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I 

 

POVZETEK 
 

Namen diplomskega dela je raziskati različne dejavnike, ki sooblikujejo in tvorijo koncept 

feministične krivde. Tako poimenujem občutek nelagodja, ki nastopi kot odziv na težave pri 

uveljavljanju feminističnih načel v vsakodnevnem življenju v odnosu do (ne)prakticiranja 

lepotnih praks oziroma kot razpetost med feministično ideologijo in patriarhalno družbeno 

ureditvijo. V teoretičnem delu raziskujem, kako pritisk k normativni ženskosti kot 

focaultovski disciplinirajoči projekt sodobne družbe, ženskost kot sestavni del konstrukcije 

posamezničinega sebstva, zvezanost te konstrukcije s potrošniškimi navadami v obdobju 

poznega kapitalizma in krivda kot temeljna oblika ženskega občutenja lastne pozicije in 

realnosti (koncept ženske želje in ženskega narcisizma) otežujejo uresničevanje feminističnih 

prepričanj. Ob tem ugotavljam, da dodatno oviro predstavljajo tudi dominantne feministične 

perspektive, ki onemogočajo kolektivno soočenje s problemom feministične krivde in ki 

ustvarjajo lastne normativne zahteve o feministični estetiki, ki postaja način vrednotenja 

stopnje feminizma pri posameznicah. To odvrača pozornost od samega sistema, ki ustvarja 

ambivalentne pozicije, in hromi širše feministično delovanje. Na podlagi tega ugotavljam, da 

je v izogib dogmatizmu feministična prepričanja bolje uporabiti kot način razumevanja 

kompleksnosti sistema in kulture, kot oprijemališča za nadaljnjo razpravo in ne kot točko 

nenehne samokritike in občutenja feministične nedoslednosti, saj koncept ženskosti v 

patriarhalni družbi feminizem vsakič znova postavi v ambivalentnost do samega sebe.  

 

Ključne besede: feminizem, ženskost, lepota, medijske reprezentacije, feministični subjekt, 

postfeminizem, radikalni feminizem, potrošniška družba, feministična krivda 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

II 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to research different factors that help shape and form the concept 

of feminist guilt. This is how I name the discomfort that occurs as a response to difficulties in 

exercising feminist principles in daily life in relation to (non)practising beauty practices or as 

a dichotomy between feminist ideology and patriarchal social order. The theoretical focus 

explores how the pressure of normative femininity as a Foucauldian disciplinary project of 

contemporary society, femininity as an integral part of construction of one’s self, the 

connection of the latter with consumer habits in the period of late capitalism and guilt as a 

basic form of female experience of her own position and reality (the concept of female desire 

and female narcissism) are hindering the exercise of feminist beliefs. I also note that the 

dominant feminist perspectives represent an additional obstacle, making it impossible to 

collectively tackle the problem of feminist guilt, while generating their own normative 

feminist aesthetic requirements, which are becoming the means of assessing one’s feminism. 

This diverts the attention from the very system that creates these given ambivalent positions 

and which is paralyzing broader feminist action. On this basis, I conclude that in order to 

avoid dogmatism, it is better to use feminist beliefs as a way of understanding the complexity 

of the system and culture, as footholds for further discussion and not as a point of constant 

self-criticism and feeling of feminist inconsistency, since the concept of femininity always 

places feminism in ambivalence with itself in the patriarchal society.   

 

 

Keywords: feminism, femininity, beauty, media representations, feminist subject, 

postfeminism, radical feminism, consumer society, feminist guilt 
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0 PRED UVODOM 

 

Preden začnem s pisanjem diplomske naloge, kjer se bom posvetila raziskovanju 

problemskega polja, ki zajema odnos feminizma do prakticiranja lepotnih praks, moram 

najprej izpostaviti in opozoriti na določene okoliščine, ki bodo, vede ali nevede, vplivale na 

razpravo. Najprej naj poudarim, da kljub temu, da gre za akademsko razpravo, ki poskuša 

osvetliti problem na podlagi dosledne, metodične in poglobljene refleksivne analize in želi 

temu slediti tudi pri obravnavanju virov in postavljanju sklepov na podlagi le-teh, tega 

nikakor ne pišem iz nevtralne pozicije. Pri tem sledim Bourdieujevi tezi o nezmožnosti 

oziroma o neobstoju nevtralne pozicije pri raziskovanju določenega pojma, saj je raziskovalec 

»kot družbeni agens zajet v predmet, ki ga jemlje za predmet in da ima zato zorno točko, ki se 

ne ujema z zorno točko drugih ne z zorno točko skoraj božanskega gledalca v preletu […]« 

(2004, str. 170). O feminizmu ne pišem kot zgolj o enem izmed teoretskih tokov, ki omogoča 

specifičen pogled na družbene strukture in razmerja moči, temveč kot ženska, ki samo sebe 

šteje za feministko. Morda se zdi to priznanje nepotrebno oziroma se zdi, kot da je skorajda 

samoumevno, da o feminizmu piše nekdo, ki se ima za feministko ali feminista. Toda glede 

na to, da smo v zadnjih desetih letih (torej vse od konca 90. let), ko je na teoretsko in 

družbeno polje vstopil t.i. (medijski) protiudarec feminizmu, za njim pa še tretji val 

feminizma, ki je ključno vplival na percepcijo (ne)potrebnosti feminizma v današnjem svetu, 

priča zavračanju feministične oznake, se mi zdi odločna proglasitev same sebe za feministko 

pomembna gesta. Trenutni populistični resentiment, ki vlada v družbi v odnosu do feminizma, 

ga v današnji družbi domnevno svobodnih izbir in pluralnih življenjskih slogov smatra za 

preživeto teoretsko in aktivistično perspektivo; kot nekaj odvečnega, včasih celo 

nazadnjaškega. Slednje se nanaša predvsem na idejo enakopravnosti in neomejene priložnosti 

subjektove samouresničitve, ki jo ustvarja individualistična logika družbe poznega 

kapitalizma, zato se feminizem prikazuje kot gibanje tistih, ki preprosto še niso 'doumele_i'
1
, 

da zanj v svetu neskončnih možnosti več potrebe. Še več, v luči tega diskurza, ki uspešno 

maskira še vedno obstoječa družbena nasprotja in neenakosti, se tako feminizem prikazuje 

celo kot boj za privilegije žensk, ne za enakost obeh spolov. Tako smo skladno z novim 

                                                 
1
 Kjer je le mogoče, v diplomski nalogi uporabljam podčrtaja namesto ustaljenih slovničnih oblik 

'posameznik/posameznica' (ali pa to zapišem s polno besedo, npr. 'posameznik in posameznica') in s tem 

poskušam vsaj do neke mere presegati binarno delitev spola, ki reproducira idejo, da sta spola samo dva in v 

medsebojno izključujočem razmerju (ali moški ali ženska). Podčrtaj služi kot prikaz kontinuuma in pluralitete 

spolov, ki jih je toliko, kolikor je tudi oseb. 
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valom tradicionalizma in konzervativizma priča celo porastu antifeminizma. Glede na trenutni 

družbeni odnos do feminizma se mi tako poleg opozorila, da razpravo pišem iz feministične 

pozicije, zdi pomembno, da se kot njena avtorica jasno izpostavim kot feministka.  

 

Za tem naj omenim morebitno problematiko uporabe pojma ženska, s katerim sem označila 

tudi sebe. Ob prebiranju literature, ki je obravnavala problematiko spola kot označevalca in 

raziskovala družbene implikacije, ki jih s sabo prinaša dihotomična družbena konstrukcija 

spola, predvsem za segment družbe, na katerega se nanaša označevalec 'ženska', sem se 

seveda znašla pred dilemo, kako uporabiti ta termin. Po eni strani ga nisem želela uporabljati 

kot nevtralen pojem ali kot pojem, ki bi predpostavljal samoumeven in enoten vsebinski 

označevalec, po drugi strani pa se mu nisem želela odpovedati, saj na širši ravni zaobjema 

izkušnje, skupne vsem osebam, ki so družbeno prepoznane kot ženske. Na odločitev za 

uporabo izraza je vplival tudi pomislek avtorice Tanie Modleski (1991), ki ga zapiše v knjigi 

Feminism without Women: Culture and Criticism in a “Postfeminist” Age: »Vendar pa je 

bila, kot vse bolj opozarjajo feministke, nekoč navdušujoča predpostavka, da ne obstaja 

'esencialna' ženska narava, razdelana do te točke, da je sedaj uporabljena zato, da bi 

prestrašila 'ženske' pred tem, da bi se poslužile kakršnihkoli posploševanj ali političnih zahtev 

v imenu skupine, imenovane 'ženske' (str. 15). V končni instanci bi se tako strah pred 

možnostjo, da bi z uporabo termina spregledala  določene aspekte, lahko sprevrgel v strah 

pred kakršnimkoli izrekanjem. Ali, rečeno s Heglovimi besedami, bi se lahko tisto, kar se 

kaže kot strah pred zmoto, razkrilo prej kot strah pred resnico
2
. V skladu s tem sem se 

odločila pri uporabi termina zgledovati pri avtorici Myri Macdonald, ki ga v svoji knjigi 

Representing Women: Myths of Femininty in the Popular Media izmenično uporablja kot 'me, 

ženske' s pozicije identifikacije in 'one, ženske' kot o določeni skupini. Pravi, da se je »ne 

glede na to, kako nelagodno in nekonsistentno se to zdi«, odločila, »da ohranitev te 

neenakosti zajame vsaj dvojni pritisk, ki ga čutimo kot ženske, ko govorimo kot del širše 

skupine s skupnimi strukturami občutkov, a obenem priznavamo in spoštujemo raznolikost in 

razlike drugih žensk« (1995, str. 4). In kot zapiše Simone de Beauvoir (2013) v uvodu k 

                                                 
2
 »Medtem pa, če zaskrbljenost, da bi zablodili v zmoto, izreka nezaupanje vedi, ki se brez takšnih pomislekov 

loti posla samega in dejansko spoznava, ne sprevidimo, zakaj ne bi narobe izrekli nezaupanje temu nezaupanju 

in ne bili zaskrbljeni, da je ta strah pred zmoto že zmota sama. Zares že predpostavlja nekaj, in sicer marsikaj, 

kot resnico ter opira na to svoje osporitve in konsekvence, kar samo velja prej preizkusiti, ali je resnica. 

Predpostavlja namreč predstave o spoznavanju kot kakem orodju ali mediju, tudi neki razloček med nami samimi 

in tem spoznavanjem; zlasti pa to, da absolutum stoji na eni strani in [da] spoznavanje na drugi strani zase in 

ločeno od asboluta [je] vendarle nekaj realnega, ali s tem, da je spoznavanje, ki je, vtem ko je zunaj absoluta, pač 

tudi zunaj resnice, pa vendarle resničnostno, - domneva, s katero se tisto, kar se imenuje strah pred zmoto, 

razkriva prej za strah pred resnico« (Hegel, 1998, str. 52). 
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svojemu monumentalnemu delu Drugi spol: »Če se hočem definirati, se moram najprej 

razglasiti: 'Ženska sem.' Ta resnica je ozadje, iz katerega bo izhajala vsaka druga trditev« (str. 

14). 

