 
odstopanj v kromosomskem, gonadnem, genitalnem ali 
hormonskem razvoju otroka. Kot sinonim uporabljamo 
tudi pojme: hermafroditizem, dvospolnost, obojespolnost, 
medspol, tretji spol, spolna nedorečenost, motnje v 
spolni diferenciaciji ter motnje v razvoju spola. Vsi izrazi 
zaznamujejo enak pojav in sicer, da spolna dihotomija ni 
vedno zadovoljiva kategorizacija spola. Moški in ženska sta 
torej le ekstrema takoimenovanega spolnega kontinuuma, 
ko se legitimnima spoloma pridružijo: ženski, moški in 
pravi hermafroditi (glej Anne Fausto- Sterling v Zadnik 
2006: 19). Sta torej spola dva ali je spolov pet? 

Pregled zgodovine interseksualnosti na Zahodu kaže, 
da v našem kulturnem okolju pristajamo na dihotomijo 
ženskega in moškega ne glede na to, da spol človeka ni 
vedno nedvoumen. Vztrajanje pri tovrstnem dualističnem 
dojemanju spola pa poraja vprašanje, ali je spolna dihotomija 
res univerzalna in edina oblika spolne kategorizacije?

Vmesne spolne kategorije 

Zahodnjaki čutijo nelagodje ob dvoumnostih in 
nasprotjih, ki so inherentne vsem vmesnim kategorijam, 
kot so transvestitstvo, homoseksualnost, transspolnost ter 
se silno trudijo, da bi jih razrešili. Mnoge druge kulture pa 
– za razliko – ne le sprejemajo take dvoumnosti, ampak jih 
razumejo kot pomembne in celo močne. Medtem ko se na 
Zahodu o interseksualnosti zgolj plaho šepeta, antropološki 
viri navajajo številne skupnosti z alternativnimi spolnimi 
identitetami: berdache med severnoameriškimi staroselci, 
hemanche med Čejeni, xanith v Omanu, mahu na Tahitiju, 
nadle v navajski kulturi, washoge v Keniji in winkte med 
Lakota Sjuji, kwolu-aatmawol na Papui Novi Gvineji in v 
Dominikanski republiki (Preves 2005: 40), alyha in bwame 
v plemenu Mojave, kathoey na Tajskem (Nanda 1999: 132-
41). 

Med najbolj odmevnimi pa so hidžre (ang. hijra), ki 
živijo v Indiji in v Pakistanu. Ta specifična družbena skupina, 
imenovana tudi indijski tretji spol, pooseblja odmik od 
zahodnega dojemanja spola kot dihotomije moški-ženska. 
Najpogostejša prevoda besede hidžra (iz hindujskega 
jezika urdu) sta interseksualec (»rojena hidžra«) in evnuh 
(»tisti, ki hidžra postane« – kastriran moški). Prevoda 
se uporabljata izmenično, odvisno od tega, o kateri vrsti 
hidžer govorimo (Nanda 1999: 13). Druga kategorizacija 
hidžer je zgodovinsko pogojena. Ključni mejnik je 
britanska nadvlada v Indiji (med leti 1875 in 1947), ko je 
vdor krščansko-judovske miselnosti zajel indijsko družbo. 
Ločnico med tako imenovanimi tradicionalnimi hidžrami 
in moderniziranimi (Zadnik 2006: 47-69) so zarisali 
procesi sekularizacije, modernizacije in vesternizacije 
Indije.

  Kula let.1, št. 1, 2008, str. 56 - 59. 
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Tradicionalne hidžre

Tradicionalne hidžre delimo na »rojene hidžre« 
in »tiste, ki hidžre postanejo«. Prve predstavljajo 
interseksualci, druge pa evnuhi, torej moški, ki se svoji 
moškosti odpovedo. Iniciacijski postopek kastracije 
hidžram predstavlja drugo rojstvo ali prerojenje. Glavni 
motiv za tovrstno dejanje je mitološkega izvora. Gre za 
identifikacijo z bogom Šivo, ki je v hindujski mitologiji znan 
kot uničevalec in obnavljalec. Demaskulinizacijo opravi dai 
ma. To je hidžra, ki sicer nima nikakršnega medicinskega 
znanja, je pa obdarjena z močjo boga Bahučare Mate. Dai 
ma zato ne prevzema nobene odgovornosti za končni izid 
– življenje ali smrt skopljenca sta v božjih rokah (Zadnik 
2004: 10). Operacija je življenjsko nevarna in zato je v 
Indiji prepovedana. Hidžre jo kljub temu izvajajo, ilegalno 
in na skrivaj. 

Tradicionalne hidžre prisegajo na svojo spolno 
nevtralnost, zato se dosledno držijo pravila, da medse 
sprejemajo bodisi interseksualce bodisi evnuhe. Svojo 
spolno nedorečenost razumejo kot izbranost, ki jim 
podeljuje poseben status v družbi.  Ponašajo se z 
domnevno nadnaravnimi sposobnostmi,  zaradi katerih v
indijski družbi zasedajo položaj opravljalcev ritualnih 
obredov. Ekonomska niša hidžer je opravljanje blagoslovov. 
Blagoslovijo v različne namene in vsakogar; najpogosteje 
pa blagoslove za plodnost namenjajo mladoporočencem. 
Paradoksalno je, da to vlogo igrajo ravno hidžre, 
interseksualci ali evnuhi, ki nimajo reproduktivnih 
sposobnosti. V vsakdanjem življenju igrajo hidžre predvsem 
dve ritualni vlogi: plešejo in pojejo ob rojstvu dečkov, na 
porokah pa obdarijo novoporočenca s plodnostjo (Zadnik 
2004: 12). Glavna funkcija hidžer je blagoslovljenje 
novorojenčkov. Na vratih hiše, kjer se je rodil otrok ali kjer 
bo poroka, hidžre s kredo narišejo znak svoje skupnosti. 
Ta služi kot opozorilo ostalim skupnostim hidžer, da je 
hiša že »oddana« in smejo rituale tam opravljati le one. 
Hišo nato ponovno obiščejo na dvanajsti ali dvajseti dan 
otrokovega življenja. Če zdravstveno stanje matere in 
otroka nista stabilna, obisk prestavijo na ugodnejši dan. 
Skupina hidžer, ki izvaja ritualno dejavnost, šteje pet ali več 
članov. Predstava zajema izvedbo krajše pesmi in blagoslov 
otroka, v bolj dovršeni različici pa še petje, ples in ugajanje 
norčij. Preden hidžre otroka blagoslovijo, pregledajo 
njegove genitalije. Če se izkaže, da njegov spol ni dorečen, 
rečejo: »Otrok pripada nam, saj je tak kot me: ne moški ne 
ženska.« (Nanda 1999: 40-9)

Za blagoslov novorojenčka, kjer s simboličnimi 
kretnjami prenesejo pretekle grehe z otroka na skupnost 
hidžer, zahtevajo hidžre zelo visoke vsote. V časopisu 
The Times so leta 2004 poročali o vsoti 12.000 rupij, to 
je približno 250 evrov. Četudi gre za zelo visok znesek, 

ga večina družin izplača (Meo 2004: 22). Ljudje hidžram 
plačujejo predvsem iz sramu, pa tudi iz strahu pred 
prekletstvom. Hidžre zato veljajo celo za »nevarne«, kajti 
poleg sreče lahko prinesejo tudi prekletstvo. Neplodnost, 
impotenco moškega ali finančno stisko uveljavljajo kot 
orožje proti vsakomur, ki se iz njih norčuje ali jim ne plača 
dovolj (Tratnik 2006: 25). Kadar pa globoko ukoreninjene 
norme indijske družbe le ne zadostujejo, hidžre uporabijo 
zadnje orožje: zagrozijo, da bodo javno pokazale svoje 
iznakažene genitalije (glej Slijper 1997: 2).

Modernizirane hidžre

Pri moderniziranih hidžrah so vstopni pogoji precej manj 
strogi kot pri tradicionalnih. Poglavitni pogoj je želja po 
služenju denarja na način, kot to počno hidžre. Poleg 
ritualne funkcije hidžre privzemajo dodatno vlogo, ki pa 
jo mnogi »božji evnuhi«, kot hidžre tudi poimenujemo, 
zelo radi zanikajo – prostitucijo. Ljudje imajo do njih 
zato protisloven odnos: po eni strani jih spoštujejo zaradi 
domnevnih nadnaravnih moči, po drugi strani pa jih 
zavračajo zaradi prostitucije. Vendar pa nadnaravne moči, 
ki jih hidžram pripisujejo Indijci, niso edini razlog za 
spoštovanje. 

Hidžre so aktivne tudi v politični sferi, kjer se 
združujejo pod različnimi slogani: »Ne potrebuješ genitalij, 
da bi bil politik« (Zadnik 2004: 14), »Obstaja ena rešitev 
pred nekoristnimi politiki: dajte mandat evnuhom.« 
(Tratnik 2006: 26) Razglasile so se za protistrup razuzdani 
in podkupljivi politiki Indije, kjer pomembne položaje 
vedno zasedajo privilegirane visoke kaste. V zadnjih letih 
je bilo na lokalni in državni ravni izvoljenih vsaj šest hidžer. 
Leta 2000 je časopis The Hindustan Times objavil novico, 
da je »teta« Šabnam v zvezni državici Madhya Pradesh 
zbrala več glasov kot vodilni nacionalni stranki Congress 
in Bhartiya Janata Pary (BJP) skupaj, vodja slednje je bivši 
premier Atal Behari Vajpayee (Reddy 2003). Trenutno 
imajo hidžre dve županji in več lokalnih politikov v celotni 
Indiji. Nekateri razlagajo rast politične moči hidžer kot 
uresničenje napovedi hindujskega boga Rame. Predvsem 
severno Indijo, kjer je hidžer največ, je v zadnjem desetletju 
zajel val navdušenja nad hindujskim bogom Ramo, ki je 
v mitologiji napovedal, da bodo hidžre zavladale svetu 
(Reddy 2003). 

Poseben potni list za interseksualce 

Da je spol prej posledica kulturnih vzorcev, ki so v 
prostoru in času spremenljivi, kot pa nekega naravnega 
biološkega dejstva, dokazuje dejstvo, da je interseksualnost 
v primeru indijskih hidžer institucija v pravovernem smislu, 
kar pomeni, da je kot taka tradicija specifične kulture. 
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Najzgovornejši dokaz, da Indija interseksualnost resnično 
sprejema z institucionalizacijo, je njihova zakonodaja. V 
obrazcu za pridobitev potnega lista, ki ga izdaja indijsko 
Ministrstvo za zunanje zadeve, se namreč nahaja naslednji 
člen: V primeru moške/ženske možnosti, v kvadratek vpišite 
črki M/Ž. Evnuhi v kvadratek vpišite E (In case of Male/
Female option, please write M or F as applicable in the 
box space provided. For eunuch, please write E in this 
box.) (Zadnik 2006: 68). Črka E oziroma evnuh označuje 
hidžre, saj morajo novi člani po mitoloških zapovedih 
pred vstopom v skupnost prestati iniciacijo kastracije, 
razen v primeru, da gre za »hidžre od rojstva« oziroma 
interseksualce. 

Interseksualna gibanja na Zahodu

Povsem drugačna usoda pa doleti interseksualce 
na Zahodu. Ker je spol na Zahodu praviloma omejen 
na dualizem moškega in ženske, so ostali spoli (moški/
ženski/pravi hermafroditi oziroma interseksualna stanja) 
izključeni tako, da so označeni kot bolezen.

Aktualno »sodobno kreacijo spola« (modern sex 
creation) (Dreger 2003: 181), kot Dregerjeva imenuje 

odločitev medicine glede »pravega« spola interseksualnega 
otroka, sestavljajo tri dejavnosti: operacija genitalij ter 
ostalih spolno specifičnih delov telesa, kot so denimo 
dojke; hormonska terapija, ki je v primeru edinega zdravje 
ogrožajočega interseksualnega stanja – kongenitalne 
adrenalne hiperplazije (congenital adrenal hyperplasia 
– CAH) obvezna, v vseh ostalih pa je le podaljšek in 
deluje kot potrditev »pravilnosti« medicinske odločitve; 
socializacija, usklajena z normami, ki veljajo za določen 
spol. Ključno vodilo zdravnikov specialistov, ki sodelujejo 
pri kreaciji spola (endokrinolog, genetik, urolog in tako 
dalje) se glasi »eno-telo-en-spol« in izvira iz 19. stoletja 
(Zadnik 2006: 14). Na vsakih 1000 otrok se izvedeta ena 
do dve korektivni operaciji genitalij ( Johnson 2003: 90), 
kar v primeru ZDA pomeni, da na dan operirajo vsaj pet 
interseksualnih otrok (Morris 2004).

Vendar pa se celotna zahodna družba z medikalizacijo 
interseksualnosti ne strinja. Vidik »simpatije« do 
interseksualnosti je na Zahodu lociran v polje aktivizma, 
raziskovalne dejavnosti ter v določene segmente 
medicinskih specialistov, ki dvomijo o etični normirani 
upravičenosti operativnih posegov v telo. Po letu 1990 je v 
ZDA in Kanadi moč zaznati trend ustanavljanja organizacij 
in skupin za podporo interseksualcem. Poglavitno vodilo 
njihovega aktivizma je demedikalizacija interseksualnosti. 

Foto:Erik Blatnik, Hidžre
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Poudarjajo, da interseksualci niso »bolniki« v medicinskem 
smislu. Zato bi jim družba morala dati pravico, da spol 
izberejo sami, nekateri aktivisti so celo mnenja, da spolna 
dihotomija ni ustrezen način spolne kategorizacije. 
Zahtevajo novo spolno kategorizacijo, ki interseksualnost 
priznava kot »tretji spol«. Po podatkih iz leta 2002 je v 
ZDA uradno registriranih 16 organizacij (Preves 2005: 3), 
podatki iz leta 2004 pa poročajo že o 3012 organizacijah 
v ZDA in Kanadi (Morris 2004). Pričakovati je mogoče, 
da se bo trend nadaljeval tudi drugod na Zahodu (Preves 
2005: 3).