 

Zadnje, na kar moram opozoriti, je zavedanje, da se problema lotevam tudi iz pozicije, ki ni 

zaznamovana le z mojim prepričanjem ter spolom, temveč tudi z mojo raso in socialno-

ekonomskim statusom. Zaradi obsežnosti obravnavane tematike sem se zavestno odpovedala 

perspektivam, ki jih odpira pogled feministk drugega socialnega sloja, rase, bivanjskega 

okolja (razvite države ali države v razvoju), kot seveda tudi različne spolne usmerjenosti, kar 

pa ne pomeni, da se ne zavedam okrnjene obravnave, ki jo ta odpoved prinaša. Kot belopolta 

ženska z akademsko izobrazbo, živeča na območju zahodne civilizacije, se zavedam, da k 

problemu pristopam iz položaja, ki v primerjavi s položajem mnogih drugih žensk velja za 

privilegiranega
3
. Odpoved določeni meri intersekcionalnosti sem tekom procesa pisanja 

poskusila uporabiti kot dodatno spodbudo k samorefleksiji in prevpraševanju dobljenih 

ugotovitev.  

 

Moja lastna pozicija ter navedeni pomisleki in okvirji, znotraj katerih se v pričujoči nalogi 

sprašujem o zastavljeni problematiki, in ki vsak na svoj način vplivajo na obravnavo, naj 

služijo kot orientacija pri branju in razumevanju. 

 

                                                 
3
 Obenem Susan Bordo (1993) poudarja, da se »feministična teorija - celo delo bele, heteroseksualne ženske iz 

višjega razreda - ne nahaja v središču kulturne moči. Osi, katerih presečišča tvorijo kulturne lokacije 

feminističnih avtorjev, seveda dajo nekaterim izmed nas privilegirane položaje; toda vse ženske, kot ženske, prav 

tako zasedajo podrejene položaje, položaje, v katerih se čutijo prezrte ali očrnjene« (str. 244). 
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1 UVOD 

 

Odločitev za obravnavo pričujoče teme je nastala na podlagi osebnih izkušenj in opažanj, zato 

prvi odstavek tega uvoda namenjam kratkem opisu sosledja dogodkov, ki so pripeljali do nje. 

Izhodiščno točko je seveda prestavljala dilema, kako se kot feministka spopadati z družbenimi 

zahtevami po uporabi lepotnih praks
4
. Na začetku sem se z dilemo, kako se odzivati na 

lepotne ideale in do katere mere se jim podrediti, skladno s prevladujočim individualističnim 

pristopom k širši družbeni problematiki, spopadla sama. Z določeno mero nelagodja sem se v 

odnosu do družbeno (medijsko) posredovanih lepotnih praks spopadala že preden sem se 

začela intenzivneje ukvarjati s feminizmom. Stopnja refleksivnosti je bila sicer takrat pri meni 

manjša in osnovna, torej zgolj na pavšalni ne-teoretski ravni, obenem pa je nelagodje 

sovpadlo tudi z obdobjem mojega najstništva, ko sem kot odraščajoča posameznica, razpeta 

med različnimi družbenimi vplivi, čutila večji pritisk k prilagoditvi zahtevam po prakticiranju 

določenega videza, ki je obljubljal družbeno zaželenost in spoštovanje, predvsem pa obljubo 

ljubljenosti. Vendar ne morem zanikati, da nisem že takrat v odnosu do teh zahtev čutila, da 

gre za 'igro, pri kateri ne morem zmagati', in da se je tako zastavljene nočem 'igrati'. 

 

Kasneje, ko sem se začela ukvarjati s feminizmom, sem dobila priložnost, da se s prej 

omenjenim nelagodjem spopadem tako, da si ga teoretsko osmislim. Obsežna študija 

literature o telesni podobi, konceptu lepote, medijskih reprezentacijah žensk in ženskosti, 

mehanizmih telesnega discipliniranja ipd. je sicer nelagodju 'dala ime', a nelagodje samo ni 

izginilo. Še več, pojavil se je tudi občutek krivde, ki sem ga občutila, ko sem se kot 

feministka vsakodnevno spraševala o tem, ali naj torej odločno zavrnem lepotne prakse in s 

tem tudi dominantni diskurz 'prave' ženskosti oziroma ženskosti nasploh, objektifikacijo 

lastnega telesa skozi prizmo družbeno konstruirane telesne privlačnosti ter podrejenost, ki mi 

jo je nalagalo sledenje disciplinirajočim praksam obvladovanja telesa. Zavedanje izvora 

nelagodja mi je tako prineslo občutenje krivde vsakič, ko sem se zgoraj naštetim stvarem 

podredila, saj sem imela občutek, da s tem izdajam lastna feministična prepričanja in načela. 

Po drugi strani pa mi védenje o ideologiji, ki ustvarja prej omenjene mehanizme, ni bilo 

dovolj, da bi lahko mirno zavrgla »tehnike ženskega bivanja v današnjem času«, kot to 

                                                 
4
 Op.a. Kot lepotne prakse razumem tehnike obvladovanja in krašenja telesa, kar v grobem zajema sledeče 

kategorije: ličenje, britje, nega telesa (skrb za kožo, lase, posamezne dele telesa in celostni videz ter obliko 

telesne postave) ter modno oblačenje. 
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imenuje Majda Hrženjak (2002, str. 10), saj se pričakovanja družbe in potencialne posledice 

oziroma bolj direktno rečeno sankcije, ki bi jih ob tem doživela, seveda niso spremenile ali 

prilagodile moji ozaveščenosti. Na tej točki sem se z dilemo še vedno spopadala sama, razlog 

za to pa je bil tudi ta, da v svojem socialnem krogu nisem imela možnosti za pogovor o tej 

tematiki s feminističnega zornega kota.  

 

Ko je nanesla priložnost, da sem o tej dilemi spregovorila z drugimi feministkami, me je 

presenetilo, kako je bil pri skoraj vseh, predvsem pa pri pripadnicah mlajše generacije (25-30 

let), prisoten močan občutek krivde, ki sem ga občutila tudi sama. Skoraj vsaka posameznica 

se je dnevno ukvarjala s tem vprašanjem in uporabljala takšne ali drugačne taktike, da bi 

bodisi sebi opravičila uporabo lepotnih praks (racionalizacija, ki je temeljila na zagovoru, da 

to počne zase in svoje dobro počutje) bodisi jih poskusila ne-prakticirati (ravnanje v skladu s 

feminističnim zavračanjem vsiljenih (patriarhalnih) disciplinirajočih praks obvladovanja 

ženskega telesa) in ob tem obdržati pozitivno (telesno) samopodobo. Ne glede na uporabljeno 

taktiko sta bili z občutkom krivde povezani še dve pomembni dejstvi, in sicer velika količina 

časa, ki smo ga vse namenile njegovemu obvladovanju, ter občutek, da gre za dilemo, ki bi 

glede na pretekle feministične boje, ki so se predvsem v času drugega vala feminizma 

osredinjali na lepotne ideale in jih izčrpno kritično analizirali, morala biti že presežena. Tako 

so sogovornice pri tej dilemi občutile tudi sram, da jo sploh občutijo, zato tudi o njej pogosto 

niso govorile. Vsi občutki v zvezi s to dilemo so se na neki točki prevedli v vprašanje, ki smo 

si ga vse potihem zastavljale: Ali moje ukvarjanje z lepotnimi praksami in njihovo 

prakticiranje torej pomeni, da sem slaba feministka?  

 

Izhodiščna točka se je tako pokazala kot točka z mnogo bolj dolgosežnimi posledicami, kot je 

izgledalo na prvi pogled. Ne le, da je sogovornicam to predstavljalo velik vir nelagodja in 

samoobtoževanja, samo ukvarjanje s tem in iskanje možne razrešitve te dileme je zahtevalo 

ogromno količino časa, ki bi ga lahko namenile doseganju feminističnih ciljev na drugih 

področjih. Obenem pa sta ravno to zavedanje in ponotranjen prevladujoč pogled na to 

vprašanje, tj. dojemanje zadrege glede (ne)zavračanja lepotnih idealov kot trivialne in torej 

nevredne obravnave, prinašala spopadanje s tem problemom na individualističen način, torej z 

molkom in prepričanjem, da je na vsaki posameznici, da se s tem spopade sama, kakor ve in 

zna. Tako je ta problematika tudi znotraj feminističnih krogov zavzela hierarhično nižji 

položaj in se s tem približala manjvrednemu statusu kot ga ima na splošno v družbi; v družbi, 

ki ukvarjanje žensk z lastnim videzom, četudi ga zahteva, poskuša prikazati kot nepomembno, 
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trivialno, celo kot posledico 'ženske muhavosti'. Namesto, da bi tematiki bila namenjena 

teoretska razprava in osmislitev, je bila tako potisnjena na stran. Ne le, da se je s tem ustvaril 

vtis, kot da o tem 'ni nič več za reči, saj smo že vse povedali', zdelo se je tudi, da bi 

pogovarjanje o tem škodilo feminističnemu boju, saj bi lahko ukvarjanje z navidez trivialnimi 

temami feminizem v javnosti prikazalo kot resnično odvečnega in ga s tem potisnilo v še bolj 

marginaliziran položaj
5
.  

 

Tako je sam odnos do tega vprašanja nakazal, da je to ena izmed točk, kjer se feminizem 

očitno 'zlomi' oziroma točka, kjer se osebna prepričanja najbolj silovito lahko 'pokažejo' ali 

'zlomijo', saj izstopijo iz verbalno-abstraktne forme in se na ravni telesa konkretizirajo in 

materializirajo. Ob tem ne trdim, da je to edina pereča točka, zaradi katere ženske, ki se 

deklarirajo kot feministke, občutijo razkorak med lastnimi prepričanji in družbeno percepcijo 

vlog, ki jih zasedajo. Tako je na primer vprašanje materinstva kot družbeno predpisane ženske 

vloge na podlagi spola, ki je prav tako tesno vezano na vprašanje odnosa in nadzora nad 

telesom, zagotovo eno tistih, ki sproža podobne zadrege in konceptualna razhajanja. A ker je 

zahodna kulturna definicija ženskosti vezana na kulturno definirano žensko telo tudi v 

primeru, da ženska ne zanosi, in potemtakem pomeni točko izkušnje mnogih žensk, jo sama 

zastavljam kot najbolj kritično točko feminističnega 'lomljenja'.  

Če je bil torej slogan drugega vala feminizma 'Osebno je politično', bi lahko rekli, da 

je danes to preobraženo v vprašanje: 'Kako naj bo osebno politično?'. A poglobljenega 

odgovora na to vprašanje ni. Obstajajo parcialni odgovori, ki pa so v svojem jedru pogosto 

tudi antifeministični. Nejasna pozicija do tega vprašanja se je pokazala tudi v pomanjkanju 

teoretskih člankov, ki bi se ukvarjali z občutkom, ki sem ga sama označila z besedno zvezo 

'feministična krivda', torej, kako se soočiti z discipliniranjem ženskega duha z 

discipliniranjem njenega telesa (Hrženjak, 2002, str. 12) po tem, ko je obdobju kritične 

analize sledil medijski protiudarec, ki je zaostril discipliniranje, in postfeminizem, ki si je 

podal roko s kapitalistično individualistično logiko in problematiko potvoril v vprašanje 

svobodne izbire (znotraj nesvobodnega sveta). A kljub pomanjkanju člankov je bilo iz 

                                                 
5
 »Feministična teorija se je obsežneje ukvarjala z odtujenostjo odraslih žensk od telesa. O lepoti so razpravljali 

kot o sredstvu, ki oblikuje družbeni, politični kontekst in vsakdanje življenje žensk. Vendar pa je nujno omeniti, 

da so se mnoge raziskovalke oz. teoretičarke obravnavanju ženskega videza raje izognile, da se ne bi pokazale 

neresne ali nečimrne (Dellinger idr., 1997, v Kuhar, 2004, str. 66). Ena izmed razlag za relativno manj 

preučevanj na tem področju je tudi splošna ambivalentnost feministk do poudarjanja razlik med spoloma« 

(Kuhar, 2004, str. 66).  
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različnih blogovskih zapisov in komentarjev
6
 na spletu razvidno, da je razprava še kako 

pomembna.  