Naj sklenem z besedami Michela Foucaulta v delu 
Zgodovina seksualnosti (The History of Sexuality, 1978): 
»Telo je površina in prizorišče kulturnega vpisa, biološki 
spol pa je umetni konstrukt, ki sam po sebi ne obstaja, ne 
da bi bil proizveden v zgodovinsko specifičnih interakcijah 
diskurza in oblasti.« (Foucault v Butler 2001: 106)
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saj se identiteta hendikepiranega najprej veže na njegov 
hendikep ter šele nato na vse ostale kategorije. Darja 
Zaviršek v knjigi Hendikep kot kulturna travma prikaže 
družbeno razvrščanje z besedami Elizabeth Spelman, ki je 
klasifikacijski sistem ponazorila z zaporednim vstopanjem 
skozi vrata, na katerih so označene razne kategorije 
razvrščanja, kot so spol, etnična pripadnost, družbeni 
razred in tako dalje (2000: 104). V tem sistemu razvrščanja 
je pomembno, skozi katera vrata najprej vstopimo, saj je ta 
vstop pravzaprav vstop v družbeno strukturo. Oseba, ki 
vstopi v družbeno strukturo kot prizadeta, mora že samo 
sebe videti kot tako ter se ločiti od ostalih neprizadetih. 
Ločevanje na neprizadete in prizadete, v medicinskem 
diskurzu ločevanje na zdrave in nezdrave (bolne), ki se 
v laičnem diskurzu prevede na ločevanje na normalne in 
nenormalne, prekrije ostale kategorije ali identitete ter 
obenem krepi identiteto prizadetega in neprizadetega. 
Identitete se konstruirajo kot subjektni položaji, ki so 
splet tega, kako sebe vidimo, kako nas vidijo drugi in kako 
želimo, da nas vidijo drugi – ti položaji so praviloma vsiljeni 
in kasneje internalizirani, vendar se kažejo kot produkt 
»svobodne volje« (Zaviršek 2000: 104-8). »Obstajajo 
torej najrazličnejši načini, kako se človeška bitja v zahodnih 
simbolnih in vrednotnih sistemih konstruirajo v subjekte, 
vsekakor pa so ti načini povezani z vprašanjem vednosti in 
moči.« (Zaviršek 2000: 108)

Materinstvo

Giddens piše, da je bilo v dvajsetem stoletju v 
procesu preoblikovanja intimnosti, v kateri je ženska 
spolna emancipacija odigrala glavno vlogo, potrebno 
izumiti materinstvo. »Družbena iznajdba materinstva je 
napovedala in konkretno oblikovala predstavo, da mora 
mati razviti ljubeče razmerje do otroka, v katerem daje 
poseben pomen otrokovim potrebam.« (2000: 103) 

Erich Fromm pojmuje materino ljubezen kot 
»brezpogojno potrjevanje otrokovega življenja in 
njegovih potreb« (2006: 44), za razliko od očetovske 
ljubezni, ki je pogojna: »Ljubim te, zato ker izpolnjuješ 
moja pričakovanja, ker opravljaš svojo dolžnost, ker si tak, 
kot sem sam.« (2006: 40) Matere naj bi ljubile majhnega 

Urša Valič

Vprašanje materinstva kot spolne identitete hendikepiranih 
žensk1

 
Elena Pečarič je, še preden je postala uradna 

predsedniška kandidatka,2 opozorila na pomanjkljivost 
Nacionalnega akcijskega programa za invalide 2007-20133 v 
obravnavanju ženske problematike. V komentarju k osnutku 
programa je opozorila na preprečevanje diskriminacije 
hendikepiranih žensk. Pečaričeva piše, da je hendikepirana 
ženska vsaj dvakrat diskriminirana: prvič zaradi hendikepa 
in drugič zaradi spola. Pri tem se hendikepirano žensko 
v psihološko-medicinskem diskurzu obravnava kot 
»invalida«, pri čemer se njen spol zanemarja, spregleda ali 
pa je nepomemben. »Obravnavana je predvsem skozi vidik 
prevencije, ohranjanja zdravja, kot rizična, mejna ali že kar 
večno oskrbovana bolnica.« (Pečarič 2006) Problematika 
hendikepa ali invalidnosti v Sloveniji kot tudi v nekaterih 
drugih državah Evrope4 še vedno temelji na posplošenem, 
homogenem in spolno nediferenciranem obravnavanju 
oseb s hendikepom. 

Spolna identiteta in spolnost hendikepiranih oseb 
sta problematični predvsem zato, ker »invalidi« veljajo za 
nespolna bitja in zato niso objekt seksualnega poželenja. 
Hendikep ali prizadetost je organizirana kot nespolni svet, 

1 Pričujoče besedilo je nastalo na podlagi diplomske naloge 
Hendikepirane ženske: spol, spolnost in materinstvo, Oddelek za 
etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Lju-
bljani, september 2007. Mentor diplomske naloge je bil dr. Boži-
dar Jezernik, ki se mu lepo zahvaljujem. V diplomski nalogi sem 
poleg pregleda literature opravila tudi več intervjujev z enajstimi 
gibalno oviranimi ženskami.
2 Eleno Pečarič je predlagala neparlamentarna stranka Akacija. 
Uradno kandidaturo za predsednico je vložila 7. septembra 2007 
ob podpori poslancev Slavka Gabra, Majde Širca in Roberta Bat-
telija. Zbirala je tudi podpise podpore in jih do 1. septembra 
2007 zbrala 1624. 
3 Vlada RS ga je sprejela 30. novembra 2006.
4 Pri tem se opiram na informacije, ki sem jih pridobila kot 
slovenska delegatka na evropski konferenci Recognizing the Ri-
ghts of Girls and Women with disabilities – an Added Value for 
Tomorrow's Society, ki je bila od 16. do 18. novembra 2007 v Ma-
dridu, v organizaciji Evropskega invalidskega foruma ter CER-
MI (španskega odbora oseb z invalidnostjo). Še pred konferenco 
smo udeleženci, za predpripravo deklaracije o prepoznavanju 
pravic žensk in deklet z invalidnostjo, dobili več kot trideset po-
ročil o stanju henidkepiranih žensk in deklet iz različnih držav 
Evropske unije. 

  Kula let.1, št. 1, 2008, str. 62 - 65. 
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otroka, novorojenčka in zanj tudi »vneto skrbele«. 
Fromm izpelje materino brezpogojno ljubezen iz nagonov, 
ki naj bi jih imele tudi samice živali, pri tem pa ne pozabi na 
»svojevrstne duševne dejavnike. Prvi je narcistični element 
v materinski ljubezni. Ker mati še vedno čuti, da je otrok del 
nje, sta ljubezen in očaranost lahko zadovoljevanje njenega 
narcizma. Druga motivacija bi utegnila biti materina želja 
po moči in posedovanju.« (2006: 45) Po Frommu materin 
narcizem in želja po posedovanju lahko onemogočita 
otrokovo osamosvajanje, saj z lahkoto ljubi svojega otroka, 
le dokler je majhen. Resnična materina ljubezen se pokaže 
šele v obdobju odraščanja otroka, ko voljno prenese 
ločitev (otroka od nje) in ga ljubi še po ločitvi (2006: 46). 
Po Giddensu (ki se opira na psihoanalizo) se mora vsak 
otrok osvoboditi materinega vpliva in njene ljubezni. »Iz 
tega stališča pomen falusa, te imaginarne reprezentacije 
penisa, za oba spola izhaja iz fantazije o ženski prevladi... 
Falus zastopa osvoboditev izpod uničujoče odvisnosti 
od matere, pa tudi zmožnost, da se otrok odtegne njeni 
ljubezni in pozornosti, zato je ključni simbol otrokovega 
prvega iskanja neodvisne osebne identitete.« (2000: 
120-1) Fromm in Giddens postavljata otrokovo ločitev 
od matere v središče razvoja seksualnosti, seveda po 
Freudovem vzoru. Ločitev ni travmatična samo za mater, 
ampak tudi za otroka – moškega, ki je odtegnjen od 
svojega objekta poželenja. Deček ugotovi, da njegova mati 
ne more biti njegova ljubimka. Vmes poseže avtoriteta, ki 
mu vsili moralna oziroma družbena pravila. In hierarhijo. 
Ker je avtoriteta največkrat moškega spola, falus in penis 
sovpadeta. Tako konstruirana moškost – nosilka moči – 
je povod za konstrukcijo patriarhalne družbe, v kateri je 
ženska lahko le devica ali mati. 

Suzana Štular postavlja krivdo v središče mita o 
materinstvu in podobe »dobre« matere. V razlago vpelje 
krščansko pojmovanje, ki izvor krivde pripisuje Evi. 
Opozicija »grešni« Evi, ki je zapeljala Adama, je Devica 
Marija – slednja ni grešila, spočela je brezmadežno, zato 
je čista in nedolžna. Marija potemtakem predstavlja ideal 
ženske, ki pa ga v resnici ne more doseči nobena ženska, 
saj ne more biti hkrati devica in mati. »Če ženska ne 
more biti oboje, je lahko vsaj aseksualna: ženski se tako 
odreče vsaka seksualnost, ki je percipirana kot (moškemu) 
nevarna in 'nenaravna'. Rdeča nit obeh razpoložljivih 
identitet je krivda: saj je ženski spol zakrivil izgon iz raja 
in krivda zaradi ne(z)možnosti doseči ideal Marije.« 
(1999: 69) Tako konstruirana (»prava«) ženskost in 
materinstvo, razpeta med dobro in slabo, sta omogočila 
podredljivost žensk – njihovo izločitev iz javne sfere in 
podrejenost družini (moškemu). Dobra mati je postala 
uresničevalka otrokovih potreb in odgovorna za otrokovo 
prihodnost – za vsako nepopolnost je kriva sama. »Mit o 
materinstvu nudi trdno in nevprašljivo identiteto, osmišlja 

eksistenco in posameznici nudi osmislitev mikrokozmosa s 
splošnim /.../ Po drugi strani nudi (edino) družbeno 
sprejemljivo identiteto ženske /.../ To nam pove, da je 
materinstvo sestavni del ženske spolne identitete.« (1999: 
72) 

Materinstvo v očeh hendikepiranih žensk

Sogovornice so opisale materinstvo kot nekaj 
čudovitega in najlepšega. »Občutek, ko sem prvič prijela 
otroka v roke, je bil zame nepopisno lep in čustven.« 
»Materinstvo mi pomeni srečo, da lahko vzgajam.« »Ni 
lepše stvari kot roditi otroka! Bila sem najsrečnejša, da sem 
imela otroka. /.../ Jaz sem najsrečnejša majka na tem svetu, 
ko vidim, da imam X!« »Nekaj časa nisem mogla verjeti, 
da je to res (ob tem dobi prijeten nasmešek, op. U.V.). 
Prej se mi je zdelo, da sanjam. Nisem nikoli jemala stvari 
tako, da se je svet podrl ali ne vem kakšna sreča. Zelo lepa 
izkušnja, nov smisel, dragocena izkušnja. Življenje dobi 
nov smisel, veselje, ki ga otrok prinaša.« »Kaj pomeni biti 
mama? Počutim se super, enkratno. Brala sem revijo Mama, 
kar prinese življenje, čisto nova izkušnja, nekaj novega. 
Potem si še vpleten v vzgojo – prenašaš svoje vzorce na svoje 
otroke, včasih moraš tudi popuščati.« »Občutek, ko sem 
prvič prijela otroka v roke: ponos in sreča.« »Materinstvo 
je žensko biološko poslanstvo. Pomeni mi kot vsaki ženski. To 
je sreča in tudi odgovornost. Sam potem vidiš, da si izbral 
pravo pot. Da nisem invalidna oseba. Temveč ženska kot 
vse druge. Če se odločiš, da je otrok zaželen, da zmoreš zanj 
skrbeti, potem si srečen in vesel.« Občutki vseh sogovornic 
so bili pozitivni, verjetno bi vsaka mama, ki si je otroka 
želela, pripovedovala o veselju, ko ga je prvič prijela v 
roke. Pa vendar je materinstvo hendikepiranim ženskam 
pomembna oblika spolne identifikacije.

V prvi polovici knjige Julčke ( Julijane) Kralj Za lepše 
in prijaznejše življenje s paraplegijo in tetraplegijo: Iskanje 
samega sebe je nekaj posameznikov opisalo svoje doživljanje 
paraplegije, tetraplegije ali druge okvare hrbtenjače. Med 
njimi je tudi nekaj žensk, ki so si bodisi želele otroke bodisi 
jih imajo. Marija je napisala zgodbo z naslovom Ljubezen 
in materinstvo me izpolnjujeta. Opisuje neizmerno srečo, ko 
je spoznala moža, tudi paraplegika, ki je poznal in razumel 
intimne težave, ki po njenem mnenju najbolj prizadenejo. 
»Inkontinenca, kompletno nekontrolirano uhajanje vode 
in blata je vzrok največjih travm, negotovosti, zadrege, 
zaprtosti in odtujevanja od ljudi. Pri petnajstih, šestnajstih 
(vseh nadaljnjih letih) imeti plenice, se preoblačiti kot 
dojenček...« (1998: 48) Marija je opisala, kako sta se z 
možem spoznala in jo je ta spodbudil. »'Kar se godi med 
nama, je vse normalno,' mi je dejal. Njegove besede so me 
opogumile, in pregnale to grozno zadrego, ki je prekrivala 
spodnji del mojega telesa.« (1998: 49) Marija opisuje tudi 
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šok, ki je nastopil, ko je izvedela, da je zanosila – nihče 
si ni predstavljal, da bi lahko postala mati. Nosečnost je 
lepo prenesla, minila je brez zapletov in rodila je otroka. 
»Z možem in otrokom sem postala cel človek, normalna 
ženska, mati. Tedaj se je moja paraplegija potopila nekam v 
senco. Rada sem začela živeti.« (1998: 49) Rezka Vrhunc 
opisuje svojo željo po otrocih, ki jih je imela vedno rada 
in je v svojem kraju tudi z veseljem skrbela zanje. Želela 
si je imeti svojega otroka, vendar ji je mož povedal, da ni 
sposoben skrbeti zanjo in za otroka hkrati. »Zame je to 
bilo veliko razočaranje. Nepopisna bolečina! In ostalo je 
neizpolnjeno hrepenenje.« (1998: 16) Vse dokler ni začela 
obiskovati Teološke pastoralne šole in potem poučevati 
otroke (kot katehetinja). »Otroci so čudoviti. Ob njih se 
čutim izpopolnjeno. Hrepenenje, želja po lastnih otrocih sta 
se na poseben način uresničila. Čutim, da sem jim duhovna 
mama. Čutim in razumem, da duhovno materinstvo lahko 
popolnoma izpolni žensko. To je nekaj izrednega.« (1998: 
17)