 

2 NAMEN IN ZASTAVITEV NALOGE 
 

Namen diplomske naloge je raziskati različne dejavnike, ki sooblikujejo in tvorijo koncept 

feministične krivde. Gre za širok nabor mehanizmov, ki se na konkretni ravni odražajo v 

občutku nelagodja in zadrege, ki nastopi kot odziv na težave pri uveljavljanju feminističnih 

načel v vsakodnevnem življenju v odnosu do (ne)prakticiranja lepotnih praks. Naloga bo torej 

preučila, kako se feministične posameznice odzivajo na razpetost med feministično ideologijo 

in patriarhalno družbeno ureditvijo v kontekstu materialne plati konstrukta ženskosti. Sočasno 

se bo ukvarjala tudi z raziskovanjem družbenih mehanizmov, ki ohranjajo konstrukt ženskosti 

in družbena pričakovanja do njegovega prakticiranja v obliki zahodnih kulturno postavljenih 

lepotnih idealov ter njihovo morebitno redefinicijo v sodobni družbi potrošniškega 

kapitalizma. Del pozornosti bom namenila tudi razpravi o tem, kakšne so posledice občutenja 

feministične krivde za feminizem in feministke na individualni ravni in na ravni javnega 

feminističnega delovanja ter v kolikšni meri je vzrok za takšno občutenje samo feministično 

teoretsko polje in trenutni prevladujoči miselni tokovi. Za konec bom poskusila odgovoriti na 

vprašanje, ali je feministično krivdo moč preseči, in če je, kako.  

 

Aktualna družbena vprašanja zahtevajo kompleksen znanstveni pristop, zato bom v nalogi 

uporabila pristop, ki sloni na ideji transdisciplinarnosti. Temeljna raziskovalna vprašanja in 

probleme bom tematizirala s pomočjo teorij feminističnih avtorjev in avtoric (poimensko jih 

bom navedla pri tematsko razporejenih raziskovalnih vprašanjih), ob tem pa bom svoj 

teoretski nabor razširila z deli s področja socioloških analiz sodobne družbe, delovanja 

ideologije, psihološke razlage konstrukcije (ženskega) subjekta, delovanja medijev in analize 

medijskih podob, ekonomije in potrošnje ter psihoanalize. 

 

 

                                                 
6
 Op.a. To je še dodaten dokaz za to, kako so takšne razprave potisnjene v prostore, ki jih še dodatno 

trivializirajo in banalizirajo, tj. različni spletni dnevniki (blogi) in portali (forumi). Njihovo dodatno 

nepomembnost tako ustvarja okolje, kjer zaradi 'izgona' iz akademskega sveta lahko edino uspevajo, saj 

blogovski zapisi ne nosijo enake veljave in stopnje zanesljivosti kot objave v strokovnih revijah. A to ne pomeni, 

da nam manj zanesljivo kažejo trenutno stanje. Včasih ga lahko, kot recimo v tem primeru, pokažejo še jasneje, 

saj je tu našla svoje mesto tema, ki ji je drugače onemogočen preboj v teoretski prostor.  
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Poglavje Raziskovalna vprašanja se na podlagi predhodnih vprašanj, pomislekov in 

ugotovitev, ki so spremljali razvoj snovanja teme, osredotoča na predpostavitev različnih 

dejavnikov, ki sooblikujejo in hkrati tvorijo koncept feministične krivde. Raziskovalna 

vprašanja bodo služila kot izhodišča za proučevanje mehanizmov, ki tvorijo feministično 

krivdo, kot tudi za raziskovanje posledic tega občutenja za feminizem in feministke na 

individualni ravni in na ravni javnega feminističnega delovanja. Raziskovalna vprašanja so 

zastavljena v obliki petih tematskih točk, znotraj katerih je podana pojasnitev njihovega 

pomena pri oblikovanju feministične krivde. Vsaka tematska točka vsebuje kratek izhodiščni 

opis, ki mu sledi daljša objasnitev. Točke so osnovane na podlagi predhodnih 'izkušenjskih' 

predpostavk, ki sem jih orisala v Uvodu, ter pomembnejših ugotovitev referenčne literature. 

Opisano omogoča uporabo različnih dimenzij (od širše, družbene, do individualne), 

konceptov (npr. ženskost, konstrukcija sebstva, disciplinarni telesni projekt), ki soustvarjajo 

določen pojem, ter perspektiv (npr. feministična, neoliberalna, konservativna), ki glede na 

vrednotenje konceptov oblikujejo tudi različne odzive nanje. 

 

1. Konstrukcija ženskega spola, ženskosti in z njo povezanih lepotnih idealov s 

poudarkom na zgodovinskem razvoju njene pojavnosti od 80. let dalje 

Od vseh oseb, ki so družbeno prepoznane kot ženske, se pričakuje, da bodo udejanjale 

ženskost tako preko družbenih vlog kot preko vizualne podobe. Ženskost kot 

disciplinarni projekt skozi foucaultovsko branje delovanja moderne oblasti predstavlja 

vir velikega pritiska na vse ženske, ne glede na feministična prepričanja, da sledijo 

lepotnim praksam. 

Konstrukcija ženskega spola, ženskosti in z njo povezanih lepotnih idealov je nedvomno 

najširši okvir, ki obenem umešča obravnavano tematiko v bolj specifično tematsko polje, 

znotraj katerega se vršijo tudi vsi ostali premisleki. Pri tem ni namen razdelati vse teoretične 

prispevke, ki so nastali kot del razprave o konstrukciji ženskega spola, ženskosti, lepotnih 

idealov, discipliniranja telesa, spolne vloge in družbenih zahtev, in so povezani z omenjenimi 

pojmi, temveč se omejiti na sodobne vizualne ter kulturne reprezentacije. Omenjeno 

raziskovalno vprašanje hkrati temelji na predpostavki, da so družbene zahteve po 'utelešanju 

ženskosti' svojo ključno spremembo in okrepitev doživele v 80. letih. Po mnenju nekaterih 
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avtoric (Wolf, 2002; Bordo, 1993, 2008) smo namreč v tem obdobju kot odgovor na krepitev 

vloge ženske v javni sferi bili priča 'medijskemu protiudarcu' (ang. media backlash), ki se je 

odražal v povečanih zahtevah po doseganju idealnega videza in ki je služil kot nov način 

discipliniranja in pasivizacije žensk (energija se preusmeri v samodiscipliniranje, namesto v 

feministični boj). Intenziteta teh zahtev vztrajno narašča oziroma ne kaže znamenj upadanja in 

kot taka vzdržuje pritisk na ženske v zvezi z doseganjem zahodne kulturne definicije 

ženskosti. Pri začrtanju polja razprave mi bo služilo predvsem Foucaultevo branje delovanja 

moderne oblasti (2004) in koncept disciplinirajočega projekta ženskosti
7
, ki je izšel iz 

feminističnega branja ter dopolnitve Foucaulteve teorije proizvodnje »krotkih« teles ( Lee 

Bartky, 2006, D. Bahovec, 1995, McNay, 1993).  

2. Konstrukcija posamezničinega sebstva preko potrošnih navad  

 

Konstrukcija posamezničinega sebstva v družbi poznega kapitalizma poteka preko 

potrošnje dobrin, ki se vežejo na specifične podobe in življenjske sloge. Vizualna plat 

ženskosti kot pomemben del posamezničinega sebstva je pomembno zvezana z 

ekonomskimi družbenimi interesi, kar se odraža v podvojenem družbenem pritisku k 

podrejanju lepotnim idealom.  

 

Vzpostavitev in izpolnitev lastne identitete je danes eden izmed najpomembnejših projektov 

za sodobno posameznico_ka, saj »razkroj tradicije v pozni moderni vodi v občutja ontološke 

negotovosti, tveganj in refleksivno zaskrbljenost glede telesa in identitete« (Kuhar, 2004, str. 

59). Ravno umanjkanje eksistencialne gotovosti, ki je bila nekoč v veliki meri vezana na 

tradicionalne institucije (npr. družina, šola, cerkev), je vzrok za poudarjeno pomembnost 

izoblikovanja lastne identitete in spodbuda k njenemu nenehnemu preizpraševanju in 

spreminjanju (Giddens, 1991, Beck, 1992 v Kuhar, 2004). Obenem pa so elementi, ki tvorijo 

posamezničino_kovo sebstvo, danes neprimerno bolj pogojeni tudi z ekonomskimi interesi, 

kar v praksi pomeni dodaten pritisk na odločitev posameznice_ka za določeno smer 

samoprezentacije in oblikovanja lastne identitete. To pomeni, da je na večino področji 

posamezničinega sebstva (predvsem ženskega) vezan tudi nabor konkretnih potrošniških 

izdelkov, oziroma da so sama identitetna področja vsebinsko skonstruirana s strani 

                                                 
7
 Op.a. V navezavi na dani koncept  uporablja tudi sledeče termine: tehnologije ženskosti, tehnike ženskega 

bivanja (v današnjem času) (termin vpelje Majda Hrženjak v delu Njena (re)kreacija), disciplinirajoče 

prakse/tehnike (ženskosti). S temi izrazi poskušam zajeti ženskost in njeno manifestacijo ter (re)produkcijo, ki 

preko telesnih praks v najširšem pomenu besede oblikuje in konstituira ženski subjekt oziroma subjekt, ki je v 

sodobni patriarhalni binarni družbi prepoznan kot ženska. 
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ponudnikov potrošniških izdelkov; želja po doseganju teh področij implicira nujni nakup 

slednjih. Tudi ob zavrnitvi raznih teorij o omnipotentnosti kapitalističnega sistema ne moremo 

zanikati, da je ena izmed glavnih vlog sodobne_ga posameznice_ka vloga potrošnice_ka. 

»Komercialna potrošnja velja za enega najpomembnejših dejavnikov izražanja sodobne 

identitete. S premikom od kulture proizvodnje h kulturi potrošnje je prišlo do premika od 

'kulture značaja' h 'kulturi osebnosti' (Luciano, 1997, v Kuhar, 2004, str. 61), ki daje velik 

poudarek zunanjemu videzu« (Kuhar, 2004, str. 61). Še posebej ta vloga velja za ženske
8
, saj 

je sodobna konstrukcija ženskosti v veliki meri produkt medijskih reprezentacij (Hrženjak, 

2002, Vidmar, 2003, Špiljak, 2006, Macdonald, 1995), ki so osnovane na tem, da lahko hkrati 

s podobo ponudijo tudi konkretni izdelek, ki naj bi to podobo zagotovil. Predpostavka torej 

temelji na opažanju, da dodaten pritisk ustvarja ravno dejstvo, da je sebstvo posameznice, s 

posebnim poudarkom na zunanjem videzu, ki naj bi 'vsebino notranjega sebstva odražal 

navzven', danes tako močno vezano na komercialno potrošnjo. V skladu s tem je lahko 

občutek krivde ob podreditvi lepotnim praksam dodatno okrepljen, saj se zavedamo, da se s 

tem – karikirano rečeno –  podredimo ne le 'eni, temveč večim ideologijam'. 

 

3. Normativnost teoretskega feminizma  

 

Feministične perspektive, ki si izborijo dominantno pozicijo pri načinu obravnavanja 

določene teme, so tiste, ki lahko s svojim pogledom (in zavrnitvijo drugih) onemogočajo 

razrešitev dilem v odnosu do njih. Z organizacijo 'feminističnega pogleda' med drugim 

vzpostavljajo tudi normativno vizualno podobo feministk ter v skladu z njo presojajo 

feministične akterke. 

 

Ta mehanizem deluje na več ravneh, in sicer na ravni vzpostavitve določenih feminističnih 

načel in vodil (ob tem imam v mislih analize družbenega stanja, tj. patriarhata in njegove 

pojavnosti, ki so sprovedle jasno artikulirane zahteve tako prvega kot drugega vala 

feminističnega boja), ki se kažejo kot težko uresničljiva v vsakdanu in ki jim je sledil tudi 

buren družbeni odziv; in na ravni trenutnega stanja teoretskega feminizma, ki ne odpira 

prostora za diskusijo ambivalentnosti, ki nastaja v praksi, in katerega trenutno prevladujoči 

miselni tokovi ne ponujajo zadovoljivih odgovorov na probleme feminizma kot takega. V 

prvo kategorijo spada predvsem drugi val feminizma (radikalni feminizem), ki je ostro 

                                                 
8
 Op.a. Pri tem je pomembno opozoriti, da je družbena vloga ženske kot potrošnice nastala še pred okrepljenim 

medijskim konstruktom ženskosti, toda o tem več v kasnejših poglavjih.  
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napadel lepotne standarde in jih označil za način moške dominacije in zatiranja, na kar se je 

antifeministični sentiment odzval s kreacijo stereotipne podobe feministke kot 'grde, zadrte 

ženske, ki sovraži moške in ki s kritiko patriarhata zgolj kompenzira za svojo neprivlačnost in 

s tem posledično seksualno nezaželenostjo' (A. Newman in White, 2006, Wolf, 2002). Tej 

dobro usidrani in uveljavljeni podobi je izredno težko pobegniti, zato predpostavljam, da v 

želji po preseganju te podobe (in rehabilitaciji feminizma), feministke danes to poskušajo 

storiti tudi s skrbjo za telesni videz, a za ceno podrejanja ravno tistim družbenim zahtevam, ki 

so jih radikalne feministke kritizirale. Tako so razpete med zavedanjem bolečega dejstva, da 

morajo zaradi stereotipne podobe feministke izgledati tipično žensko, da bi jih ljudje 'jemali 

resno' in občutkom, da se s tem izneverjajo temeljnim načelom feminističnega boja. Obenem 

pa se ta veja teoretskega feminizma na prej omenjena odstopanja pogosto odziva zaničevalno 

in vzvišeno, kar še dodatno ustvarja občutek krivde, tj. dimenzijo krivde, ki se prevede v 

oznako 'slabe feministke'. 

V drugo kategorijo spada trenutna prevladujoča teoretska smer, in sicer 

postmodernistični feminizem, za katerega je značilno prikrito poudarjanje ženstvenosti, pri 

čemer svojo argumentacijsko linijo opira na koncept svobodne izbire (Šribar, 2012, A. 

Newman in White, 2006). Problematika te teoretske smeri je njena pretirana osredotočenost 

na metode identitetne politike in poveličevanje možnosti posameznikove svobodne izbire vlog 

ter razsežnosti emancipatoričnega potenciala njihove performativnosti (Butler, 2001, Bordo, 

1993), zanemarja pa dejstvo, da strukturni dejavniki neenakosti še niso preseženi in da jih je 

nemogoče preseči zgolj na individualni ravni z 'igrivo perfomativnostjo' (takšna 

argumentacijska linija jasno kaže na to, da gre pri postmodernističnem feminizmu zgolj za 

preslikavo postmodernistične logike na feministično polje). Oziroma »čeprav je post-

strukturalistična problematizacija identitete dobrodošla kritika esencialističnega slavljenja 

enotnega subjekta (in plemenske politike), pa je problem post-strukturalističnega odnosa do 

identitete v tem, da meji na prazno politiko kretenj ali razdiralnih performansov, ki 

zapravljajo možnost integrativne, transformativne politike« (Warmer, 1993, str. 134-5, v 

Kuhar R., 2010, str. 203). Predpostavljam, da tudi ta smer ne zmore ponuditi zadovoljivih 

rešitev, saj na ambivalentne občutke v povezavi z videzom poskuša ponuditi odgovor v obliki 

individualnega 'samosprejemanja' in spremembe percepcije zunanjega videza kot polja za 

'kreativno samoizražanje', ob tem pa naivno upa, da se bodo s tem sočasno spremenile tudi 

družbene zahteve in družbena percepcija ženskosti in ženstvenosti (ali pa zatrjuje, da je to že 

preseženo). V tem vidiku se mu občasno pridruži tudi postfeminizem (ta je utemeljen prav na 

predpostavki, da ni več potrebe po feminističnem boju, ker so vse njegove ključne zahteve že 
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dosežene), za katerega je značilen enak nereflektiran in/ali racionalističen pogled na lepotne 

prakse (Jones, 2003, Horvat Vidmar, 2003). Teh, seveda ob predpostavki, da je spolna 

enakost dosežena oz. presežena, ne percepira kot disciplinirajoče (zatiralske) mehanizme, 

temveč kot posamezničino_kovo svobodno izbiro in z izjavami, kot so 'nosimo make-up, ker 

nam je to všeč in ne ker so to od nas pričakuje', spregleda delovanje družbenih pričakovanj na 

posamezničino_kovo izbiro in njeno konstrukcijo, obenem pa deluje v smeri reafirmacije 

spolov in spolnih vlog, ki izhaja iz tendenc na ekonomsko-političnem področju. 

 

4. Ženska želja – krivda kot temeljna oblika ženskega občutenja lastne pozicije 

 

Občutenje feministične krivde ni vezano le na nelagodje ob prakticiranju 

'konvencionalno ženskih' dejavnosti kot so lepotne prakse, temveč je tudi oblika 

vsakodnevnega odziva žensk na lastno delovanje v svetu, kjer definicija in osmišljanje 

ženske želje in užitka prihajata od zunaj. 

 

Konstrukt želje in užitka nedvomno zaseda tudi psihološko dimenzijo, na katero se vsakič 

znova lepijo vsakokratni družbeni mehanizmi in kulturološke posebnosti. Bogat doprinos k 

njegovemu razumevanju je prispevala predvsem psihoanaliza z avtorji kot sta Sigmund Freud 

in Jacques Lacan; s psihoanalitično razlago ženske želje in užitka z avtoricami kot so Luce 

Irigaray, Julia Kristeva, Helene Cixous, Jacqueline Rose, v slovenskem prostoru pa na tem 

področju od avtoric izstopa Eva D. Bahovec (1995). Specifična in ključna vloga ženske, ki pri 

konstruktu želje (Coward, 1994, de Beauvoir, 2013, Špiljak, 2006) (pri čemer je želja vedno 

(ne)posredno vezana na libidinalno zadovoljitev v specifičnem okviru patriarhalne družbe) 

zasede mesto objekta želje in s tem tudi mesto simbolnega in fantazmatskega, je tako glavni 

vir mistifikacije ženskega spola. To hkrati pomeni, da je ženski kot osebi, ki ji je najprej dano 

biti želeni objekt, in šele nato želeči si subjekt, doseganje užitka še manj dostopno, saj pri tem 

naleti na dvojno oviro – pri užitku samem, ki po psihoanalitični tradiciji vedno 'spodleti' (želja 

se namreč subjektu nikoli ne more zares uresničiti, saj bi to pomenilo njegov razkroj – želja se 

ohranja ravno zaradi tega, ker ne more biti uresničena), in pri tem, da je njen užitek vedno 

skonstruiran kot nekaj, kar lahko (če sploh) pride šele za moškim užitkom (ženski užitek je 

skonstruiran tako, da ne ogroža moških privilegijev – struktura ženskega užitka je ženski 

vsiljena od zunaj). Ženska želja je tako nujno obremenjena s krivdo, ki deluje na dveh ravneh: 

krivdo, kar si jemlje pravico biti želeči si subjekt (ve, da ji to mesto pripada, toda doživlja 

družbene sankcije, če jo jasno izraža), in krivdo, vezano na užitek ob konkretnih dejavnostih 
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in na konkretne objekte, ki so obremenjeni z '(ne)ženskostjo' (npr. ambivalentnost ob užitku 

ob 'konvencionalno ženskih' dejavnostih). Tako je krivda na nek način temeljna oblika 

ženskega občutenja lastne pozicije/realnosti – je odgovor na protislovnosti, ki se vežejo na 

žensko in ženskost v zahodni patriarhalni družbi. Vsekakor so »reprezentacije ženskega užitka 

in želje tisto, kar producira in ohranja ženske pozicije. Ti položaji niso niti tuje vloge, ki bi 

nam jih vsilili od zunaj in ki bi se jih zlahka otresle, niti ne bistveni atribut ženskosti. Ženski 

položaji se oblikujejo kot odgovori na užitke, ki nam jih ponujajo; našo subjektivnost in 

identiteto oblikujejo definicije želja, ki nas obdajajo. Zaradi vsega tega je sprememba tako 

težka in strah zbujajoča, saj žensko željo neprestano vabijo diskurzi, ki podpirajo moške 

privilegije« (Coward, 1989, str. 4).  

 

5. Zasebnost v odnosu do lastnih teoretskih prepričanj – prelomi in kompromisi 

 

Feministična krivda je odraz iskanja uravnotežene meje med lastnimi prepričanji in 

njihovim prakticiranjem. Vprašanje (ne)prakticiranja lepotnih ritualov je zaradi vidnih 

posledic na vizualni podobi ob njihovi zavrnitvi ali uporabi v feminističnih krogih do 

neke mere postalo merilo za stopnjo feminizma posameznic, manko kolektivnega 

naslavljanja obravnavanega problema pa točka hromitve feminističnega gibanja. 

 

Feminizem
9
 kot način teoretskega premisleka in aktivnega delovanja v smeri spreminjanja 

družbe je zagotovo ena izmed miselnih paradigem, ki se globoko vpisuje v posamezničino
10

 

vsakodnevno delovanje, saj se dotika tako najbolj temeljnih konceptov sebstva in njegove 

(nez)možnosti samouresničevanja kot tudi oblik njegove konkretne pojavnosti, tj. telesa. Ker 

se feminizem dotika vprašanja spola in konstrukcije njegove biološke in družbene dimenzije v 

svetu, kjer je spol izmed glavnih kategorizaciji posameznika - ženski spol je pri tem vedno že 

zaznamovan z drugorazredno pozicijo, je torej skoraj neizbežno, da feministična drža vodi v 

aktiven odpor proti takšni ureditvi. Feminizem, karikirano rečeno, tako izostri posamezničino 

senzibilnost na pojave patriarhalne ideologije in njenih zatiralskih učinkov na ravni diskurza 

in prepričanj ter v obliki institucij (konkretnih in simbolnih), in s tem vpliva na njeno 

                                                 
9
 Op.a. V diplomski nalogi uporabljam izraz feminizem v edininski obliki in sicer kot krovni pojem, s katerim 

želim zaobjeti feminizem kot določeno družbeno perspektivo in feminizem kot teoretsko-analitični ter 

aktivistični pristop. S tem nočem zanikati obstoja različnih feminizmov (nekaj različnih feminizmov navedem 

tudi v nadaljnih poglavjih) ali predpostavljati, da gre pri feminizmu za enovit, nespremenjljiv pojem. 
10