 
Pasti mita o materinstvu

Hendikepirane ali prizadete osebe se doživlja kot 
nespolna ali aseksualna bitja (ter se jim s tem odreka 
pravico do spolnega in reproduktivnega življenja), kar 
pripelje tudi do zanikanja spolne identitete. Materinstvo 
prinaša ženskam sidrišče spolne identitete – se pravi 
identitete biti ženska, saj izhaja iz predispozicij biološkega 
telesa ženske. Številne sogovornice in ženske iz knjige 
Julčke Kralj so materinstvo in rojstvo otroka doživljale kot 
pomemben del svojega življenja in v njem iskale podlago 
za spolno identiteto. Identitete, ki izhajajo iz biološke 
(fiziološke) osnove, na primer iz spola in rase, dajejo vtis 
trdnosti in nevprašljivosti, ker naj bi izhajale iz nečesa 
izven domene človeškega, družbenega ali kulturnega 
ustvarjanja – torej iz narave. Pri tem se pozablja (in 
obenem prikriva), da so identitete družbene konstrukcije 
kompleksnih, recipročnih družbenih odnosov, ki so, najsi 
bodo inkluzivni ali ekskluzivni, vselej tudi hierarhično 
strukturirani. Materinstvo je zaželeno, saj za družbo 
pomeni reprodukcijo – ne samo fizično, temveč tudi 
reprodukcijo odnosov moči. Poleg tega, kako sami sebe 
dojemamo in kakšni bi radi bili v očeh drugih, so tudi 
drugi tisti, ki vplivajo na naše identitete. V primeru 
hendikepiranih žensk so v sooblikovanje identitete 
vključene ženske brez invalidnosti, moški z invalidnostjo 
in moški brez invalidnosti, lokalne, nacionalne, evropske 
in nadnacionalne politike, mediji in še mnogi drugi akterji, 
s katerimi se te srečujejo, in oblikujejo virtualno realnost, 
da je hendikepirana ženska aseksualna. Družbeni sistem, ki 
je naravnan na pomanjkanje razumevanja do drugačnosti, 
onemogoča in diskriminira hendikepirane ženske na 

dveh ravneh: pri svobodni izbiri spolne identitete in pri 
svobodni izbiri reprodukcije. Sodobni mit o materinstvu 
vpeljuje lik, figuro »dobre« matere, ki razvija ljubeč, 
čuteč, predvsem pa požrtvovalen odnos do svojega otroka 
v smislu odrekanj, odtegovanja od sebe. Ženske, ki bodisi 
ne morejo bodisi nočejo razviti takšnega odnosa ter tako 
tudi ne ustrezajo tej podobi, so izključene iz družbene 
konstrukcije ženskosti. Hendikepirane ženske se smatra 
za bolnice, ki so potrebne pomoči in nesposobne skrbeti 
zase, kaj šele za koga drugega, na primer otroka. Obenem 
pa ostaja prikrita nesposobnost socialnega sistema, da bi 
omogočil alternativne oblike pomoči. 

Materinstvo prinaša hendikepiranim ženskam 
namišljen izhod iz aseksualnega sveta in navidezno 
trdnost njihove ženske identitete. Samo po sebi to ni 
vprašljivo, zakaj pa ne, če je pokazatelj spolne diferenciacije 
hendikepiranih. Vendar pa krčenje spolne identitete žensk 
na eno samo identiteto – mater ali »dobro« mater, 
pomeni tudi izključevanje vseh tistih žensk, ki ne morejo 
ali ne želijo imeti otroka. Mehanizmi izključevanja so 
pravzaprav dejanja, delovanje hierarhično strukturiranih 
odnosov moči. Da bi presegli enostavne spolne, identitetne 
konstrukcije, ki izključujejo, moramo preseči enostavne, 
hierarhične delitve na tiste, ki imajo moč, in na tiste, ki 
je nimajo. Dekonstrukcija mita o materinstvu je obenem 
dekonstrukcija patriarhalne moči in redistribucija te moči 
številnim posameznikom, predvsem pa posameznicam, ki 
ne želijo biti le reprodukcijske mašine.
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Zahvaljujem se vsem enajstim ženskam, ki so sodelovale 
pri ustvarjanju besedila! 

(Na njihovo željo osebni podatki niso objavljeni.)

Datum prejema prispevka v uredništvo: 4. 10. 2007
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Radharani Pernarčič

O sovraštvu in drugih demonih:
»bodi bolj« / »ne bodi tako zelo«
(O sprevrženi toleranci in vljudnosti - iz aktivne odločitve v pasivno stanje)

Pričujoči tekst se za spremembo osredotoča na 
»temno stran« ideje o toleranci in vljudnosti.1 Moj 
razmislek se sicer v osnovi nanaša na kolektivni2 projekt 
skupine, ki se ukvarja z uprizoritvenimi umetnostmi v 
Amsterdamu, v katerega sem bila vključena tudi sama, a 
prav to intenzivno delo-z-ljudmi me je pripeljalo do širšega 
vprašanja; namreč, kaj se zgodi s koncepti in idejami, o 
katerih razpredajo in nanje opozarjajo družbene vede, ko 
ti dejansko zaživijo. Način, kako se te ideje slepo prenašajo 
iz diskusije v človekovo dejansko delovanje, lahko postane 
način, ki tem idejam spodnese tla pod nogami. Kaj takega 
pa je bržkone prisotno tudi v vsakdanjem življenju samih 
intelektualcev. Nemara se zdi moja izbira opazovanja 
tako specifične skupine sprva hermetična. Toda razlog, 
da se mi je zdela dinamika našega delovnega procesa tako 
široko pomenljiva, leži v majhnih dogodkih, ki so me 
napeljali k misli o nekem paralelnem nasprotju tolerance: 
v tem primeru namreč ne »netoleranci«, temveč »mrtvi 
toleranci«. Relevantnost pogleda, ki smatra neko 
kolektivno skupino umetnikov za institucijo, je namreč v 
tem, da lahko principe njihovega obnašanja in delovanja 
apliciramo na katerokoli opazovano strukturo, bodisi 
intimni odnos dveh bodisi skupnost ali družbo. 

V razpravi o toleranci je vsekakor potrebno poznati 
in upoštevati raznovrstne aspekte. Ideja tolerance se v 
neštetih situacijah in okoljih bore malo uveljavlja. Moj 
premislek tega dejstva ne zanika, še manj skuša zmanjšati 
pomen diskurza o toleranci. Bolj kot slednje si prizadeva 
za redefinicijo načina, kako diskurz udejanjati. Poleg tega 
pa kako udejanjati bistvo, o katerem se znotraj diskurza 

1 V tekstu se sicer ves čas nanašam na besedo vljudnost, vendar 
imam pri tem v mislih širši sklop vedenjskih vzorcev, ki vključu-
jejo tudi umetelno skonstruirano prijaznost in »lepo vedenje« 
ter »pridnost«.
2  Izraz »kolektivni projekt skupine« (»collective project«) je 
nemara tavtologija, a se pogosto uporablja v svetu umetnosti kot 
specifičen termin za projekte, ki nimajo enega vodje, koreografa, 
dirigenta, temveč gre za skupino enakovrednih ustvarjalcev (re-
cimo samih koreografov). Ti si delijo iste funkcije in enakovre-
dno prispevajo k nastanku dela, ki slednjič velja za avtorsko delo 
vseh v skupini. Vsi so torej zadolženi in priznani kot ustvarjalci 
oziroma nosilci projekta in ne le izvajalci.  

razpravlja. V tem smislu se torej nanašam že na odmev 
tovrstnih diskurzov, viden v okolju, kjer je osnovna ideja 
tolerance že vzpostavljena. Nevarna posledica razprav, ki 
izpostavljajo zgolj en vidik svojega predmeta, je namreč, 
da bo po vsej verjetnosti širša množica (nestrokovnjaki) 
iz tega razbrala nekakšno promocijo moralnih vrednot, 
namesto dejanske srži problema. To mi je postalo jasno ob 
srečanju z nizozemsko družbo in umetniškim poklicem. 
Sloves Nizozemske kot »tolerantne« družbe, obenem pa 
sloves umetnosti kot poklica, ki »ne-pozna-meja«, sta me 
privedla do skrajno kritičnih pomislekov. Obe situaciji sta 
se izkazali kot dobronamerna težnja k »odprtemu umu«, 
ki pa je spodletela in se namesto tega pretvorila v ignoranco 
in razkropljenost. To drevo se je preprosto prevesilo iz ene 
smeri v drugo. 

Naj omenim samo en banalen primer: za naš 
kolektivni projekt smo pripravili delovni urnik, ki je že 
vnaprej upošteval vidike tolerantnosti do individualnih 
interesov posameznikov, časa za privatno življenje in 
nepredvidljivih odsotnosti zaradi bolezni, nesreč, selitev 
ali kakih drugih vzporednih projektov, s katerimi smo bili 
vnaprej seznanjeni. Skratka, ta urnik – ki se je v končni fazi 
zdel kot omejevanje – je že od samega začetka vseboval 
naše védenje o nujno potrebnih pogojih za delo. Toda, 
ko so člani skupine po tem začeli izostajati z vaj po ves 
teden, zaradi česar je naše delo postajalo nemogoče, se je 
znotraj skupine še vedno širila ideja, da bi »morali biti bolj 
tolerantni«. Že samo takšna raba jezika vsebuje vse možne 
dvomljive interpretacije, ki se lahko prilepijo na idejo o 
toleranci na njeni poti od diskurza do udejanjanja. 

V take pogovore se pogosto vmeša še koncept 
sprejemanja,3 ki se ga navadno kar meni nič tebi nič enači 
s toleranco. A sprejemanje se tiče zgolj naše zmožnosti 
videti, slišati in čutiti, skratka somatičnega zaznavanja 

3 V diskurzu o toleranci se pogosto pojavlja v besedni zvezi 
»sprejemanja drugačnosti« (Fighting for tolerance, 20. 4. 2007), 
medtem ko se v umetnosti največkrat veže na lastnost umetni-
ka samega. Pri tem gre najprej za napačno prevajanje pomenov 
iz »to accept« (»sprejeti«) v »to be acceptable« (biti »spreje-
mljiv«, celo »sprejet«), nato pa še za banaliziranje v smislu »to 
be open, nice« (»biti odprt-za-karkoli«, celo »prijazen«). 

  Kula let.1, št. 1, 2008, str. 68 - 71. 
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ter dojemanja tega, kar se okoli nas dogaja. Nepreklicno 
je povezano z alertiranostjo naših čutil, preko njih 
pripoznavanja realnega okolja ter okoliščin, in pa zmožnosti 
in pripravljenosti, da zaznano realnost spustimo v sistem.4 
Iz tega sledi, da nasprotje sprejemanja ni netolerantnost, 
temveč kvečjemu zanikanje (»denial«), lahko pa tudi zgolj 
spregledovanje. Ideja tolerantnosti lahko nastopi le kot 
naslednji korak po sprejetju realnosti. Prav od tu ji moč, da 
lahko korektno in konstruktivno posreduje in tako vnese 
spremembe v življenjske položaje. Ker pa realnost včasih 
narekuje odziv, ki terja, da situacije ali človeškega početja 
tudi ne-toleriramo, ima naše sprejemanje pomembno 
nalogo, da naše odločanje glede toleriranja ohranja kot 
aktivno in angažirano delovanje. Sprejemanje in toleriranje 
postaneta eno in isto zgolj takrat, ko obe ideji zdrsneta na 
raven izpraznjenega kulturnega konstrukta.  

Namreč, ko in če se »uporabniki« tolerance odtujijo 
tako od osnovnega konteksta kot od totalnega razumevanja 
celotne situacije ter konflikta znotraj te, se zgolj pasivno 
podvržejo posplošenim idejam. Slednje pa potem postanejo 
celokupne vrednote, ki se jih učijo na pamet; torej 
statične in določujoče. Na ta način lahko ideje postanejo 
celo dogmatske. Past je namreč ravno v vsakdanjem 
in površnem razumevanju, ki vznikne iz diskurza, ki 
toleranco zgolj vzpodbuja. Ker so ljudje na vsakem koraku 
zasuti s promocijami, ki priganjajo k takojšnji uporabi idej 
in produktov brez premisleka in vpogleda, je zelo verjetno, 
da se bodo tudi v primeru diskurza o toleranci oddaljili 
od svoje lastne aktivne odločitve. Pomanjkanje lastne 
angažiranosti pa pomeni, da si bodo zgolj vbili v glavo 
»moramo biti bolj tolerantni« ali pa celo »netoleranca: Fuj 
to!« (v kombinaciji s prekrižanimi kazalci ter vencem česna 
okoli vratu, da odženejo hudiča in ostale zlobne demone). 
Ker nihče od nas noče biti »the bad guy«, moramo biti 
potemtakem vsi ves čas tolerantni »partizani« in vljudni 
»kavbojci«; ne glede na situacijo, v kateri se znajdemo. 
Toleranca : Netoleranci je v praksi neuporaben koncept. 
Nič ne pove o tem, kako ravnati v resnično problematični 
situaciji. Zato se kaj zlahka sprevrže v pasivno ignoranco, ki 
pa komaj lahko prispeva konstruktivno rešitev za izboljšanje 
delovnega ali življenjskega položaja. V zatrjevanju, da »smo 
tolerantna družba«, ali pa v opazkah, da »ljudje iz soseske 
niso tolerantni«, je implicirano nekakšno strukturalistično 
dojemanje sveta, ki ne dovoljuje in ne priznava konfliktov. 
A konflikti so odločilnega pomena za razvoj in vzpostavitev 
aktivno tolerantne komunikacije. Zato predlagam, da se v 
slehernem diskurzu o toleranci raje prične upoštevati in 
preudarjati tudi njegovo lastno inherentno konfliktnost, 
katera naj se tako, namesto golega obravnavanja že 

4 S tem, ko omenjam sistem, imam v glavnem v mislih človeško 
telo, ne družbenega sistema.

obstoječih kulturnih konfliktov, obenem vsakič na novo 
vzpostavlja ter jasno in enako konfliktno odstira. Pri tem 
se močno navezujem na agonistični model demokracije, 
ki ga je zasnovala Chantal Mouffe v prizadevanju po 
vzpostavitvi konfliktnega konsenza (Miessen 2007). 
Verjamem, da je cilj doseči skupni konsenz glede tolerance 
enako kontraproduktiven kot cilj doseči skupni konsenz 
glede demokratične politike. 

Na tem mestu smo prispeli do vloge, ki jo pri vsej 
kolobociji igra vljudnost. Težava z vljudnostjo je v tem, 
da ne dovoljuje izražanja ničesar, kar ne sovpada z njenimi 
efekti in predvidenimi ter takojšnjimi posledicami in 
rezultati. Če sem že prej omenjala funkcijo jezika, je tu še 
posebej pomembno poudariti, da ni stvar zgolj v ustaljenih 
vljudnostnih frazah, preko katerih se socializiramo v rabo 
bolj ali manj zgolj forme jezika. Bistvenejše je zasledovati 
jezik, ki sam po sebi ni nič kaj posebno vljuden, vendar 
se preko njega socializiramo v okvire dovoljenega in 
pričakovanega vedênja. Gre za specifičen kulturni 
konstrukt, ki ga ustvarjamo in poustvarjamo na slehernem 
koraku, vsakič, ko slišimo in rečemo drug drugemu »Ne 
moreš reči kaj takega, Ne pretiravaj, Ona pa ni fajn, Kaj 
se dereš, Zakaj mora vedno kritizirati, Nisem mu hotel 
reči, ker ga nisem hotel užaliti, Z mano se ne bo noben 
tako pogovarjal.« Pri čemer pa sploh ne pomislimo, kaj 
pravzaprav vzpostavljamo preko teh vsakdanjih banalnosti. 
Dani primeri naših vsakdanjih vljudnostnih strategij 
imajo brate in sestre tako v akademskih kot v političnih 
diskurzih. Kot strategija vljudnost zlije pomembne razlike 
med podobnimi idejami in prav tako kot posplošena 
ideja o toleranci postane dogmatska, kajti inherentna ji 
je nujnost sledenja določenim oblikam izražanja in s tem 
delovanja brez razumevanja konteksta. Takšna vljudnost je 
kraljica površinskosti in videza. Na zunaj izgleda, kot da 
je namenjena preprečevanju žalitev, sramotitev, psovanja, 
zaničevanja, nespoštovanja in uničevanja ter s tem naši 
osnovni potrebi po varnosti. Toda da bi preprečili našo 
užaljenost, sramovanje, bi se morali lotiti resničnih vzrokov, 
ki takšno stanje povzročajo. Če misli, mnenja, čustva ali 
občutki zgolj niso jasno in iskreno izraženi, to še zdaleč 
ne spremeni stanja uma, bivanja, niti ne situacije, v kateri 
se znajdemo, saj nas ne vodi skozi proces razumevanja. 
Vedeti, kako resnično spremeniti svoje počutje in izostriti 
percepcijo, je popolnoma druga praksa kakor praksa 
prevzemanja zunanje forme ugodnega počutja ali jasne 
percepcije. Tovrstna vljudnost služi torej zgolj prikrivanju 
in mimikriji. 

Če naj bi se miselnost kakorkoli spremenila, je 
vljudnost škodljiv faktor, saj se ukvarja zgolj z zunanjo 
pojavnostjo našega vedênja. Ker odobrava zgolj ideje 
dobrega videza, namesto tistih z dobrim dolgoročnim 
učinkom, deluje kot cenzurna taktika, s čimer teži k rigidni 
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konzervaciji. Če vljudnost torej enači konflikt s problemom 
– kateri v bistvu nastane le, če konflikt zanikamo ali 
zamolčimo – preprečuje izražanje naših potreb. Naše 
nasprotujoče si potrebe povzročajo konflikte. Če potreb 
ne moremo izraziti, ker se drugim ne slišijo vedno »fajn«, 
potem vljudnost preprečuje komunikacijo. Če se torej hoče 
znebiti komunikacije in se izogniti konfliktom, preprečuje 
rast in razvoj. Na žalost pa so konflikti v človeških družbah 
neizkorenljive možnosti antagonizmov (Miessen 2007), s 
katerimi se je treba soočati in spopadati.

Vselej ko ljudje jasno ne vzpostavijo, prepoznajo, 
priznajo in izrazijo svojih potreb, kriterijev in meja, 
zamenjajo to kar-sami-hočejo s kakšni-drugi-so. Naš kaj 
postane ne-kdo, kar slednjič sproži nastanek predsodkov, 
kompleksov, nasilja ali pa ignorance. Če na primer trdim, 
da ne toleriram svojih zgornjih sosedov, medtem ko v resnici 
ne toleriram hrupa, ki ga povzročajo, v času, ko se mi izteka 
rok za oddajo zame pomembnega dela, sta moje izražanje 
in percepcija popolnoma neučinkovita. V prvi vrsti namreč 
aktivirata njihove obrambne mehanizme, kar preprečuje 
našo komunikacijo. To ne more doprinesti k nikakršni 
praktični rešitvi glede tega, kaj lahko v taki situaciji storimo. 
Prav tako do rešitve ne bi prišli, tudi če samo preprosto ne 
bi izrazila, da ne morem tolerirati hrupa, saj bi tako le v sebi 
akumulirala jezo, napetost, morda sčasoma celo sovraštvo. 
Na koncu pa bi ta sprva majhen konflikt celo lahko 
interpretirali, češ da sem netolerantna do Afganistancev 
in Muslimanov, ker pač moji sosedje slučajno to so. Enako 
zavajajoč proces se lahko odvije, ko se v sosesko priseljujejo 
»Cigani«, ko mimoidoči »Bosandžeros« mastno pljune 
na ulico, ali pa ko recimo »Šiptarji« prosto posedajo po 
klopcah v parku v Skopju. 

Če sedaj svoje razmišljanje dodatno osvetlim še na 
omenjenem primeru »Ciganov«; lahko si mislim, da ljudje 
ne marajo »Ciganov«, ker z njimi neposredno povezujejo 
umazanijo, neurejen osebni videz, krajo avtomobilov 
ali oblek, zanemarjenost bivalnega prostora, ogrožanje 
človekove osebne varnosti in neenake davčne obveznosti . 
Če so vse te želje in hkrati meje ljudi izražene kot »Cigani«, 
pa tudi če so izražene kot Romi, je označba tako totalna, da 
med njimi ne dopušča nobene debate ali razmisleka. Tako 
na eni kot na drugi strani se pogovor zalomi, saj s tem, ko 
se osredotočimo na celostnost človeka (kdo je kot oseba 
ali etnični pripadnik), namesto na osamljeno in določeno 
predmetnost človeka (kaj počne, terja, potrebuje) posežemo 
v celotno človeško bit, v človekov obstoj. Predmetnost, ki bi 
se jo sicer dalo prediskutirati in najti znotraj nje praktično 
uporabne kompromise, se tako sprevrže v filozofsko 
zanimive, a nerešljive debate o identiteti in eksistenci. 
Tako je lahko kljub korektnemu imenovanju Romov naše 
izražanje nekorektno in se vrti kot mačka okoli vrele kaše, 
če se znajde znotraj napačnega konteksta. Vselej, ko se – in 

še posebej, če gre za krizne situacije – navezujemo na ne-
koga, je pomembno uvideti, kako hitro lahko nasprotujemo 
tudi samim sebi, kar nam ne pomaga razrešiti naših 
lastnih občutkov niti ne priti do želenega rezultata. Ne-
kdo, človek, je kompleksno bitje, ki proizvaja in povzroča 
tako konstruktivne kot destruktivne učinke. Mnogokrat 
tako ljudje, ki trdijo, da ne marajo »Ciganov«, istočasno 
obožujejo njihovo glasbo, vezenine ali pa njihove obraze 
na fotografijah; zanikajo torej same sebe? Poleg tega takšno 
izražanje avtomatično daje privoljenje enakemu obnašanju 
kogarkoli, ki ni »Cigan« (Rom). Pasivno soglaša in nas 
lažnivo pomirja ob prisotnosti kateregakoli »Slovenčka«, 
ki pač res ni »Cigan«, a bo nemara vseeno ukradel avto, ne 
plačuje davkov in ima skrajno slabo razvit posluh za petje. 

Problem se seveda ne bi rešil, če bi se samo nehali 
navezovati na nekoga, osebo, pri čemer pa obenem še vedno 
ne bi natančno opredelili predmeta spora. To bi lahko bil 
šele prvi korak, a le s tem bi zapadli zgolj v molk, ki bi v nas 
slej ko prej podvojil našo averzijo do ljudi, katerih vedênje 
(predmetnost njihovega vedênja) je posegla v naše meje. Po 
drugi strani pa bi nas spregledovanje določene predmetnosti 
zopet le pognalo v ignoranco. Tovrstni vljudnostni zamolk 
je moč preseči samo tako, da se najprej lotimo natančnega 
določevanja in osamitve spornega predmeta. Pri tem pa je 
potrebno o predmetu razpravljati z vidika lastnih potreb 
in meja (kaj nekaj pomeni za nas, kakšne občutke, čustva 
in misli povzroča v nas, v katerem primeru in zakaj) in ne 
skozi generalizirane moralne vrednote (kaj na splošno se 
ali se-ne počne). Le tako lahko začnemo razumeti, kdaj, 
kje in kako mi sami pretirano posegamo v življenje in delo 
drugih, in obenem s to razlago in zavedanjem o nas samih 
dajemo drugim razumeti tudi njihova poseganja v nas, ne 
da bi jih pri tem obtoževali ali jim spregledovali. Ne naše 
lastno in ne poseganje drugih namreč ni nekaj, kar bi bilo 
vselej vredno tolerance. Preko tega lahko torej ugotovimo, 
da problem v resnici še zdaleč ni v pomanjkanju tolerance, 
temveč v pomanjkanju preciznega izražanja ter volje do 
odkritosrčnega in neposrednega dialoga, ki bi razkril 
tudi nas same in nas soočil z našim lastnim hotenjem in 
vedenjem. 

Ideja tolerance skratka postane neučinkovita, če 
označuje, kako bomo preko nje sprejeti kot osebe. Na tak 
način naredi natančno isto napako kot ksenofobija: 
stigmatizira. Kot pridevnik oziroma označevalec izvablja 
pasivno stagnacijo. Edini način, da dosežemo njen 
konstruktivni učinek, je, da jo v sleherni situacije sproti 
in kritično pretresamo, jo redefiniramo. V tem smislu bi 
se bilo nemara bolje namesto na toleranco osredotočiti 
na toleriranje, saj slednje jasneje izpostavlja aspekt 
mehanizma, dejanja, ki išče rešitev. Implicitno se nanaša 
na našo aktivno angažirano odločitev, da nekaj toleriramo 
ali pa ne, glede na že vzpostavljene in potrebne delovne 
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ali življenjske pogoje. Pogoji po eni strani predstavljajo 
dostopnost, razpoložljivost in dosegljivost. Hkrati pa 
določajo tudi meje in skrajnosti. Da bi diskurz o toleranci 
ugledal, kaj leži v ozadju tolerantnega ali netolerantnega 
vedênja, bi nemara moral stopiti dva koraka nazaj. Verjetno 
bi se bilo veliko bolje ukvarjati s tem kot pa s samo toleranco 
kot apriorno vrednoto. Težnja po družbi brez-meja je 
sicer mikavna, vendar se v praksi izkaže za nesmiselno, 
kajti meje so nepreklicen del človekove narave. Prav tako 
neizkorenljivo pa je tudi človekovo čustvovanje ob stiku z 
mejami. Iz tega sledi, da je tudi težnja po »toleranci-brez-
kalorij«, prav tako praktično neuresničljiva, kajti vsakršno 
prekoračenje meja, bo v človeku naravno vzbudilo potrebo 
po netolerantnosti. Če te meje in potrebe po netolerantnosti 
ne moremo primerno izraziti, še ne pomeni, da smo jo tudi 
iztrebili ali pa jo uspešno premostili – kvečjemu premestili. 
Tako ksenofobija in netolerantnost kot tudi nedolžna 
pasivnost ignorance oziroma »mrtve tolerance«, so 
vse enakovredne premestitve, ki ne morejo doprinesti h 
konstruktivnim solucijam. Meje našega delovanja si lahko 
delimo samo tako, da najprej priznamo njihov obstoj. 
Le tako, da dovoljujemo in vzpodbujamo konflikte med 
njimi, jih lahko pretresamo in razumemo njihov kontekst. 
In šele preko tega razumevanja lahko meje, pogoje in 
učinkovitost našega mišljenja, vedênja in delovanja tudi 
razširimo. Takšno redefinicijo prepoznavanja je seveda 
potrebno vnesti v diskurz. Še veliko pomembneje pa je, 
da jo začnemo prakticirati. Poleg posredovanja preko 
konferenc in množičnih medijev, kjer je toleranca navadno 
predstavljena kot solucija, bi se mi zdelo praktično 
bolj uporabno, če bi intelektualci, ki se ukvarjajo s tem 
problemom, postali posredniki vselej na samem mestu 
konfliktnega dogodka. Kot posredniki bi lažje pripomogli 
k temu, da se nasprotujoči si strani soočita, izrazita vsaka 
svoje potrebe, meje in izmenjata svoje kaj, kdaj, zakaj, 
čemú in kako (Rosenberg 2005: 37-61). Če nasprotujočim 

si stranem le ponudimo svoje lastne solucije, pomeni, da 
komuniciramo namesto njih. Menim torej, da bi bilo bolje 
uporabiti naše védenje za to, da ljudem pomagamo dejansko 
komunicirati med sabo; le tako lahko sami vzpostavijo 
lasten občutek za kulturno empatijo in najdejo svoje lastne 
konstruktivne in praktične načine reševanja konfliktov. V 
nasprotnem primeru se lahko celotna situacija sprevrže v 
Monty Python »show«, kjer Brian vpije množici: »You 
need to be individuals!« in mu množica odgovarja v en 
glas: »We need to be individuals!«. 
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Neža Mrevlje in Katarina Župevc

»Nenehno teženje, vztrajanje pri spremembi, 
subverzivnosti«1

Posameznika in posameznico prakse zunanjega 
sveta naddoločujejo in predhajajo. Umeščati se v svet jima 
pomeni slediti utečenemu in tistemu, za kar se zdi, da 
deluje kot mehanizem določene kulturne realnosti (spoštuj 
svoje starše, bodi dober mož in dobra mati ter pridna žena, 
bodi želja moškega sveta...). Prakse kulturne realnosti pa 
so predvsem kulturne fiksacije in konstrukcije, katere 
posamezniki in posameznice v svoja življenja sprejemamo 
kot samoumevnosti družbenega in kulturnega. Slednje 
pa s tem, ko jih živimo, tudi reproduciramo. Vendar le 
do trenutka, ko se pojavi dvom. Dvom kot tisti življenjski 
luksuz, ki se v tem primeru sprva kaže kot senzibilnost 
za kritično opazovanje utečenega, za tem se pojavi 
miselna dekonstrukcija kulturnih fiksacij, ki pa se lahko 
nenazadnje artikulira v lastni konstrukciji sveta. Prav 
dvom v samoumevnosti kulturne fiksacije pa je potrebno 
prenesti tudi na področje pozicij moških in žensk. To 
pomeni, vpeljati dvom v tisto, kar velja za »naravo« 
ženske, in tisto, kar velja za »naravo« moškega. S tem pa 
vpeljati tudi refleksijo o moškostih in ženskostih, ki jih 
živijo posamezniki ter posameznice določene generacije, 
določenega prostora in časa. Generacije, ki še ni presegla 
dominacije in privilegiranosti moškosti – poudarjava, ne 
dominacije moškega, temveč moškosti – na določenih 
področjih, pa čeprav se je, kot pravijo, emancipiranost žensk 
že zgodila. Ali pa je ravno rez, dvom v kategoriji moškega 
in ženskega na trenutke prinesel določeno zmedenost? 
Generacija, ki je na nekaterih točkah moškosti in ženskosti 
morda že ozavestila dvom v ti kategoriji, nanju še vedno 
v praksi vsakdanjih življenj velikokrat pristaja. Pa naj gre 
za nelagodnost ob ženski s kravato, ki je s tem simbolom 
moči, neodvisnosti, nadvlade, torej s simboli hegemonične 
moškosti, prestopila meje njej nasprotne ideologije. Ali 
pa za občutek moškega, da je njegova moškost ogrožena, 
kadar se mu očita, da ne izpolnjuje pričakovanj, povezanih 
z njegovim družbeno opredeljenim spolom. Dokončnega 
reza skozi bipolarnost torej še zdaleč nismo naredili in 
rušenje strukture »moškega« in »ženske« se še zdaleč ni 
končalo, če se je sploh že dejansko začelo. Zato je vsekakor 

1 Besedilo je del idejnega umetniškega projekta »The Pipe 
Dream / Jaša & Meta, 2006« copyright © 

potrebno v bipolarnost sveta moških in žensk, ki temelji na 
biološkosti, vpeljati »neznosni« dvom in morda razdreti 
samoumevnost moškega in ženskega, ki se pričakuje tako 
v odnosu do samega sebe, na področju forme in videza, v 
javnem in zasebnem prostoru ter na področju popularne 
fikcije, ki obljublja in v množičnem diskurzu ponuja mnoge 
figure moškosti in ženskosti. 