 Op.a. V tem sklopu uporabljam žensko obliko izključno zato, ker je moj primarni interes ambivalenten odnos 

feministk do ključnega vprašanja razprave v kontekstu osebnih prepričanj; vsekakor pa nočem trditi, da se do 

neke mere na podoben način s problemi, ki jih opisujem, ne srečujejo tudi feministi. 
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delovanje v svetu. Na neki točki je tako vprašanje, kako poiskati uravnoteženo mejo med 

lastnimi prepričanji in njihovim prakticiranjem, neizogibno (R. Kuhar, 2004). Za doseg 

feminističnih ciljev se, ravno zaradi prej omenjenih implikacij spolne zaznamovanosti 

posameznic in ovir, ki jih ta prinaša, neprekinjeno udejanjanje feminističnih prepričanj zdi kot 

nujen pristop, vendar je ravno zaradi dejstva, da živimo v svetu, kjer te ovire še zdaleč niso 

presežene, takšen način delovanja za posameznico izjemno naporen. Materialne okoliščine in 

nastavki, ki bi omogočali drugačne prakse, so namreč redki in še zdaleč ne zadoščajo za 

zadovoljivejše življenje. Zato je aktivna feministična drža posameznice vedno razpeta med 

kompromisi družbenega stanja, ki je, in družbenega stanja, za katerega se bori (Lee Bartky, 

2006). Do najbolj očitnih 'prelomov' pride ravno na polju telesa in z oblikami njegovega 

'bivanja', saj je telo tisto, kjer se na najbolj konkreten, in posledično tudi najbolj boleč način, 

srečata teorija in praksa. Razpetost med 'feministično ideologijo', ki zavrača »seksualno 

objektivizacijo, in globoko zakoreninjeno zahodno kulturno definicijo ženskosti« 

(Brownmiller, 1984, str. 158 – 159, v Kuhar R., 2004, str. 67), konstrukcijo spolne 

privlačnosti, vezano na specifično vizualno podobo in s tem implicirano potencialno izgubo 

(ali celo vnaprejšnje onemogočenje) intimnih partnerskih odnosov ob zavrnitvi te podobe, ter 

prepoznanje potrebe po nujnosti vzpostavitve sebe kot (vizualnega) feminističnega ženskega 

subjekta zavoljo političnih bojev v feminizmu sovražnem okolju in s tem pristajanje na 

uporabo zatiralskih disciplinirajočih tehnik in specifično vizualno podobo, na katero so 

opirajo, prinaša hudo breme nenehnega samopreizpraševanja o lastni 'feministični doslednosti' 

in občutenje krivde ob njenih neuspehih. »Če je 'osebno politično' kot pravi slogan, potem je 

osebno tudi zasebno in zasebnost je potrebno spoštovati. Ugotoviti moramo, kako govoriti o 

političnem karakterju vprašanj in problemov, zakoreninjenih v intimnem življenju, in o tem, 

kako jih razumeti, ne da bi ogrozili tisto, kar je vrednega in človeško pomembnega glede 

intimnega in zasebnega značaja teh vprašanj in problemov« (Boling, 1996, str. 58, v Kuhar 

R., 2010, str. 139). Temeljna dilema, na katero poskušam odgovoriti, je, kako preseči to 

nelagodje oziroma krivdo, da nam ne bo več jemala moči in nas hromila pri našem 

feminističnem delovanju, ter s tem 'ubiti dve muhi na en mah', ko bomo s prenehanjem 

občutenja krivde presegle tudi eno izmed temeljnih oblik 'ženskega bivanja' ('ženske 

realnosti') in percepcijo lastnega družbenega položaja (D. Bahovec, 1995, de Beauvoir, 2013, 

Bordo, 1993).  

 



Otorepec, Klara. (2015). Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks. 

 

15 

 

TEORETSKA RAZPRAVA 
 

4 ŽENSKOST KOT FOUCAULTOVSKI DISCIPLINIRAJOČI 

PROJEKT SODOBNE DRUŽBE 

 

Ko govorimo o konstruktu ženskosti in procesih, ki sodelujejo pri njegovem oblikovanju, je 

za poglobljeno analizo pomembno predhodno orisati sistemsko delovanje mehanizmov, ki se 

jim bomo kasneje posvetili skozi prizmo popularne kulture in njihovi manifestaciji na 

(individualni) psihološki ravni – torej načinu delovanja strukturnih mehanizmov, ki skladno z 

dano časovnozgodovinsko in kulturno postavitvijo zavzamejo določen način prikazovanja in  

manifestacije skozi osebnostne strukture in druge psihološke dejavnike. Tako popularna 

kultura kot psihološka konstitucija posameznice_ka sta glavni formi, skozi kateri se odvija 

širši projekt konstituiranja družbe preko vzvodov oblasti, kar je najučinkovitejše objasnil 

Michel Foucault (2004). S svojo prelomno analizo novih oblik delovanja oblasti in z njo 

povezanega novega načina discipliniranja družbe in njenih posameznikov je služil kot 

temeljno izhodišče za mnoge feministične analize produkcije ženskih teles in ženskosti v 

moderni družbi, saj se ženskost kot neesencialistična družbeno skonstruirana forma 

subjektivacije oseb, ki so prepoznane kot ženske, vedno izvaja preko vzvodov oblasti, ki je v 

sodobni družbi še vedno patriarhalna. Foucaultova analiza delovanja moderne oblasti kljub 

prevladujoči teoretski predpostavki o sodobni družbi kot postmoderni – ter potemtakem 

časovno in kulturno različni od moderne družbe – ostaja produktivno teoretsko izhodišče za 

analizo sodobne družbe
11

. Oblast, nekoč vidna in jasno izražena preko institucij, v sodobnem 

svetu, ki naj bi temeljil na principih politične in individualne svobode, doživlja transformacijo 

v nevidnost. Stereotipne podobe o represivnem samodržcu ali oblastnih strukturah danes 

nadomešča podoba progresivnih parlamentarnih institucij, ki so tam zgolj za to, da služijo 

potrebam posameznika in zgolj takrat, ko posameznik to potrebuje. Da lahko ta predstava 

uspeva ob sočasnem enako intenzivnem, a spretno prekritem delovanju oblasti, je ta morala 

poiskati novo pot discipliniranja družbe – preko telesa posameznice in posameznika. »Zdaj se 

od telesa pričakuje več kot samo politično zavezništvo ali apropriacija produktov njegovega 

dela: nova disciplina vdre v telo in si prizadeva regulirati njemu lastne sile in operacije ter 

                                                 
11

 Op.a. Terminološko jo lahko opredelimo s sledečimi oznakami, ki uporabnimi za teoretsko razpravo v tej 

diplomski nalogi: postmoderna družba, družba poznega kapitalizma, družba potrošniškega kapitalizma oz. 

potrošniški kapitalizem, zahodna družba, neoliberalna kapitalistična družba oz. neoliberalni kapitalizem. Pri vseh 

oznakah je predpostavljeno, da je ena izmed temeljnih značilnosti strukture in organizacije družbe patriarhat.  



Otorepec, Klara. (2015). Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks. 

 

16 

 

ekonomijo in učinkovitost njegovega gibanja« (Lee Bartky, 2006, str. 59). Po Foucaultu so 

tako sile oblasti pravzaprav postala 'še bolj zvite in pohlepne' - želijo si učinkoviteje 

obvladovati in izkoristiti vsak element delovanja posameznika, a hkrati dajati vtis, da temu še 

zdaleč ni tako. Na podlagi tega »se oblikuje politika prisil, ki so obdelovanje telesa, 

preračunana manipulacija z njegovimi elementi, njegovimi gibi in obnašanji. Človeško telo se 

znajde v oblastni mašineriji, ki ga preišče, ga razstavi in na novo sestavi. […] Disciplina tako 

izdeluje podrejena in izurjena telesa, 'krotka' telesa« (Foucault, 2005, str. 154). »Produkcija 

'krotkih teles' zahteva, da je neprekinjena prisila usmerjena k samim procesom telesne 

aktivnosti, ne le k njenim rezultatom; gre za mikrofiziko oblasti, ki drobi in deli telesni čas, 

njegov prostor in njegova gibanja« (prav tam, str. 34). Delovanje oblasti je torej usmerjeno k 

temu, da od vsakega trenutka posameznikovega bivanja zahteva optimizacijo, skladno s 

potrebami produkcijskega aparata. Grandioznost takšnega projekta terja sistem rigidnega in 

natančnega nadzorovanja, ki ga oblast zgolj na materialni ravni, tj. v obliki institucij, nikoli ne 

bi uspela učinkovito zapopasti. To so nam pokazale tudi zgodovinske izkušnje sistemov, ki so 

poskušali na tak način nadzorovati življenje posameznikov – zaradi svojega obsega in odpora 

posameznikov so se naposled sesuli sami vase. Potrebno je bilo torej najti način nevidne 

vseprisotnosti, ki bi nadomestila dejansko formalno obliko organizacije družbe in njenega 

nadzora ter obenem nudila maksimalno učinkovitost in minimalni odpor posameznika. 

 

Osredotočanje na telo samo tako ni dovolj, saj lahko ob neposrednem (fizičnem ali pa 

simbolnem, tj, institucionalnem) pritisku izzove odpor. Če se lokus nadzora prenese na telo, 

potem je potrebno najti način, kako se družbeni nadzora ter disciplina preneseta na samo 

posameznico_ka in  postaneta neločljiv del subjektove strukture. »Benthamov načrt panoptika 

kot modela zapora zajema po Foucaultu bistvo disciplinarne družbe« (Lee Bartky, 2006, str. 

61). Sistem panoptika, ki se na materialni ravni posluži oblike krožnega poslopja z središčnim 

stolpom, ki omogoča pogled v vse smeri, in obodom odprtih zaporniških celic, se na simbolni 

ravni tako posluži oblike vseprisotnega nadzora in discipliniranja, ki nenehno v opazujočih 

budi mučno vprašanje: ali sem opazovana? (struktura panotipka namreč ne omogoča 

možnosti, da bi zaporniki ob pogledu na stolp videli, ali so opazovani ali ne). To mučno 

vprašanje se na individualni ravni pretvori v 'preventivno delovanje': ker ne vem, ali sem 

opazovana ali ne, bom raje delovala v skladu s predpostavko, da sem. Fizična prisotnost 

oblasti torej ni več nujno potrebna, saj posameznik_ca sam_a poskrbi za to, da se oblast 
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nenehno izvaja. To »'zavestno in nenehno stanje vidnosti'
12

 (Foucault, 2005, str. 220) je znak, 

da je strog, disciplinirani nadzor telesa prevzel tudi oblast nad duhom. Nenehno 

samonadzorovanje vsebuje genezo opevanega 'individualizma' in stopnjevanja 

samozavedanja, ki sta simbola modernih časov« (Lee Bartky, 2006, str. 61). Nadzorovanje se 

torej pretvori v samonadzorovanja; oblast  prevzame obliko različnih disciplinirajočih praks, 

ki se vežejo na telo. Ker so subjekti neprestano podvrženi pogledu oblasti, ki prihaja od 

povsod in hkrati od nikjer, in so tako posledično zaposleni z izvajanjem oblasti nad sabo in 

drugimi, je njihova umestitev v prostor označena s pojmom 'krotkih teles', torej 

samoobvladanih in nenevarnih teles. A bilo bi zmotno misliti, da gre zgolj za obvladovanje 

materialnih dimenzij telesa. Ko govorimo o novi oblasti nad duhom, ne govorimo le o tem, da 

je vsak posamičen duh sedaj navidez sam odgovoren za nadzor svojega telesa kot takega. Gre 

tudi za to, da se na telo vežejo prakse, ki nadzirajo izraz duha preko telesa, torej vedenje in 

gibi, ki jim je predpisan tako način kot vsebine, ter oblikovanje in razkazovanje telesa (pri 

čemer način nadzorovanja telesa v postmoderni družbi dobi obliko izraza subjektovih 

osebnostnih značilnosti), katerega nadzor pomeni nadzor nad seksualnostjo in s tem 

reprodukcijo družbe (na to nakazuje že dejstvo, da je vizualna privlačnost temeljno zvezana z 

seksualnostjo, pri čemer raznolika zgodovinska določnost vizualne privlačnosti nakazuje na 

spremenljivost načina poskusa nadzorovanja seksualnosti).  