O sodobnih pozicijah moških in žensk, pogumu, 
pameti, kozmetiki, videzu, britju, nakupovanju, druženju, 
razmerju med javnim in zasebnim prostorom in fikciji 
je govorilo šest moških in žensk. Podobne starosti, med 
dvajsetim in tridesetim letom, različnih življenjskih slogov 
in profesionalnih interesov. 

Moško in žensko

Moškosti in ženskosti so družbenokulturna produkcija 
dejstev, ki izhajajo iz bioloških določenosti telesa. Vagina, 
penis, menstruacija, maternica, dojke, jajčniki, jajcevod, 
testisi, erekcija, prostata, semenska tekočina, izliv in 
klitoris opredeljujejo kulturne fiksacije, ki jih kot moški 
in ženske živimo ter reproduciramo. Pa vendar me »/.../ 
kot žensko opredeljujejo elegantnost, sočutnost, mogoče malo 
globlje razumevanje drugega. /.../ Imam izkušnjo, da imamo 
ženske to sposobnost.« »Govorili so mi, da so punce pridne in 
fantje pametni.« »Moški [pa] je fizično močnejši, v družbi 
mogoče lažje funkcionira, mogoče lahko dela tudi stvari, ki 
jih ženska ne more.« »Predpostavka o binarnem sistemu 
družbenega spola implicitno vzdržuje prepričanje, da 
družbeni spol posnema biološkega; tako je družbeni spol 
odsev biološkega ali pa je kako drugače omejen z biološkim 
spolom.« (Butler 2001: 18)

Tako biološko in kulturno razmejujeta subjekte na 
moške in ženske. Na tiste, ki zagotavljajo varnost, imajo moč, 
so trdni, pogumni in obvladajo popravilo pip. In na tiste, 
ki so intuitivni, zapeljivi, nežni, elegantni, razumevajoči, 
se ukvarjajo s podrobnostmi in so materinski. Govorimo o 
izkušnji in praksi določenega prostora in časa. O mnogih 
moških in ženskah, ki udejanjajo svoje vloge »moškosti« 
in »ženskosti«. Se torej ženske ličijo, negujejo, nakupujejo 
in govorijo o »tapetah, praških, otrocih in moških«? Moški 
pa smrdijo, so dlakavi, obožujejo ženske prsi ter govorijo o 
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»ženskah, nogometu in tehnoloških stvareh«? 
A vendar: »Zavedam se, kako sem razdvojen. Težko 

je na to odgovarjati. Oba pola sta v tebi. Sivi smo. To so 
konflikti.« »Zame govorijo, da sem en dan shizofrena 
ženska, drugi dan čisti mačo. To delam po intuiciji in se 
ne odločam.« 

Formašizem

Današnje kultivirano telo zahodnega sodobnega 
človeka ima velik pomen za njegovo identiteto. Sam 
vsebinsko napolni zgolj formo, z iluzijo svobodne izbire. 
Tako videz postaja maksima in označevalec. Obenem 
pa je povezava med označevalcem in označencem zgolj 
arbitrarna, saj na primer med modro barvo in moškimi 
spolnimi organi ni nobene smiselne povezave, pa vendar 
o spolu dojenčka v porodnišnici, ki je oblečen v modro, 
v sodobni zahodni družbi nihče ne dvomi. Obleka v tem 
primeru govori o spolni identiteti; njena izbira je družbeno 
določena: »Rabe in funkcije oblačil so družbene in kulturne 
ter zatorej niti nevtralne niti nedolžne.« (Barnard 2005: 
54; Župevc 2005: 15) »Pri ljudeh, ki imajo brado, je to del 
nekega imidža. A mora biti urejena. Pri ljudeh iz filozofskih 
in artističnih krogov me ne moti, če ni urejena. Samo moram 
vedeti, od kod prihaja, da ga pač opredelim in vem, da je to 
del njegovega življenja.« 

Kljub temu skrb za videz in lepoto še vedno ostaja 
pretežno domena ženskosti. »Lepota se kaže kot spolno 
določena kategorija. Videz je pomemben, vendar za 
moškega ne obvezujoč, za žensko pa je definirajoča lastnost: 
hkrati v tem, kako se drugi odzivajo nanjo, in kako dojema 
samo sebe.« (Tseëlon 1995: 78) »Zdi se mi, da je ženska 
ustvarjena za to in da ji paše, da se kdaj uredi. Da pokaže 
svoje ženske atribute, da se dobro počuti v svoji koži. Malo 
se naliči, naredi frizuro ... Imaš ženske atribute, ki so samo 
na tebi in na nobeni drugi punci. To moraš poudariti. /…/ 
Seveda se mi niti slučajno ne da biti vsak dan v vlogi svoje 
ženske zapeljivosti. Kdaj pa ti to paše. Ko gre za kakšne 
dogodke. To se mi zdi prav. Ženska, ki nikoli ne poudarja 
svoje ženskosti, se mi zdi, da ni zadovoljna s seboj.« »V tem 
je neka perverzija, da to toliko časa počnejo. Po eni strani ne 
želijo, da bi bile ocenjevane po svojem videzu. Po drugi strani 
se zavedejo, da so ocenjevane samo po videzu s strani idiotov, 
katerih si dejansko ne želijo. Človek, ki si ga želijo, jih ponavadi 
ne bo ocenjeval. Želijo pa si, da bi jih nekdo ocenjeval glede 
na karakter. Ampak kljub temu stavijo veliko na videz in se 
zato z njim tudi veliko ukvarjajo. S tem privlačijo vse muhe, 
ki padajo na videz. To je začarani krog.«

Kljub temu pa skrb za videz v sodobnem svetu 
»imidžarstva« in diktata forme predstavlja le še enega 

izmed sodobnih totemizmov2 tako posameznic kot tudi 
posameznikov. »Do neke mere je [moj videz] statement. V 
tem smislu, da nisem čisto konvencionalen. Želim poiskati 
nekaj svojega. Čeprav imam kdaj trenutke, ko mi paše nekaj 
običajnega. Imam veliko reklamnih majic, v bistvu je večina 
mojih majic reklamnih. To je statement. Imam BMW [logo] 
... Pa ne zato, ker bi bil ponosen na te firme, ampak zato, da 
se jih tre. S tem želim mogoče pokazati, da je vseeno. Mogoče 
bi bil moj statement ravno ta, ki uničuje vse ostale statmente. 
Najraje bi končal to dobo stilizma in vsega tega, kar nam 
šopa po glavi. Vsega imidžarstva. Tako smo že notri, da mi je 
všeč najti neko nitko izven tega. Nisem imidžar.« 

Poleg videza in lepljenja izbrane estetike nanj, pa je 
sporočilo tudi sam fizis. Moško in žensko (ne)obrito telo 
potrjuje ali zanika družbene konvencije o (ne)lepem, (ne)
urejenem in (ne)higienskem. »Prišla sem do tega, da se 
brijem zaradi drugih žensk.« »Če pogledam svoje kosmate 
ali sveže pobrite noge, so mi druge definitivno lepše. Velikokrat 
smo se o tem pogovarjale s prijateljicami in nismo prišle do 
konca. Torej, ali gre za družbeno pogojeni pogled ali ne? 
Dejstvo je, da nam je lepše pobrito žensko telo. Gre za modo. 
Ne vem pa, kako je do tega prišlo. Pod pazduho je gotovo bolj 
higienično, kar pa ne moreš reči za noge in bikini.« »Ko 
sem delal s skupino ljudi v nekem evropskem mestu, so bili 
vsi pobriti, fantje in ženske. Povsod. Spolovila, pod pazduho 
in noge. Tudi prsi. Tudi sam sem se poskusil pobriti. Kar se 
tiče higiene, je pri spolovilih gotovo bolj higiensko. Nog si 
pa nisem pobril, ker nisem mogel sprejeti dejstva, da bi imel 
pobrite noge. To mi ni šlo.« 
 
Med piazzo in intimissimo

Bipolarnost moškega in ženskega spola ter kulturnih 
fiksacij, vezanih na ta dva »svetova«, je še vedno vrezana 
v prostor zasebnega in javnega. »Vstop v javni prostor z 
govorjenjem vedno nekako predstavlja težavo. V smislu 
tega, kar želim povedati. Imam občutek, da tisto, kar želim 
povedati, mora biti tako zelo dobro, da lahko vstopi v ta 
prostor. Gre za to, da si ne upaš spregovoriti ali pa da imaš 
težave z nastopi pred večjo skupino. Verjamem, da je to sicer 
značilno za veliko ljudi. Vendar se mi vseeno zdi, da je tukaj 
spolna razlika relevantna. Kot primer bi navedla analize 
sestankov v aktivističnih krogih, na katerih so bili tako moški 

2 Sodobni totemizem je koncept, ki ga po Mackinnon navaja 
Majda Hrženjak: »Gre za svojevrstno ‘socio-logiko’, po kateri se 
pripadnice [in pripadniki] raznih družbenih skupin med seboj 
diferencirajo, komunicirajo in vzpostavljajo meje z razvrščanjem 
pod različne blagovne znamke. /…/ Uvrstitev pod emblem ka-
kšne blagovne znamke nikakor ni stvar svobodne izbire. Izbira 
posamezne znamke je namreč determinirana s socialnimi razli-
kami. In socialne razlike so tudi bistvena sporočilna vrednost ko-
municiranja med raznimi blagovnimi znamkami.« (2002: 22)
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kot ženske. Mislim, da je bila celo polovica moških in polovica 
žensk. Šlo je za večje skupine, približno 150 ljudi. Analizirali 
so sodelovanje na teh sestankih. Od na primer teh dveh 
polovic, moških in žensk, so govorile le tri ženske, moških pa 
na primer 15. Pri ženskah je bilo še takole. Ena od njih je 
bila moderatorka in je zato govorila, ena je prosila za neko 
pojasnilo, tretja pa je resnično nekaj povedala. Torej mislim, 
da ženske s tem vstopom v prostor, kot prostor političnega, 
imajo problem. Mislim, da imam tudi jaz sama te probleme, 
čeprav se trudim, čeprav delujem kot feministka in čeprav to 
poskušam neprestano udejanjati, pa vseeno ne bom rekla, da 
mi je to tako 'naravno dano'.« (smeh)

Pri neformalnih druženjih, ki so del zasebnega 
prostora, je dinamika skupine prav tako spolno pogojena. 
»O tem smo se pogovarjali pred kratkim, ko je bila rečena 
ljudska fraza: 'Tri babe pa en dec je hec.' Mislim, da se 
spremeni dinamika skupine glede na prisotno razmerje med 
spoloma in da je to kulturno pogojeno. Na primer, če sem 
bil kdaj v družbi samih punc, sem bil priča raznovrstnim 
ženskim pogovorom. Lahko si le opazovalec in se skriješ 
med njimi. Tako se poskušam veliko naučiti o ženskah in jih 
razumeti. Na plan pridejo druge teme in tudi sam zaznaš, 
kaj je bolj in kaj manj primerno v tej ženski družbi. Fantje se 
skušajo, tudi jaz se skušam prilagoditi in razumeti določene 
sfere, ki bi šle v moški družbi mimo. Če bi imel same moške za 
mizo bi določene teme preskočili in bi celo čudno gledali, če bi 
kaj takega sploh omenil. Medtem ko bi se ženske lahko o teh 
temah pogovarjale ure. Teh tem je veliko.« 

Androginost

»Toliko pravil se je potegnilo čez [spolno določenost]. 
Je kot neka časovna črna luknja ali pa kot inducirana 
napetost. Več kot določiš, večja je možnost sesutja samega 
vase. Zdi se mi, da mora biti današnji človek androgin. 
Ne govorim o biološkem obojespolniku, ampak današnji 
človek mora biti kameleon. In ker smo biološko določeni, 
kakor smo pač razdeljeni na dva pola, to pomeni v našem 
primeru kameleon in androgin. Pomeni, da v trenutku 
lahko preklopiš na drugo zaprisego boljšega namena. Se 
pravi, da če se pogovarjam s tabo, hočem vzpostaviti nek 
kontakt in nekaj hočem od tebe. Začnem intuitivno igrati 
na moškost in če pri nama ne bo šla tovrstna komunikacija, 
jaz pa s teboj moram imeti komunikacijo, bom avtomatično 
poskusil preklopiti na drug pol. Zato, da se ti bom lahko 
približal. Tukaj vidim androginost. Mogoče tudi v izgledu. 
Da je lahko na primer ženska v določenem trenutku totalni 
Rambo, v drugem trenutku pa totalna Greta Garbo, diva. 
In za fante mislim isto. Mislim, da je to plus.« In zato: »Na 
koncu zmaga ta delitev na moške in ženske. Ker že s tem, 
da se temu odrečeš, je to isto, kot če to živiš. Pomembno 
je, kako se ti organiziraš okrog tega momenta. Zaradi tega 

stereotipni moški in stereotipne ženske ne morejo obstajati. 
Zato naj bi prešli v to androgino fazo. Danes ni več pravil, 
danes gre za razbijanje pravil. Je pa ob tem pomembno, s 
katerega segmenta jih razsuvaš, ker vseh ne moreš razsuti. 
Zelo relativno je, kaj je moško in kaj žensko. /.../ Odvisno 
je od tega, kaj ti s tem hočeš. Kako si zgradiš pravila okrog 
tega.« »Družbeni spol, skupaj s terminoma moškost in 
ženskost, je ideologija, s katero si ljudje predstavljaj(m)o 
razlike med moškimi in ženskami na podlagi njihovega 
biološkega spola, kjer jih pravzaprav sploh ni.« (Beynon 
2002: 8)

In ravno priznavanje fluidnosti moškega 
in ženskega oziroma dvom ter zavračanje kategorij 
»naravnega« v kontekstu družbenega lahko prinese 
olajšanje za oba spola. Moškemu tako ni več treba 
brezkompromisno reševati tehničnih zagat, njegova trdna 
pozicija in uspešnost v javnem prostoru ter zavračanje 
čustvovanja in »materinskega nagona« niso več nujni. 
Ženska pa morda lahko končno postane karieristka, 
če to seveda želi, brez slabe vesti zaradi zanikanja svoje 
materinske vloge. Tako lahko postane zobozdravnica, ki 
ji asistira medicinski brat, ali pa feministka, ne da bi jo 
diskurz zato označil za moškomrznico in lezbijko. Edino, 
kar se kaže kot neobhodno, je dejstvo našega biološkega 
spola, vendar pa je njegova dvojnost ravno tako ideologija, 
ki razmejuje »normalno« od »nenormalnega« in jo je 
zato potrebno rušiti. Ali kot odvrne Zora, hermafrodit 
v romanu Jeffreya Eugenidesa Middlesex, na vprašanje 
protagonista/protagonistke, zakaj je razkril/razkrila svoj 
umestitvi izmikajoč se biološki spol: »/.../ jaz hočem, da 
[ljudje] vejo.  /…/ Zato ker smo mi tisto, kar prihaja.«
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THE PIPE DREAM,
nerealiziran projekt.
Avtorja: Jaša & Meta
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Andreja Mesarič 

Seminar Koncepcije islama

Od 27. do 30. avgusta 2007 je na Univerzi v Bergnu, 
na Norveškem, potekal seminar z naslovom Koncepcije 
islama (Conceptions of Islam). Namenjen je bil predvsem 
podiplomskim študentom, a je zajemal tudi predavanja, 
odprta širši javnosti. Organizatorji so želeli seminar združiti 
okrog dveh osrednjih tem. Ena rdeča nit seminarja se je 
nanašala na sodobne interpretacije islama, s poudarkom 
na različnih definicijah in redefinicijah islama samih 
vernikov kot tudi na kategorizaciji le-teh kot islamistov 
oziroma zmernežev. Toda že iz hitrega pregleda naslovov 
dopoldanskih (neštudentskih) predavanj je razvidno, da je 
osrednjo vlogo prevzela druga predvidena rdeča nit, in sicer 
problematika islama in feminizma. Te so se predavateljice 
lotevale z različnih vidikov; skozi posamezne etnografske 
primere kot tudi s teoretskega in epistemološkega vidika. 
Pojavljalo se je vprašanje, v kolikšni meri obstoječi pristopi 
ženskih študij in feministične teorije uspejo zaobjeti 
kompleksnosti islamskih spolno opredeljenih praks. 
Popoldanske ure, namenjene doktorskim študentom, 
so bile tematsko manj poenotene in so služile predvsem 
izmenjavi idej za nadaljnje raziskovanje.   

Predavateljica z največjim renomejem je bila Ziba 
Mir-Hosseini. Govorila je o islamskem feminizmu, 
diskurzu, ki je po svojih prizadevanjih feminističen, 
a jezik in vir legitimnosti črpa v islamu. Njegove 
predstavnice, čeprav številne med njimi zavračajo samo 
oznako islamski feminizem, se ukvarjajo predvsem z 
reinterpretacijo islamskih verskih besedil. Ta diskurz se 
je na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta pojavil v 
različnih muslimanskih okoljih, pri čemer je eno njegovih 
najpomembnejših središč ravno Iran, od koder prihaja 
Ziba Mir-Hosseini. V svojem predavanju je izpostavila 
pomen vzpona političnega islama kot tistega dejavnika, 
ki je povsem nenamerno spodbudil nastanek islamskega 
feminizma kot reakcije na uvedbo restriktivnih politik, 
uperjenih proti ženskam. Islamski feminizem je tako postal 
način, kako se zoperstaviti diskriminatornim politikam in 
praksam, ne da bi pri tem tvegali diskvalifikacijo na osnovi 
sekularnosti.

Predavanja so bila sicer večinoma posvečena 
polemikam o islamu in ženskah v državah zahodne in 
severne Evrope in pozicijam, ki so na voljo muslimankam 

v teh državah. Predavateljice so se lotevale javnega, 
medijskega in političnega diskurza o islamu v kontekstu 
spola in spolno opredeljenih praks. Situacijo, v kateri 
so se znašle muslimanke v Evropi, so osvetlile tudi skozi 
etnografske raziskave. Sarah Bracke je govorila o odnosu 
nizozemskih muslimank do feminizma ter o pomenu 
usmerjanja pozornosti tudi na drugo plat tega kovanca, in 
sicer na odnos nizozemskega feminizma do nizozemskih 
muslimank. Nacira Guenif-Souilamas se je dotaknila 
tega vprašanja v kontekstu Francije, kot tudi odnosa 
francoske družbe nasploh do različnih življenjskih slogov 
in izbir sekularnih in versko orientiranih muslimank v tej 
državi. Schirin Amir-Moazami je govorila o muslimankah 
v Nemčiji in Franciji, ki so sekularne feministke, ter 
razpravljala o tem, ali lahko v njihovem delovanju vidimo 
dokaz za njihovo lastno aktivnost ali za to, da jih je 
kooptirala večinska družba. Christine Jacobsen se je v 
svojem predavanju posvetila vprašanju, kako lahko najbolj 
ustrezno teoretiziramo o različnih verskih identitetah in 
praksah muslimank, pri čemer se je naslanjala na svojo 
terensko izkušnjo na Norveškem. Maleiha Malik je na 
primeru Velike Britanije in tamkajšnjih kontroverz v 
zvezi z zakrivanjem obraza razmišljala o kompleksnosti 
enakopravnosti muslimank v sekularnih evropskih 
pravnih sistemih v primerih, ko naletimo na vprašanja 
ženskega pokrivanja in drugih, v evropskih očeh spornih, 
verskih praks. Vse omenjene predavateljice so torej z 
različnih vidikov in v različnih etnografskih kontekstih 
načenjale vprašanje položaja muslimank v (Zahodni) 
Evropi in dilem, s katerimi se te soočajo pri prakticiranju 
tako sekularno kot versko obarvanih življenskih slogov 
in politik. Seminar je zaključilo predavanje Salwe Ismail, 
ki je obravnavala konceptualne in metodološke probleme 
preučevanja muslimanov, in to ne le v zahodnem kontekstu. 
Predavateljica se je spraševala, kdo ima pravico določiti, kaj 
obvelja za islam in islamsko. Kritizirala je pristop nekaterih 
raziskovalcev, ki privilegirajo interpretacije verskih avtoritet 
na račun običajnih vernikov, ter razločevanje med tem, kdo 
je bolj ali manj »islamski«, označila za obliko simbolnega 
nasilja.

Na seminarju, ki naj bi bil v osnovi namenjen 
pretresanju različnih sodobnih razumevanj islama nasploh, 

  Kula let.1, št. 1, 2008, str. 82 - 83. 



83 Kula, let. 1, št. 1, 2008

je postalo razvidno, kako osrednjega pomena so pozicije 
žensk v današnjih pojmovanjih islama in njegove vloge v 
družbi. To velja tako v primeru večinsko muslimanskih 
držav kot tudi v zahodnih kontekstih. Pri prvih, predvsem 
v državah, kjer so na oblasti islamisti, tako imenovano 
žensko vprašanje igra osrednjo vlogo pri formiranju 
kulturne defenzive proti napadu Zahoda. Uredbe, ki se 
nanašajo na družinsko pravo, so na primer med prvimi, 
ki so deležne reform v primeru islamističnega prevzema 
oblasti. Vprašanje žensk in človekovih pravic pa je prav 
tako odločilno pri sprejemanju islama in določenih praks, 
povezanih z islamom, v zahodnih državah.

Kljub dejstvu, da je tema islama in žensk že vrsto 

let precej zloglasna in da ima danes že skoraj vsakdo 
izoblikovano nekakšno mnenje o tem, so bili prispevki na 
seminarju sveži in zanimivi, saj se niso ukvarjali z vlogami 
in položajem, ki naj bi jih ženskam predpisoval monoliten 
islam. Namesto tega so se posvečali načinom, kako se 
muslimanke spoprijemajo s situacijami, v katerih so se 
znašle, in kako se pri tem poslužujejo tako islamskih kot 
sekularnih sredstev.

Datum prejema prispevka v uredništvo: 20. 11. 2007
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Ralf Čeplak Mencin

Muzeji in univerzalna dediščina
21. generalna konferenca in 22. generalno zborovanje 
ICOM na Dunaju, avgusta 2007

Največja nevladna muzejska organizacija ICOM, 
ki predstavlja svetovni forum muzejskih strokovnjakinj 
in strokovnjakov, ki se srečujejo na večjih konferencah 
in manjših simpozijih in komunicirajo preko svetovnega 
spleta, organizira vsako tretje leto generalno konferenco. 
Združuje več kot 25 tisoč muzealk in muzealcev in 
muzejev iz 116 držav. Ustanovili so jo v Parizu leta 1946. 
V enainšestdesetih letih se je iz manjšega elitnega kluba 
»posvečenih« varuhov premične kulturne dediščine v 
bogati in razburkani zgodovini organizacije razrasla v 
največje in najpomembnejše muzejsko združenje. Kot 
posvetovalni organ sodeluje z UNESCOM in v marsičem 
vpliva na državne politike varovanja kulturne dediščine. Ta 
čas jo vodi ponovno izvoljena predsednica izvršnega odbora 
Alissandra Cummins, muzealka z Barbadosa. Enkrat letno 
se sestane posvetovalni odbor, ki ga sestavljajo predsedniki 
in predsednice nacionalnih odborov vseh 116 držav članic 
in predsedniki in predsednice tridesetih mednarodnih 
odborov, ki so organizirani po muzejskih vsebinah in 
razpravljajo o muzejskih politikah in strategijah. Generalna 
konferenca pa je forum, kjer se zbere veliko število muzealk 
in muzealcev in razpravljajo v okviru mednarodnih 
odborov, saj je to neke vrste konferenca konferenc.

Naslovna tema konference je usmerila razmišljanja 
in diskusije v vprašanja in probleme, kako naj muzeji 

komunicirajo in promovirajo univerzalno lastništvo 
kulturne dediščine ob sprejemanju kulturne raznolikosti, kot 
je to izpostavila Alissandra Cummins. Pomembna naloga 
svetovne muzejske skupnosti je kolektivna odgovornost za 
zaščito in ohranitev kulturne dediščine človeštva. Seveda 
pa mora to potekati v skladu s potrebami in pričakovanji 
narodov, katerih dediščina se ohranja. V svetu se v zadnjih 
desetletjih vloge muzejev zelo spreminjajo. Vse bolj 
pomembno postaja izobraževalno delo muzejev, pa tudi 
ekonomski vidik postaja vse bolj nezanemarljiv. Tako se 
zbiranje, konzerviranje in raziskovanje umikajo v ozadje 
prioritet muzejskega dela. Vendar pa pomeni ohranjanje 
kulturne dediščine v univerzalnem kontekstu več kot le 
ekonomska ali politična pričakovanja. Kontekstualizacija 
predmetov in zbirk v primerjavi z nekritičnim prevzemanjem 
socialnih in modnih tendenc ostaja osrednje vprašanje. 
Samozavest in samozaupanje muzejev se spreminjata – 
muzeji so prisiljeni redefinirati svojo vlogo v družbi. 

Na otvoritveni dan so nastopili slavnostni 
govorniki Elaine Heumann Gurian iz ZDA, ki je v govoru 
Obiskovalec kot učitelj, muzej kot pomagalo izpostavila, da 
je nujno preseči napetosti med »avtoritarno resnico«, 
ki jo posredujejo muzeji, in »sprejemanjem« oziroma 
individualnim prispevkom obiskovalcev ter s tem opozorila 
na enakovredno delitev vpliva – moči. Jyotindra Jain iz 
Indije je v govoru Muzej: Predmet, spomin in zgodovinopisje 
poudaril, da je potreben svež zgodovinski in sodoben 
pogled na muzejski predmet, da rekontekstualizacija v 
zgodovinskem in etnografskem okolju ne zadošča, ampak 
je treba raziskati »nevidne« politične in socialne vplive, 
ki so ga ustvarile. Filozof Peter Kampits iz Avstrije je v 
govoru Muzeji. Vrednote med dediščino in prihodnostjo 
poudaril vprašanje selekcije predmetov na razstavi, ki je v 
veliki meri povezana z aktualnimi družbenimi vrednotami. 
Selekcija predmetov pomeni vprašanje etike in metode 
zgodovinske interpretacije. Susan Legêne iz Nizozemske je 
v odličnem referatu Dediščina in politika nacionalističnega 
diskurza izpostavila izjemno pomembno problematiko 
nacionalizmov, ki se odražajo v razstavah mnogih muzejev, 
še posebej etnografskih. Christoph Stölzl iz Nemčije pa je v 
referatu Muzeji – prostori kulturne politike poudaril pogled 
na muzeje kot kontrapunkt medijski družbi. Moderator tega 

Letos je potekala 21. generalna konferenca od 19. do 24. avgusta 
na Dunaju pod naslovom Muzeji in univerzalna dediščina. 
Fotografije: Ralf Čeplak Mencin.
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pomembnega uvodnega dne generalne konference je bil 
prof. dr. Hans Belting iz Nemčije, direktor mednarodnega 
kulturološkega raziskovalnega centra na Dunaju. 

V naslednjih dneh smo se udeleženke in 
udeleženci konference pridružili mednarodnim odborom, 
katerih člani smo. Sam sem volilni član ICME-ja (Odbora 
etnografskih muzejev) že od leta 1989 in sem sodeloval na 
ICME-jevi trodnevni konferenci z naslovom Svet pod eno 
streho; pretekli, sedanji in prihodnji etnografski pristopi k 
univerzalnosti (The World under one roof; Past, present and 
future ethnographic approaches to universality). Prispevki so 
reflektirali različne etnografske pristope k univerzalnosti. 
Že v preteklosti se je ICME močno angažiral ob vprašanjih 
intelektualne lastnine; tokrat pa je že naslov generalne 
konference navdihoval mnoge predstavitve v kontekstu 
lastniških in avtorskih pravic in neotipljive kulturne 
dediščine. ICME je v okviru svojega delovanja zastavil 
partnerstvo z drugimi ICOM-ovimi mednarodnimi 
odbori in tako skupaj z ICR-om (Mednarodnim odborom 
regionalnih muzejev) in ICOM-ovim odborom za pravna 
vprašanja in etiko organiziral dve skupni posvetovanji.