 

4.1 Feministična dopolnitev Foucaulta  

 

Četudi se disciplinirajoče prakse vežejo na vsako telo, tako moško kot žensko, obstajajo 

specifične prakse, ki se vežejo zgolj na žensko telo in temeljno zaznamujejo njen položaj v 

družbi. To je točka, kjer se Foucaulteva analiza ustavi, in ki so jo dopolnile številne 

feministične analize, med njimi tudi analize Sandra Lee Bartky z naslovom Foucault, ženskost 

in modernizacija patriarhalne oblasti, na katere izsledke se v tem poglavju največ opiram. 

Njeno proučevanje treh kategorij disciplinirajočih praks –  »tiste, katerih cilj je ustvarjanje 

teles specifične velikosti in splošne oblike; tiste, ki pri telesih izpostavijo določen izbor gest, 

drž in gibov; in tiste, ki so usmerjene k razkazovanju tega telesa kot okrasnega videza« (Lee 

                                                 
12

»Nikakršne potrebe ni po orožju, fizičnem nasilju, materialnih ovirah. Samo pogled. Nadzorujoči pogled, 

pogled, pod težo katerega bo vsak individuum ponotranjil točko, s katere bo sam svoj nadzornik, s katere bo vsak 

individuum prakticiral nadzor nad sabo in proti sebi.« (Foucault, v Ramazanodlu, C. (ed.), 1993, str. 191, v 

Hrženjak, 2002, str. 19.) 
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Bartky, 2006, str. 62) – se odvija skozi prizmo prej omenjenega oblastnega panoptičnega 

pogleda, ki raziskuje, kako in kdo jih vsiljuje in kakšni so učinki discipline na žensko 

identiteto in subjektiviteto, ki je inherentno zvezana z razvojem moderne patriarhalne družbe. 

 

»Oblast deluje tako, da ženske tako rekoč prilepi na določene paradigmatske podobe 

ženskosti« (D. Bahovec, 1995, str. 29). Ženskost je umetni konstrukt, dosežek, »način 

odrejanja in ponovnega odrejanja sprejetih norm družbenega spola, ki so tako kot pri drugih 

telesnih stilih vidne navzven« (Butler, 1985, str. 11, v Lee Bartky, 2006, str. 62). V določenih 

pogledih na podoben način deluje tudi konstrukt moškosti, vendar inteziviteto in 

manifestacijo ustvarjanja 'krotkih ženskih teles' zaznamujeta dve pomembni razliki: 

»disciplinarne tehnike […] težijo k urejevanju, ki je nenehno in izčrpno – uravnavanje 

telesnega obsega in postave, apetita, drže, gest, splošnega vedenja v prostoru in videz vsakega 

od vidnih delov« (Lee Bartky, 2006, str. 82), in proces, ki na koncu oblikuje »idealno žensko 

telo – in s tem žensko telo-subjekt; […] ustvarja 'izurjeno in podrejeno' telo, tj. telo, v katero 

se je vpisal status inferiornosti« (prav tam, str. 70-71). Skozi disciplinirajoče prakse, t.i. 

lepotne prakse, kot so hujšanje, telovadba, omejeno gibanje, obrazni izrazi ustrežljivosti, 

podrejenosti, prijaznosti, odstranjevanje dlačic, nega kože, ličenje, obvladovanje naprav in 

pripomočkov, se uteleša predpisani konstrukt ženskosti. Ker je naše telo povrženo zakonom 

časa in narave in ker se prakse nenehno spreminjajo (zdaj predpisujejo eno, zdaj spet drugo) 

ter zaobjemajo vsak najmanjši del telesa, je ženskost potrebno vedno znova in znova 

poustvarjati, obenem pa vzdrževati izjemno visoko raven discipline in samonadzora. »Ženski 

ne pomeni nevarnosti le njen naravni apetit ali nepopravljive obline: že sam izraz njenega 

obraza lahko subvertira disciplinarni projekt telesne popolnosti« (prav tam, str. 64). 

 

Posluževanje (telesnih) tehnologij ženskosti tako nemalokrat pridobi »kompulziven ali celo 

ritualen značaj« (Lee Bartky, 2006, str. 71), obenem pa zaradi nedosegljivosti idealov, do 

katerih naj bi prepeljale, pri ženskah ustvarja »vseprisotni občutek telesne pomanjkljivosti« 

(prav tam). Tehnike obvladovanja  ženskega telesa tako že v izhodišču predstavljajo ne le 

izvor telesne, temveč (samo)discipline v najširšem pomenu besede, obenem pa odločilno 

zaznamujejo vsakodnevno delovanje posameznice ter (ne)uspešnost subjektivacije, ki jim je 

na podlagi prepoznavanja njihovega telesa kot ženskega predpisana. Predstavlja izvor 

(samo)postavitve v svetu, ki je do neke mere skoraj nujno zaznamovan z nelagodnimi občutki. 

»Disciplinarni projekt ženskosti je past: zahteva tako radikalno in obsežno telesno 

preobrazbo, da je praktično vsaki ženski, ki se odloči podrediti, usojeno, da ji bo na neki točki 
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spodletelo« (prav tam). Dodatno dimenzijo predstavlja občutek sramu, ki deluje na dveh 

ravneh: na ravni pomanjkljivosti lastnega telesa in na ravni nezmožnosti to telo spremeniti in 

obvladovati, pri čemer sram lahko poglabljajo tudi socialno-ekonomski dejavniki (npr. breme 

revščine, ki onemogoča nakup kozmetičnih izdelkov ali vadbe v fitnesu). Ženskost torej ni 

prostor, v katerem lahko posameznica »svobodno uresničuje svojo telesno intencionalnost, 

temveč ograda, v katero se čuti postavljena in ki jo zamejuje« (Young, 2009, str. 33). O tem 

tudi Bourdieu (2002): »Habitus kot pridobljeni sistem generativnih shem omogoča svobodno 

proizvajanje vseh misli, zaznavanj in vseh dejanj, vpisanih v meje, ki so lastne določenimi 

okoliščinam tega proizvajanja – a samo tem. […] Zato ker je habitus neskončna sposobnost 

spočenjanja proizvodov v popolni svobodi (nadzorovani) – misli, zaznavanja, izrazov, dejanj 

– ki so vselej omejeni z zgodovinskimi in družbenimi okoliščinami njegovega proizvajanja, je 

pogojena in pogojna svoboda, ki jo zagotavlja habitus, prav tako daleč od ustvarjanja 

nenapovedljive novosti, kot je daleč od preproste, mehanske reprodukcije začetnega 

pogojevanja« (str. 94). Ženskost kot okoliščina, ki preči in oblikuje habitus vseh žensk, do 

neke mere sicer dopušča ženskam določeno svobodo, a zaradi strukture njene zgodovinske in 

kulturne vsebine bolj kot okoliščina svobode služi kot način, da žensko opomni na njeno 

'ženskost', na njeno realnost in subjektivnost, ki predvsem pomeni biti telo, in na lastno 

(ne)zmožnost »resnično transcendenco narave« (Lee Bartky, 2006, str. 83). 

 

4.1.1 Disciplina skozi patriarhalni panoptik 

 

Od ženske je torej družbeno pričakovano, da bo ženskost nenehno reproducirala. Ženskost je 

takorekoč nenehno uprizarjanje iste igre, kjer si 'režiser' vsakič izmišljuje nove trike (v 

drugačnem diskurzivnem okolju bi temu lahko na primer rekli spremenljivi modni trendi), ki 

naj bi gledalke in gledalce – pa tudi same igralke –  prepričali, da niso ves čas priča isti 

zgodbi. Toda preden bi iz te metafore morda prehitro povlekli vzporednice z dejanskim 

igralskim poklicem in ugovarjali, da ne moremo to nenehno uprizarjanje oziroma 

performativnost per se označiti za problematično, Sandra Lee Bartky (2006) opozori na 

pomembne razlike med uprizarjanjem ženskosti in z igralcem na odru: igralec je sicer odvisen 

od občinstva, a mu ni podrejen; biti igralec je svobodna izbira, medtem ko se pri ženskosti kot 

spektaklu pričakuje, da v njem sodeluje praktično vsaka ženska (prakse ženskosti namreč niso 

ne rasno ne razredno specifične ter so razširjene na ves življenjski cikel); igralcu sta 

dopuščeni kreativnost in interpretacija, ženskost pa zaznamuje natančnost pogojev in 
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nezmožnost izmuzljivost sodbi, kar odseva tudi velike neuravnovešenosti v družbeni moči 

spolov.  

Občinstvo je torej tisto, ki opazuje in nadzoruje ter po potrebi kaznuje. Občinstvo 

zaseda mesto očesa oblasti, ki pa v sodobni družbi postane oko vsakega posameznika in 

posameznice, s tem, ko se v njiju vzpostavi »zavestno in nenehno stanje vidnosti, ki 

zagotavlja samodejno delovanje oblasti« (Foucault, 2005, str. 221). Zavedati se lastne 

opazovanosti pomeni 'poznati pravila igre', kar pomeni, da njihove kršitve ne zaznavamo le 

pri sebi, temveč tudi pri drugih. »Disciplinirajoča oblast, ki v žensko telo vpisuje ženskost, je 

povsod in je ni nikjer; tisti, ki disciplinira, je vsakdo in hkrati nihče posebej« (Lee Bartky, 

2006, str. 75). Izpostavljenost disciplinirajočemu pogledu v sodobni družbi za žensko pomeni 

dvojno odtujitev od uresničevanja lastne subjektivete – pogled, s katerim se samonadzoruje, je 

pogled oblasti, ta pa je v sodobni družbi še vedno patriarhalna. »Ženski pogled je naučen, da 

zavrže lastno zahtevo po samostojnem statusu vidca« (prav tam, str. 66) in se nauči, da nase 

gleda skozi prizmo oblastnega pogleda, kar pomeni, da kot subjekt nase gleda kot na objekt 

pogleda; aktivno torej sodeluje pri lastni objektifikaciji . Rečeno z besedami Johna Bergerja 

(1972): »Moški gledajo ženske. Ženske opazujejo same sebe, ko so gledane. To ne določa le 

večine odnosov med moškimi in ženskami, temveč tudi odnose žensk do samih sebe. 

Nadzornik ženske v njej sami je moški/o: nadzorovana ženska/o. S tem se spremeni v objekt – 

natančneje, v objekt vida: tisto, kar vidimo« (str. 47, v D. Bahovec, 1995, str. 22). 