Kljub sodobni usmerjenosti k univerzalnim 
pristopom pa so še posebej referenti iz zahodnoevropskih 
muzejev nakazali zdrav skepticizem do teh trendov. 
Vendar ne v smislu zavračanja univerzalnosti kot 
osrednjega pristopa etnografskih muzejev, ki se ukvarjajo s 
človeštvom v lokalnih in globalnih okvirih, ampak v smislu 
samorefleksije, kako ustvariti univerzalistične in holistične 
pristope na osnovi kolonialnih zbirk, ki jih muzeji hranijo, 
in kakšne načine razumevanja univerzalnosti naj bi 
zaobjeli.

Dva osrednja govorca, Jane Leggett iz Nove 
Zelandije in Rick West, direktor Narodnega muzeja 
ameriških Indijancev Smithsonian Institution iz ZDA, 
sta predstavila sodobna stališča etnografskih muzejev, 
ki upoštevajo interese skupnosti, ki jih predstavljajo, 
in potrebo po udejanjenju teh interesov v muzejskih 

aktivnostih in razstavah. Oba govorca sta govorila o 
pristopu muzejev, ki bi ga raje imenovali holističen kot pa 
univerzalističen in predstavlja v obravnavanih skupnostih 
svetovni nazor le-teh. Tudi Amareswar Galla, avstralski 
profesor muzeologije indijskega porekla, je izhajal iz 
podobnih izhodišč, ko je govoril o muzejskem projektu 
trajnostnega razvoja v Vietnamu. Vsi trije govorci so 
poudarili potrebo po muzejskih aktivnostih v sodelovanju 
s predstavljenimi skupnostmi (vključitev njihovih potreb 
in želja), in ne potrebo po domnevni univerzalnosti, 
konzervirani v hranjenih predmetih.

Druga tema, ki so jo osvetljevali referati, so 
bili muzejski pristopi k univerzalnosti v preteklih in 
sodobnih etnografskih primerih. Bärbel Kerkhoff-Häder 
iz Nemčije je predstavila projekt (razstavo) Voda z vsemi 
njenimi pozitivnimi in negativnimi posledicami (od 
nujnosti vode za preživetje pa vse do vode kot naravne 
sile, ki ogroža številna človeška življenja) kot temo, ki bi 
jo lahko razširili univerzalno (po vsem planetu), vendar 
v lokalnih – kulturnih kontekstih. Sama je vodila projekt 
(razstavo), ki je že gostovala ob sodelovanju lokalnih 
muzejev v Sloveniji (Murski Soboti) in na Hrvaškem 
(v Pazinu). Etnomuzikolog Jeremy Montagu iz Velike 
Britanije je v podrobni študiji glasbil poudaril, da naj v 
skrbi za univerzalnostjo ne bi spraševali le zakaj in kako 
postanejo posamezne stvari univerzalne, temveč tudi zakaj 
ne postanejo univerzalne.

Kot nasprotje tem univerzalnim perspektivam 
pa so nekateri referati osvetljevali, kako se univerzalnost 
odraža v lokalnem okolju. Anne Therese Mabanta-Fabian 
s Filipinov je nakazala, kako lahko idejo univerzalnosti 
obrnemo za stoosemdeset stopinj in jo vidimo 
reprezentirano v lokalnem, denimo, ko se najrazličnejši 
elementi različnih kultur prepletejo in manifestirajo v novi 
reprezentaciji – na primer v »prazniku orjaških svetilk« v 
Pampangi na Filipinih.  

Peter Bjerregaard je predlagal, da lahko postane 
»delna univerzalnost« uporaben koncept etnografskih 
muzejev, saj je nemogoče »spraviti svet pod eno streho«. 
Lahko pa se na lokalni razstavi muzeja lotimo univerzalnih 
tem, ki jih razvijemo iz specifičnosti muzejskih zbirk. 
Kishor K. Basa iz Indije je pojasnil, kako lahko impresivno 
količino projektov, ki se ukvarjajo z neotipljivo kulturno 
dediščino v Muzeju človeštva v Bhopalu, razumemo 
kot prispevek Indije k univerzalni kulturni dediščini. In 
Mathilda Burden iz Južnoafriške republike je predlagala 
model, s pomočjo katerega bi lahko evalvirali, ali je 
razstava »holistična«. Ta model je aplicirala na razstavo v 
Stellenbosch Village muzeju.

Številne prezentacije so primerjale zgodovinske in 
geografske pristope k univerzalnosti. Marilena Alivizatou 
iz Velike Britanije je predstavila primerjalno študijo 
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pristopov k »univerzalni dediščini« v petih velikih 
etnografskih muzejih, Darn van Dartel iz Nizozemske 
pa je govoril o spreminjajočih se načinih prezentacije v 
Tropenmuseumu v Amsterdamu. Spraševal se je, »ali je 
fokusiranje na 'univerzalno' le drug način poudarjanja 
domnevne 'zahodne superiornosti'«. V resnici bi se lahko 
vprašali, ali je sploh mogoče govoriti o univerzalističnem 
pristopu ob mnogih različnih perspektivah vprašanja 'kaj 
je univerzalno', kar je bil eden izmed poudarkov odlične 
kritične prezentacije Mille Gabriela iz Danske. Ta kritičen 
pristop k univerzalnosti je bil do neke mere podprt v 
referatu o razvoju novih razstav v Muzeju Livingston 
Victorije Phiri iz Zambije. Medtem ko je univerzalistični 
pristop pogosto v nasprotju z usmeritvami k narodni 
zgodovini in identiteti, nam je ta referat predstavil, kako 
pomemben je bil nacionalni pristop v premagovanju 
kolonialne usmeritve na etnične razlike. 
 Štirje referati so govorili o bolj splošnih izhodiščih 
za ravnanje z etnografskimi predmeti in zbirkami v 
prihodnosti. Nicolette Prince iz Kanade je obravnavala 
posamezne zbirke ljudstev severnoameriške Visoke planote 
(North American Plateau) kot veliko zbirko, raztreseno po 
različnih muzejih. Poudarila je, kako lahko digitalizacija 
pomaga rekontekstualizirati muzejske zbirke in preseči 
idejo o posameznih zbirkah. Zvjezdana Antoš iz Hrvaške 
je predstavila različne možnosti uporabe etnografskega 
filma pri prezentaciji kulturne dediščine in Yang Jongsung 
iz Južne Koreje, kako Narodni muzej korejske folklore 
uporablja digitalne medije pri dokumentaciji neotipljive 
kulturne dediščine. Seong Eun Kim je analiziral, kako 
se je stotriindvajsetletni muzej Pitt Rivers v Veliki 
Britaniji povezal z umetniki in jim dovolil, da so posegli 
s protipodobami (instalacijami) razstav v sicer že več kot 
stoletje nespremenjene znamenite muzejske postavitve. Per 
Kåks s Švedske pa je pojasnil provokativno zgodbo projekta 
Kulturna dediščina brez meja (Cultural Heritage Without 
Borders) v Bosni in Hercegovini. Projekt, ki je nastal iz 
potrebe po novi izgradnji in organizaciji v vojni uničenih 
muzejev v Bosni in Hercegovini, je hkrati reflektiral načine, 
na katere so določena časovna obdobja postala muzejem 
'nezanimiva'. Spraševal pa je tudi, »kako se soočiti z 
vključitvijo elementov, za katere domači strokovnjaki 
menijo, da niso več del 'prave' kulturne dediščine«. 
 Zadnji dan konference je ICME organiziral 
delavnico o intelektualnih avtorskih pravicah. Referate 
so imeli Patrick Boylan, predsednik ICOM-ovega odbora 
za pravna vprašanja, Shawn van Slujs, direktor Kanadske 
zveze muzejev umetnosti (CAMO), Cristina Manasse, 
sopredsednica Odbora za umetnost, kulturne ustanove in 
dediščino Mednarodne zveze za črtno kodo (International 
Bar Association /IBA/), Martin Skrydstrup, predstavnik 
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (World 

Intellectual Property Organisation – WIPO), agencije 
OZN, Daniel Winfree Papuga, dosedanji predsednik 
ICME, in Leif Parelli iz Norveške. Poudarili so, kako 
pomembno je, da ICME deluje angažirano na tem 
področju, saj je prav to tematika, ki jo je ICME uspel 
vključiti v agende ICOM-a. 
 V času konference smo izvedli tudi volitve 
in izvolili nov izvršni odbor in novo predsednico Dr. 
Annette B. Fromm, profesorico muzeologije na Floridski 
mednarodni univerzi (Florida International University) v 
Miamiju (na sliki skrajno desno).

Napisati zgoščen zaključek o dolgem in 
raznolikem seznamu referatov, ki smo jim bili priča na 
Dunaju, ni lahka naloga. Vprašamo se lahko, ali je sploh 
mogoče razumevanje univerzalnosti. Obstaja vrsta 
filozofskih interpretacij. Ali je univerzalnost biološko 
določena oziroma pogojena s prilagajanjem okolju? Ali 
je univerzalnost prisotna v družbenih oblikah življenja? 
In če je tako, kaj je univerzalno in kaj globalno? Ta 
vprašanja lahko izzvenijo po nepotrebnem trivialno, a kot 
do vsakega koncepta, ki obvladuje naše življenje, moramo 
biti kritični tudi do 'univerzalnosti', ki jo 'predstavljamo' v 
muzejih. Univerzalnost prispeva k ostrejši sliki vsakdanje 
stvarnosti človeka, obenem pa lahko prikrije (popači) manj 
hvalevredne namere.

Konference se je udeležilo okrog 2500 članic in 
članov. Bilo je nešteto priložnosti za izmenjavo mnenj, 
poglabljanja in pridobivanja novih idej in znanj. Potekale 
so številne spremne prireditve, na primer Muzejski sejem in 
sprejemi v muzejih, kjer smo imeli priložnost pogovarjati 
se s kolegicami in kolegi iz dunajskih muzejev, ki so nam 
razkazali tudi 'zakulisja' svojih muzejev. ICOM je izdal 
globalno vizijo svojega dela in sprejel osem resolucij (glej: 
http://icom.museum/resolutions/eres07.html) za še 
boljše in učinkovitejše delo v muzejih.

Konferenci so sledile ekskurzije po avstrijskih 
deželah in muzejih (Avstrija dobršen del prihodkov gradi 
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prav na t. i. kulturnem turizmu) in imeli smo kaj videti. 
Zadnji dan zasedanja svetovalnega odbora pa smo izvolili 
novo vodstvo za naslednji triletni mandat, vse do naslednje 
generalne konference, ki bo od 7. do13. novembra leta 
2010 v Šanghaju pod naslovom Muzeji in ubrana družba. 
  

Datum prejema prispevka v uredništvo: 3. 12. 2007
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Foto: Jožek Štucin
Debela v vesolju
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Foto: Eric Brochu
(fotografija iz filma Transfiction (2007), režiserja 

Johannesa Sjöberga)



90 Kula, let. 1, št. 1, 2008

Alja Adam

Claude Calam: The Poetics of Eros in Ancient Greece. Princeton University 
Press, 1999 (Princeton, New Jersey).

Claude Calam skozi antropološki in lingvistični 
pristop prikaže, kako je božanska moč grškega Erosa 
delovala v samem jedru tistih družbenih in kulturnih 
reprezentacij, ki so poganjale delovanje različnih, 
pomembnejših institucij in kreirale simbolni svet grštva. 
V prvem in drugem delu knjige se osredotoči predvsem 
na razvoj koncepta ljubezni v poeziji in ikonografiji, ter 
predstavi bogat semantični spekter, ki je okoli Erosovega 
lika nastal z umetniškim izpričevanjem. Avtor ugotavlja, 
da arhaična lirska poezija poudarja predvsem negativno, 
neprijetno stran ljubezni, asimetrične ljubezenske odnose, 
v katerih zaljubljena oseba zaman hrepeni po ljubezenski 
izpolnitvi. Znotraj epske poezije je veliko več možnosti, 
da bo v odnosih prišlo do vzajemne ljubezenske strasti, 
erotično zbliževanje pa, kot ugotavlja Claude Calam, temelji 

na medsebojnem zaupanju obeh zaljubljencev. Tako lirska 
kot tudi epska poezija poudarjata Erosovo dvojno naravo; 
na eni strani je ljubezen sladko olajšanje, ki prevzame srce, 
na drugi pa lahko Erosove penetrirajoče puščice vodijo 
človeka v pogubo in smrt. V ikonografskih upodobitvah, 
ki v nasprotju z arhaično poezijo prikazujejo tudi prizore 
ljubezenske izpolnitve, se Eros kot vzpodbujevalec ljubezni 
pojavi samo v scenah zapeljevanja in dvorjenja, pred samim 
seksualnim aktom. Tako v homoseksualnih kot tudi v 
heteroseksualnih ljubezenskih prizorih, ki jih najdemo na 
grških vazah, je pogosto starejša oseba tista, ki dominira 
nad mlajšo, tako da zavzame aktivno pozicijo v procesu 
zapeljevanja. Včasih pa je celo sam Eros upodobljen v vlogi 
napadalca, ljubimca in je on sam tisti, ki ponuja darila 
dečkom in deklicam ter jih lovi v svoje ljubezenske zanke.

Claude Calam skozi vso knjigo niza in razvršča 
podatke okoli prepričanja, da v arhaičnem in klasičnem 
obdobju aktivno/pasivna opozicija ni sovpadala z 
opozicijo moški/ženska, temveč je bila ekvivalentna 
razmerju med mlajšo in starejšo osebo. V tretjem delu 
knjige, kjer ga zanima Eros znotraj socialnih institucij, se 
o starostno asimetričnih odnosih razpiše v poglavju, ki ga 
nameni predstavitvi »moškega Erosa«. Avtor ugotavlja, 
da je bilo ljubezensko razmerje med mlajšim in starejšim, 
izkušenim moškim v grški družbi obravnavano kot praksa, 
ki je bila bistveni del izobraževalne strukture in je še vedno 
vsebovala elemente ritualnih in plemenskih iniciacij. Dečki 
so se skozi ljubezenska prijateljstva, ki so jih sklepali znotraj 
združb, pripravljali na iniciacijski prehod v skupnost 
odraslih, ki je potekal preko osamitve, življenja na obrobju 
družbe, vstopa v vojsko in končne integracije v polis. Avtor 
trdi, da je odnos, v katerem vlada asimetričnost v stopnji 
izobraženosti in starosti, značilen za oba spola, čeprav se 
osredotoči predvsem na prikaz prijateljstva med moškimi. 
Avtor pravzaprav ne navede dovolj podatkov, s katerimi 
bi lahko dokazal, do so imela homoseksualno-prijateljska 
razmerja med ženskami prav tako pomembno vlogo v 
iniciacijskem procesu kot pri moških.