Disciplinirajoče prakse ženskosti tako kažejo na veliko širši aspekt sistemske discipline, ki je 

sistem spolnega podrejanja - ohranja ženske na mestu objekta, na katerega se veže spolna 

želja. Ob združitvi Bergerjeve analize dominantnega mesta pogleda s Foucaultovim 

konceptualnim aparatom moderne oblasti tako lahko rečemo, da »v sodobni patriarhalni 

kulturi v zavesti večine žensk prebiva panoptični moški poznavalec: nepremično stojijo pred 

njegovim pogledom in pred njegovo sodbo. Ženska živi svoje telo, kot ga vidijo drugi, 

anonimni patriarhalni Drugi. Pogosto se reče, da se 'ženske oblačijo za druge ženske'. V tem 

je nekaj resnice: kdo drug kot nekdo, ki je vpet v projekt, podoben mojemu, lahko ceni 

bahavost, s katero ga izvajam. Toda ženske vedo, za koga se igra ta igra« (Lee Bartky, 2006, 

str. 72). A vendar pri tem ne kaže zanikati dejstva, da ravno z vzpostavitvijo panoptičnega 

moškega opazovalca v vsaki ženski tako tudi one same postanejo nadzornice druga drugi in s 

tem skrbijo za udejanjanje 'vseprisotne razpršene oblasti'. 

 

Imperativ ženskosti torej zahteva širšo podreditev sistemu, kar implicitno pomeni služenje 

interesom dominacije in ohranjanje trenutne patriarhalne družbene strukture. A iz igre, ki jo 
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zahteva, se zdi skoraj nemogoče izstopiti, čeprav obstaja po tem še tako močna želja. 

Anonimnost discipliniranega nadzora in njegova široke razpršenosti namreč ne poskrbita 

zgolj za nadvse učinkovit panoptičen nadzor, temveč zaradi svoje izmuzljivost in nevidnosti 

otežujeta tudi možnost aktivnega odpora (Lee Bartky, 2006, str. 72). Ne le to – »odsotnost 

formalne institucionalne strukture in avtoritet, pooblaščenih za izvajanje institucionalnih 

direktiv, ustvarja vtis, da je produkcija ženskosti ali popolnoma prostovoljna ali naravna« 

(prav tam). Dodatno se vtis, da so »lepotne rutine normalni in nepogrešljivi del ženskosti« 

(Kuhar, 2004, str. 100) izmika razkrivanju strukturnih mehanizmov konstrukta ženskosti tudi 

s tem, da se jih bodisi poskuša prikazati kot nekaj, kar ženskam pravzaprav prinaša 

zadovoljstvo, saj jim je »po navadi dodan element zabave in igrive estetike« (prav tam). 

Prikazovanje lepotnih praks kot lahkotno in igrivo opravilo utrjuje predstavo, da gre 

pravzaprav za obliko ženskega razvedrila, to pa jih posledično potisne v sfero t.i. popularne 

kulture, kjer se njihovo prakticiranje zbanalizira na raven ženskega narcisizma, torej njeno 

inherentno, naravno potrebo po reprodukciji ženskosti. Vsak trud pri obvladovanju ženstvene 

telesne discipline bo tako povrhu vsega deležen še zasmehovanja in podcenjevanja. »Kljub 

neizprosnemu pritisku, da naj 'najbolje izkoristijo, kar imajo', so ženske zasmehovane in 

odslovljene zaradi trivialnosti njihovih interesov in tako 'trivialnih' reči, kot so oblačila in 

ličila« (Lee Bartky, 2006, str. 73). 

 

4.1.2 Problem pojma patriarhalne oblasti pri feminističnem branju 

Foucaulta 

 

Pri obravnavi pojma oblasti skozi feministično branje Foucaulta je potrebno opozoriti na 

določene aspekte. Najprej je potrebno prepoznanje oblasti same »kot medija, v katerem se telo 

kot entiteta šele oblikuje in kako se pri tem prelamlja skoz instanco pogleda. Le tako se bo 

mogoče izogniti shemi, po kateri naj bi imeli na eni strani naravno telo, na drugi njegovo 

kulturno konstituiranost, naravo telo kot prvotno danost in kot pasivni medij, kot materijo, ki 

ji da kultura (skoz norme, ki ji jih nalaga) 'neustrezno', represivno, patriarhalno formo, s 

katero se mora feminizem kar najostreje spopadati« (D. Bahovec, 1995, str. 27).  Četudi se 

oblast izvaja v družbi, ki je patriarhalna, in čeprav njenih disciplinirajoči mehanizmi 

nedvomno služijo interesom sistema, se je potrebno izogniti prehitremu sklepanju, da je 

podrejanje sistemu a priori podrejanje patriarhalnim interesom per se. Oblast se konec koncev 

izvaja nad vsemi telesi, in četudi obstaja pomembna razlika v ostrosti režima in pričakovanjih, 
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ko pride do moškega in ko pride do ženskega telesa, je participacija pri projektu obvladovanja 

telesa vseobvezujoča predvsem zato, ker telo predstavlja prostor za materializacijo simbolnih 

elementov oziroma vrednot sodobne družbe – (samo)nadzor, racionalnost, delavnost, in v 

končni instanci tudi užitek
13

. »Obstaja namreč nevarnost, da bi s poudarjanjem različnih 

strategij, preko katerih so ženska telesa disciplinirana, prišli do predpostavke o ločeni 

zgodovini zatiranja žensk in s tem perpetuirali umetno polarizacijo med izkušnjami moških in 

žensk« (McNay, 1993, str. 36). Eva D. Bahovec (1995) trdi, da naj tako ravno v polju 

'feminizem in Foucault' ne bi več imeli »opraviti s poenostavljeno idejo, da so moški – in 

njihovi poželjivi pogledi – vir zatiranja žensk, vir njihove pasivizacije, postavitve na mesto 

objekta. Kulturne prakse, v katerih se konstituira normativna ženska identiteta, niso ne stvar 

zavestnega hotenja 'vladajočih' ne ideologije kot sprevrnjene zavesti ali pa skupka, bricolage, 

vsakdanjih praks. Dominantne podobe telesa tudi niso znamenje gole odsotnosti oblasti, 

odvzema oblasti ženskam, ampak – tako kot pri Foucaultu – družbene norme skozi 

nadzorovanje dobesedno proizvajajo, ustvarjajo individue. In ne proizvajajo jih kot konstante, 

enkrat za vselej, ampak je pomemben njihov vsakokratni pomen. Ta ni proizveden zgolj 

zgodovinsko in kulturno, ampak, če problem še nekoliko razširim, tudi semiološko« (str. 30). 

Ženska kot pojem, pod katerim razumemo zgodovinsko in kulturno določeno subjektovo 

formo, in kot besedni ter pomenski označevalec, ki se prilepi na subjekte, prepoznane po 

značilnostih le-tega,  lahko prav tako ostaja enako 'prazen', v kolikor ga subjekti, na katere se 

prilepi, ne utelešajo. A tudi v primeru, da si za to prizadevajo, se v praksi sami vedno 

pojavljajo zdrsi in prelomi s pojmi, na katere so ta prizadevanja vezana; praksa se nikoli zares 

ne izteče v idealno tipsko reprezentacijo znaka oziroma označevalca in družbene norme kot 

take se tako kljub navidezni totalnosti in učinkoviti interpelaciji subjektov nikoli ne uspejo 

zares povsem udejanjiti – to nam sporoča tudi spremenljivost in krhkost samega označevalca 

Ženska. Z razširitvijo na semiološko polje se torej uspemo izogniti diskrepanci, na katero 

opozori tudi de Lauteris (1987), ki nastane »med 'Žensko' kot reprezentacijo in ženskami kot 

historičnimi bitji in kot subjekti realno obstoječih relacij, kjer je spol morda res primarna, toda 

ne edina relacija« (str. 10, v McNay, 1993, str. 67).  

 

Feministično branje Foucaulta z vpeljavo koncepta patriarhalne oblasti tako pomeni 

svojevrsten paradoks za feministično teorijo, saj obenem podpre feministične razlage 

                                                 
13

 »Disciplina in hedonizem nista več nezdružljiva. Da bi prišli do točke, ko lahko zares začnemo uživati (op. 

moj poudarek) v svojem telesu, se moramo podati skozi proces discipliniranja telesa« (Kuhar, 2004, str. 62).  
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delovanja oblasti, hkrati pa Foucaultu očita, da naj bi »z dajanjem tako velikega poudarka na 

telo kot zgodovinsko specifično entiteto s tem zaobšel vsakršno individualnost in izkušnjo« 

(McNay, 1993, str. 47). Na točki, ko naj bi »Foucaultevo razumevanje individuov kot krotkih 

teles imelo učinek na ženske s tem, da jih ponovno potisne nazaj v položaj pasivnosti in 

tišine« (prav tam), naj bi feministke z vpeljavo »libidinalnega telesa kot dela (ženske) 

identitete« (prav tam, str. 24) prepoznale potrebo po tem, da »preko ponovnega odkritja in 

prevrednotenja ženskih izkušenj in zgodovine pokažejo, da so ženske več kot pasivne žrtve 

dominacije« (prav tam, str. 47). Libidinalno telo naj bi tako prineslo razumevanje tiste 

ambivalentnosti, ki nastane v odnosu do ženskega telesa, kjer za njegovo socializacijo nosi 

temeljni pomen njegova seksualizacija, in z njo postavitev na mesto objekta, po drugi strani 

pa to telo omogoča tudi ženski vir užitka. Ta naj bi se odražal tisti »'pozitivni', ustvarjalni 

vidik same oblasti, v katerem oblast ni zgolj represija, ampak tudi vir užitkov. Vendar pa so ti 

užitki v oblikovanju in lišpanju telesa, četudi lahko imajo subverziven značaj, v skrajni 

konsekvenci nekaj zgodovinsko nastalega in jih ne obeleža nikakršna strukturna nujnost, 

nikakršna konstitutivna vez med spolno razliko in oblikovanjem subjektivitete oziroma tistim, 

čemur rečejo ženska identiteta« (D. Bahovec, 1995, str. 31). Na to opozori tudi Majda 

Hrženjak (2002): »Kljub temu pa ne moremo mimo dejstva, da prinašajo kozmetične tehnike 

nege in dekoracije (discipliniranja) telesa ženskam svojevrsten užitek, ugodje, dobro počutje, 

celo občutek moči in avtonomije in poudarjeni občutek ženskosti in identitete. To je ta 

ambivalentnost procesa subjektivizacije, kot ga razume Foucault, ki pomeni disciplino in 

avtonomnost, podreditev in užitek hkrati kot pogoja eden drugega. Produkcija 'uživajočega 

subjekta' je tako sama po sebi način regulacije subjektivnosti, saj je oblastni odnos v samem 

jedru subjektovega užitka. Vsakdanje razumevanje razmerja med užitkom in oblastjo, po 

katerem oblast zatira subjektovo uživanje, je torej postavljena na glavo - na mestu svojega 

uživanja subjekt ni samo najbolj svoboden ali morda celo družbi subverziven, pač pa je tam 

hkrati tudi točka njegove najgloblje podrejenosti oblasti in vpletenosti v oblastna razmerja. 

Produkcija disciplinirane ženskosti na način, da se discipliniranje telesa ujema z ženskim 

užitkom in avtonomijo, je torej nadvse prefinjen oblastni mehanizem in najbolj ekonomična 

oblika nadzora in regulacije ženskosti - to je ženska, ki pri svojem samonadzoru in 

samoregulaciji uživa« (str. 30). 

 

Feministična prizadevanja za foucaultovsko branje reprezentacije ženskega telesa in ženskosti  

lahko torej zapadejo v dve nevarnosti. Pri prvi se feministično branje lahko izteče v 

poenostavljen in slabo tematiziran pojem oblasti, ki se lahko zvede na glomazno predstavo o 
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patriarhalnosti zahodne civilizacije in vpisovanje le-te v zavest in telesa posameznic do te 

mere, da se vsakršen odpor zdi nemogoč oziroma vnaprej obsojen na propad, ki se bo v 

iztekel v afirmacijo sistema. Prav tako mu grozi nevarnost, da vsako telesno prakso nujno 

smatra kot izvajanje nadzora oblasti, pri čemer to oblast vedno postavlja v domeno moških. 