V poglavju, v katerem se ukvarja z Erosom, ki se nahaja 
znotraj specifično ženskega prostora, oikosa, se osredotoči 
predvsem na prikaz poročnega obreda. Poroka je kot obred 
prehoda za žensko pomenila na eni strani prehod iz narave 
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v kulturo, na drugi pa odhod iz očetove v moževo hišo. 
Ženska je torej stopila iz območja narave v kulturo skozi 
poročni obred, skozi odnos z moškim in ne skozi odnos, 
ki ga je vzpostavila z drugo žensko. Dekle (parthenia) je 
morala iti skozi tri faze, da je postala ženska. Najprej je 
morala postati nevesta (numphe) in šele ko je rodila otroka, 
je postala ženska (gune). Avtor trdi, da je kljub temu, da 
ni bilo socialne enakopravnosti med moškim in žensko, 
iz grških besedil od Homerja do Ksenofona razvidno, da 
je poroka označevala odnos medsebojnega zaupanja, ki je 
bil analogen ljubezni med dečkom in starejšim moškim. 
Odnos med zakoncema naj bi bil, tako kot odnos med 
moškim in dečkom, vzpostavljen direktno preko Erosa. 
Kljub temu, da avtor skozi razlago posameznih simbolnih 
elementov poudarja, da je v času poročnega obreda med 
mladoporočencema vladalo zadovoljstvo (na to kaže na 
primer ikonografsko upodabljanje zakoncev pod skupnim 
plaščem, simbolom zakonskega objema), pa na drugem 
mestu navede dejstvo, da o tem, kako so se ženske na poroki 
dejansko počutile, pravzaprav ne moremo prav dosti vedeti, 
ker je večina opisov in upodobitev moško delo.

Claude Calam sicer omenja, da je bila znotraj 
institucije poroke, ki jo je ustvaril moški, ženska v 
podrejenem položaju, a se kljub temu spretno izogiba 
temeljitejšemu orisu ženske pasivne pozicije znotraj 
patriarhalnega zakona. Zanimivo je, da navaja mitološke 
primere, ko so se ženske upirale zakonu zaradi strahu 
pred tem, da bi z moškim delile posteljo, a ne omeni, da 
gre pravzaprav za ženski strah pred podrejenim statusom 
zakonske žene in ne za strah pred razdevičenjem. 
Podatek, da devištvo v stari Grčiji ne označuje fizične 
nedotakljivosti deklet, pa mimogrede navede v opombah 
in mu ne posveča pozornosti. Prav tako ne pove, da je bil 
pojem devištva v mitologiji povezan s svobodo žensk, ki 
niso živele v monogamni skupnosti z moškim, temveč 
v divjem, naravnem okolju. Malo verjetno je, da Claude 
Calam ne bi poznal teh dejstev, še posebej, ker na številnih 
mestih v opombah navaja imena feminističnih avtoric, ki 
se podrobneje ukvarjajo s tovrstno problematiko. 

Knjiga The Poetics of Eros je delo, v katerem najdemo 
bogato predstavitev številnih simbolnih elementov, ki so 
pomembni tako za razumevanje kot tudi za tolmačenje 

grške koncepcije ljubezni. V četrtem delu knjige se je 
avtor osredotočil na tiste simbolične strani Erosa, ki se 
ujemajo s podobami, ki jih je ustvaril grški religiozni 
prostor. Zanima ga predvsem razlika med travnikom kot 
odprtim prostorom mitološke, poetične in religiozne 
upodobitve ljubezni ter skrivnostnim vrtom, ki je povezan 
z združitvijo in simbolnim začetkom odnosa med nevesto 
in ženinom. V petem, zadnjem delu knjige, avtor spregovori 
o mističnih in kozmičnih aspektih Erosovega značaja ter 
predstavi Hesiodovo, orfično in Platonovo interpretacijo 
Erosa. Skozi vsa poglavja se besedilo odlikuje po izčrpnem 
prikazu in razlagi številnih mitoloških motivov, povezanih 
z ljubezensko simboliko. Knjiga, ki je razdeljena na številna 
poglavja, deluje kot koherentna celota in zaradi svoje 
vsebinske razsežnosti nudi vpogled v večplastnost grškega 
pojmovanja in razumevanja koncepta ljubezni.

Malo manj uspešen je Claude Calam v svojem 
poskusu, da bi omilil oziroma na nekateri mestih zabrisal 
hierarhično razmerje med moškim in žensko. Njegova 
teza, da ima seksualna asimetrija manj opraviti z odnosom 
med odraslim moškim in žensko in več z razmerjem, ki 
temelji na starostni neenakosti, nasprotuje tako nekaterim 
podatkom v sami knjigi kot tudi raziskavam, ki se 
pojavljajo v drugih virih (na primer v delih avtoric F. I. 
Zeitlin, N. Loraux in drugod). Avtor poskuša na nekaterih 
mestih preprosto izenačiti moško in žensko pozicijo, tako 
da prenaša nekatere lastnosti, ki so značilne za moško 
delovanje, tudi na žensko in s tem vzpostavlja umetno 
simetrijo med spoloma. Avtorjevo početje bi lahko 
primerjali z Ajshilovim poskusom vzpostavitve lažnega 
ravnovesja med moškim in ženskim principom v zadnjem 
delu tragedije Oresteja. Tako kot je Ajshil pregnal in strpal 
žensko načelo na obrobje svoje tragedije, je tudi Claude 
Calam nekatere bistvene podatke, ki osvetljujejo položaj 
žensk, žal spregledal oziroma strpal v opombe. Kljub temu 
pa so prav podatki, ki so potisnjeni na obrobje, tisti, ki 
razbijajo idejno strukturo knjige in stopajo v ospredje tako, 
da odpirajo prostor za nove, sveže interpretacije. 

Datum prejema prispevka v uredništvo: 6. 11. 2007



92 Kula, let. 1, št. 1, 2008

Andrej Fon
Nage vžigalice
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Andreja Mesarič

Božidar Jezernik, Rajko Muršič, Alenka Bartulović, ur.: Europe and its 
Other: Notes on the Balkans. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno 
antropologijo, Filozofska fakulteta, Zbirka Zupaničeva knjižnica, 2007.

 Pred kratkim objavljeni zbornik Europe and its 
Other: Notes on the Balkans sestavlja deset tematsko precej 
raznolikih prispevkov, ki pokrivajo različna območja in 
časovna obdobja. Povezujejo pa jih skupne teme, kot so 
nacionalizem, religija, prehod iz obdobja imperijev v dobo 
nacionalnih držav, zgodovinski spomin in percepcije ter 
popularna kultura. Kratek uvodni prispevek urednikov 
Božidarja Jezernika in Rajka Muršiča vpelje bralca v zbrane 
članke z razmislekom o pomenu Balkana kot Drugega 
Evrope –  o imaginarni podobi Balkana, ki so jo iz relativne 
zgodovinske pozabe politične elite in mediji potegnili pred 
petnajstimi leti ob razpadu Jugoslavije in vojnah, ki so mu 
sledile. Po besedah urednikov je namen besedil v zborniku 
»redefiniranje pojma Balkana kot zamišljene regije na 

margini Evrope in hkrati redefiniranje nenehno na novo 
nastajajočih pojmov same Evrope«.

Božidar Jezernik v svojem prispevku razvija že v 
uvodu zastavljeno misel o pomenu Balkana za evropsko 
samoidentifikacijo. Prav v evropeizaciji Balkana vidi 
tudi razlog za njegovo balkanizacijo. Jezernik opozori 
na navidezni paradoks, da je, kljub sodobnemu 
izpostavljanju strpnosti in multikulturnosti kot dveh 
izmed osrednjih vrednot Evrope, do nestrpnosti med 
različnimi balkanskimi narodi pripeljala ravno njihova 
evropeizacija. S stremljenjem k evropski modernosti, ki 
se je kazala predvsem v preoblikovanju urbanega prostora 
in prisvojitvi modela nacionalne države, je Balkan izgubil 
tradicionalno medreligijsko in medetnično strpnost – 
ravno tiste značilnosti, zaradi pomanjkanja katerih ga zdaj 
Evropa obtožuje barbarskosti.

Cathie Carmichael postavi primer Balkana v širši 
kontekst (pre)oblikovanja verskih in nacionalnih skupnosti 
v otomanskem in ruskem imperiju. Skozi osredotočanje na 
obdobje od leta 1870 do leta 1923 pokaže na posledico 
nastanka nacionalnih držav na tem območju, namreč 
na simbolno in fizično nasilje nad pripadniki verskih in 
etničnih manjšin (te so bile v primeru otomanskega imperija 
preko sistema miletov zlite v enotne kategorije) – nad 
muslimani na območjih, kjer so se Otomani umikali, nad 
kristjani, v prvi vrsti Armenci, v preostanku otomanskega 
imperija, preden je izdihnil in rodil turško republiko (od 
tod tudi ločnica 1923 pri obravnavanem obdobju), ter nad 
Judi v Rusiji. 

Bojan Baskar pozornost usmeri na drugi imperij, ki je 
ugašal v istem obdobju, in sicer na Avstroogrsko monarhijo 
oziroma današnje spomine nanjo. Ugotavlja, da lahko 
s pomočjo razumevanja avstronostalgije, nostalgije za 
nekdanjo habsburško monarhijo, bolje razumemo pojave 
jugonostalgije, nostalgije za socialistično Jugoslavijo, ki se 
je pojavila po njenem razpadu. Baskar ugotavlja, da v obeh 
primerih igra pomembno vlogo nostalgija po etnični in 
kulturni raznolikosti ter nadnacionalnih identitetah.

Percepcij in spominov na socialistično Jugoslavijo se 
loteva tudi Petra Stefanovič, tokrat v primerjavi s Španijo 
v času Francove diktature. Vzporednicam med obema 
državama in obdobjema sledi skozi leposlovje, glasbo in 
kinematografijo. Na temelju anket ugotavlja, da slovenski 
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anketiranci precej bolj naklonjeno gledajo na »Titovo 
Jugoslavijo« kot pa španski anketiranci na »Francovo 
Španijo«. Pri interpretaciji teh rezultatov se, čeprav 
neodločno, nagiba k dokaj poenostavljenem mnenju, da ta 
razlika izhaja iz pomanjkanja časovne distance v primeru 
Slovenije. 

Rajko Muršič se s svojim prispevkom prav 
tako navezuje na jugonostalgijo, tokrat na primeru 
ambivalentnih percepcij Balkana v Sloveniji. Te se gibljejo 
med negativnimi stereotipi zaostalosti in primitivnosti 
ter glasbenim uživanjem skozi Drugega. Kot pomemben 
prostor slednjega izpostavi tako imenovani balkanski 
žur, kjer udeleženci prevrednotijo negativne konotacije 
balkanskosti ter izživijo svoja pojmovanja tega, kaj pomeni 
biti Balkanec.

Prispevek Rista Pekke Pennanena se ponovno 
navezuje na glasbo. Gre za podrobno zgodovinsko 
analizo gramofonskih posnetkov profesionalnih ljudskih 
glasbenikov in konteksta njihovega nastanka v Sarajevu 
v letih 1907 in 1908, kjer so bili posneti za komercialno 
distribucijo. S pomočjo arhivskega gradiva in ohranjenih 
posnetkov poda pregled  posnetih skladb in oris življenja 
glasbenikov, ki so sodelovali pri posnetkih, kot tudi bežen 
vpogled v prodajno življenje posnetkov.

Na Bosno in Hercegovino se navezuje tudi prispevek 
Alenke Bartulović. Obsežnemu pregledu sodobnih teorij 
o identitetah in nacionalizmu sledi analiza postavitve 
spomenika Brucu Leeju v Mostarju leta 2005 kot 
poskusa preseganja nacional(istič)nih delitev in iskanja 
sidrišč za skupno bosansko-hercegovsko identiteto. Z 
izpostavljanjem elementov »antinacionalističnega« 
diskurza v kontekstu, v katerem se je večina raziskovalcev 
do sedaj posvečala nacionalističnim ekskluzivizmom, tako 
predstavlja prijetno osvežitev.

Saša Nedeljković se v svojem prispevku na primeru 
Srbije posveča nacionalizmu in kosovskemu mitu, kot sta 
se izražala v uradnem diskurzu vojske in oblasti, ki mu 

sledi skozi analizo prispevkov v reviji Vojska. Dotakne se 
tudi odnosa državljanov do tega diskurza, a glede na to, 
da je bila raziskava opravljena med študenti, so rezultati 
verjetno precej specifične narave. V prispevku zmoti tudi 
način rabe besede Srbi (the Serbs), ki včasih spominja na 
generalizacije iz obdobja, ko je etnografova avtoriteta 
veljala za nesporno.

Frank Kressing podaja zgodovinski pregled 
bektašizma v Albaniji, neortodoksnega islamskega 
derviškega reda, ki je bil v zgodovini večkrat povezan z 
albanskim nacionalizmom. Sprašuje se tudi o prihodnosti 
te in drugih religij v Albaniji v obdobju, ko so se v državi, 
kjer je bila religija več desetletij prepovedana, pojavile 
številne krščanske in islamske versko obarvane organizacije 
iz drugih držav. 

Zbornik zaključi prispevek Narcise Ştiuce o 
Italijanih v romunski pokrajini Dobrudži. Gre za potomce 
priseljencev, ki so prišli v 19. stoletju kot kmetje in tistih, 
ki so se priselili v začetku 20. stoletja kot kamnoseki. 
Prispevek se posveča spremembam znotraj italijanske 
skupnosti do današnjega dne in njihovi interakciji z 
večinskim romunskim prebivalstvom.

Zbornik Europe and its Other: Notes on the Balkans 
se dotika tako podobe kot raznolike realnosti Balkana 
v sodobnosti in nedavni zgodovini te obrobne regije 
Evrope. Že sama tematska širina zbornika razbija enotno 
stereotipno podobo Balkana, žal pa posamezni članki v 
zborniku niso enakovredni, tako da zbornik, po odličnih 
prispevkih v prvi polovici, proti koncu nekoliko oslabi. 
Kljub temu da nekateri članki sami po sebi niso dovolj 
prepričljivi, pa zbornik kot celota predstavlja pomemben 
doprinos k poznavanju in razumevanju Balkana.

Datum prejema prispevka v uredništvo: 25. 11. 2007
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