Toda kot sem že opozorila v prejšnjem odstavku, se »znotraj foucaultovskega okvirja […] 

moč in užitek med seboj ne izključujeta. Zato opojna izkušnja občutenja moči, ali 'imeti 

nadzor', sicer daleč od tega, da je nujni natančni odsev dejanskega socialnega položaja 

nekoga, vedno samo sebe sumniči, da je proizvod odnosov moči, katerih oblika je lahko zelo 

različna. V takšnem okviru je prav tako mogoče priznati, da ženske niso vedno pasivne 'žrtve' 

seksizma, ampak da lahko prispevamo k ohranjanju ženske podrejenosti« (Bordo, 2008, str. 

253). Razumljivo je torej, da se v izogib priznanju slednjega razumevanja oblasti in njenega 

delovanja lahko hitro zgodi, da zapademo v njuno poenostavljeno razumevanje. Pri drugem 

primeru pa se feministično branje lahko izteče v pretirani optimizem, kjer se prej omenjeni 

predstavi delovanja oblasti želi upreti tako, da na podlagi možnosti užitka znotraj omejitev 

predpostavi, da je za odpor proti sistemu potemtakem dovolj že samo občutenje 

(kakršnegakoli) užitka. S tem se užitek vzpostavi kot sredstvo subverzivnosti sistema (v 

kolikor razumemo  užitek kot tisto, kar nam oblast domnevno želi preprečiti in nas preko 

njegovega omejevanja nadzirati), pri čemer seveda ta domnevna subverzivnost ostaja na 

precej omejeni individualni ravni in ne zmore izzvati sistema kot takega. Četudi se te 

feministične interpretacije uspejo izogniti pripisovanju pretiranega pomena in obsega kulturni 

normalizaciji, ki ima lahko, kot poudarja Susan Bordo (1993), precej depresiven učinek tako 

na njene preučevalke_ce kot tudi udeležnke_ce, pa se v iskanju pristopa, ki bi vzbujal več 

upanja za možnost spremembe, kaj hitro lahko zgodi, da zapademo v pozicijo, da je odpor 

možen povsod. Zavedanje, da je naše lastno vedenje situirano znotraj normalizirajoče kulture, 

je težko pripeljati do njegovega priznanja, saj venomer trčimo ob željo, da bi imeli občutek, 

da sami odločamo o svojem življenju. Pretirano poudarjanje pasivnosti in nemoči 

posameznice_ka na eni in pretirano poudarjanje aktivnosti in možnosti samoodločanja na 

drugi strani se bosta tudi v nadaljevanju izkazali kot dve nevarnosti, ki zaznamujeta 

feministične analize elementov, ki tvorijo konstrukt ženskosti, in morebitne vizije prihodnosti 

ženskosti ter odnosa feminizma do nje. 
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5 KONSTRUKCIJA POSAMEZNIČINEGA SEBSTVA PREKO 

POTROŠNIŠKIH NAVAD  

 

Ženskost je torej element, ki temeljno vzpostavlja in hkrati preči žensko bivanje v svetu. Ne 

glede na to, do katere mere jo ženska performira in uteleša, je zaradi dejstva, da je v svetu 

binarne spolne delitve družbeno prepoznana kot oseba ženskega spola, vedno ženskost vedno 

pojmovana kot apriorni okvir, znotraj katerega se bo ženska 'subjektivirala' (oziroma vsaj 

navidezno subjektivirala, če prevzamemo predpostavko, da je primarna oblika ženskega 

bivanja danes še vedno objektna oblika). Ženskost je torej način, kako naj bi posameznica 

vzpostavila in izpopolnila lastno identiteto, pri čemer se vsebina ženskosti in načini doseganja 

vedno vežejo na konkretno zgodovinsko časovno in kulturno matriko, in tako odraža družbena 

razmerja moči in družbene interese. Če poskusim grobo orisati to matriko za potrebe 

razumevanja navezave ženskosti na vzpostavljanje lastnega (notranjega) sebstva ter način, 

kako so se nanj navezali družbeni interesi, moram omeniti – poleg že omenjenih v prejšnjem 

poglavju – še določene splošne značilnosti procesa, ki se v (samo-deklarirani) postmoderni 

družbi potrošniškega kapitalizma (oziroma družbi poznega kapitalizma) vežejo na 

vzpostavitev posamezničinega_kovega sebstva.   

 

5.1 Projekt sebstva in njegova komercializacija 

 

Razkroj tradicije v pozni moderni dobi nosi s sabo pomembne implikacije za razvoj sebstva in 

tako nabor kot vsebino različnih socialnih vlog. Pojem tradicije se v tem kontekstu navezuje 

na nekdaj ustaljeni način socializacije posameznice_ka, ki je bil skladen z njenim_ govim 

spolom, raso in socialno-ekonomskim statusom. Njena vsebina je bila natančno predpisana in 

zahtevano ji je bilo slediti. Ko so institucije, ki so bile primarne nosilke tako tradicije kot 

socializacije, kot npr. družina, šola, cerkev, začele izgubljati na svojem pomenu, je to sicer do 

neke mere prineslo občutek osvobojenosti in odprlo nove možnosti za avtonomno oblikovanje 

lastne identitete ter nov družbeni pomen pomeznice_ka (tj. individualizacija in 

individualnost), po drugi strani pa se je pojavilo umanjkanje eksistencialne gotovosti, ki ga je, 

kljub svoji rigidnosti in konservativnosti, prinašala socializacija v tradicionalistični maniri. V 

širšem družbenem kontekstu je to seveda tudi pomenilo, da se ne kaže zanašati na nobene 

ustaljene predstave o svetu, ki so do tedaj veljale kot obče resnice, zato je družbeno delovanje 

(in delovanje družbe) prevzelo modus operandi, ki temelji na nenehni refleksiji in dvomu v 
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veljavnost ugotovitev o svetu. Kot odgovor na »občutja ontološke negotovosti, tveganj in 

refleksivno zaskrbljenost glede telesa in identitete« (Kuhar, 2004, str. 59) se ponuja 

osredotočanje na telo, ki naj bi služilo kot »referenčna točka za konstrukcijo identitete« (prav 

tam, str. 60). Že Erving Goffman (1959; 1964) je v svoji »teoriji identitete in analizi stigme 

[…] ugotavljal, da igra telo pomembno vlogo pri posredovanju odnosa med posameznikovo 

samoidentiteto in družbeno identiteto, kajti družbeni pomeni, ki se pripisujejo telesnim 

oblikam, se ponotranjijo in močno vplivajo na posameznikov občutek sebstva in lastne 

vrednosti. Po njegovem zaznavamo lastno telo, kot da bi gledali v ogledalo, ki reflektira 

družbene poglede in predsodke« (prav tam, str. 59). Lahko bi rekli, da danes velja tudi obratna 

pozicija: svoje telo zaznavamo kot ogledalo, ki naj bi reflektiralo notranje sebstvo, nekakšno 

mitološko avtentično jedro, do katerega domnevno pred razpadom tradicionalnih struktur 

nismo mogli dostopati
14

. Obenem se takšno pojmovanje lepo poklopi z zahodnim dualističnim 

pojmovanjem odnosa med telesom in umom (ali dušo), ki naj bi bila med sabo ločena, hkrati 

pa obratno sorazmerno povezana: sta namreč odsev druge dualnosti, narave in kulture, pri 

čemer prevladovanje enega nakazuje na pomanjkanje drugega
15

. S formo telesa torej 

nakazujemo tudi na stanje duha, ali kot zapiše Susan Bordo (1993): »več kot ima nekdo 

telesa, bolj se od njega pričakuje, da je nekultiviran in neciviliziran« (str. 195). Ob tem pa 

sodobna družba, ki kaže kot družba demokratične nediskiminatorne svobodne skupnosti, še 

vedno vztraja pri poziciji, da imamo kljub temu na voljo popolnoma svobodno izbiro lastnega 

življenjskega sloga – če seveda sledimo trenutnemu družbenemu miselnemu okvirju, ker nam 

naj bi ravno refleksivnost, ki ga zaznamuje, omogočala, da smo se sposobne zavedati, 

pretehtati in izbrati 'pravo' možnost, tj. življenje po lastnih merilih.  

 Če torej kot posameznice_iki sledimo temu miselnemu okvirju, se to odraža pri 

pristopu do našega sebstva; dokazuje se preko tega, kako razvite so pri nas sposobnost 

stalnega preiskovanja in ocenjevanja lastnega identitetnega projekta, stopnja individualizacije 

in predanost izoblikovanju lastne osebnosti. »Identiteta naj bi postala premišljena, oblikovana 

                                                 
14

 Ta domneva temelji na predpostavki, da naj bi tradicionalne strukture posamezniku_ici s tem, ko naj bi 

učinkovito skrbele za nadzor nad uspešnostjo njegove_ne socializacije v skladu z njihovimi pričakovanji, do 

neke mere onemogočile, da bi razvil_a svoje 'resnične' potenciale,. V trenutku, ko se nadzor začne krhati in 

zmanjša vpliv družbenih pričakovanj o 'primernem' življenjskem slogu, razmišljanju in vedenju, naj bi to 

predstavljalo priložnost za svobodne odločitve o lastnem življenju (napram prehodnim odločitvam, ki naj bi bile 

posledica družbene prisile).  
15

 Dualizem kultura/narava je osnovna paradigma v katero sta ujeti dve glavni razpravi o ženski telesnosti, ki se 

zvedeta na razpravo »'spolna enakost vs. spolna razlika'. [...] Obe dojemata telo kot dano biološko entiteto, ki 

bodisi ima bodisi nima določene ahistorične karakteristike in kapacitete. Do te mere se razprava spolna razlika 

vs. spolna enakost nahaja v kontekstu dualizma telo/um, narava/kultura. Različni odzivi so vsi podani kot 

odgovor na vprašanje, čemu bi se moralo dati prednost: duši ali telesu, naravi ali kulturi« (Moira Gates, 2008, 

str. 228). 
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z nenehnim preizpraševanjem samega sebe in preurejanjem samopripovedi« (Kuhar, 2004, str. 

58). Sporočilo, ki ga nosita takšen pristop ter družbena naravnanost, ki spodbujata 

posameznico_ka, da ga posvoji, torej pravi, da bolj kot bomo samokritični in samorefleksivni, 

bolj uspešno se bomo lahko spreminjali in se s tem posledično bližali 'samemu sebi', tj. 

imaginarni fantazmatski predstavi o  unikatnem avtentičnem jedru. To pa je popolnoma 

skladno s tem, kar smo povedali o spremenjenem delovanju oblasti v prejšnjem poglavju; 

oziroma kot pravi Anthony Giddens (1991, v prav tam): »Telo ni le objekt komodifikacije ali 

discipliniranja, temveč postaja vse bolj objekt prilagajanja: refleksivnost modernega 

družbenega življenja je osredotočena na narcistično kultivacijo telesnega videza oz. kreacijo 

telesa preko telesnih režimov, ki so v bistvu način samonadzora in del življenjskega stila.« 

 

K temu lahko sedaj dodam še materialno dimenzijo družbenih interesov, ki jo podpira prej 

omenjena ideološka dimenzija. Sodobno potrošništvo teži k razširitvi na vsa področja družbe, 

tudi tako, da se na določene vizualne podobe, ki posledično sovpadajo tudi z reprezentacijami 

določenih življenjskih slogov, vežejo konkretni potrošniški izdelki. Šele njihov nakup naj bi 

odražal in 'zares omogočil' konkretno uresničitev abstraktne vizije življenja; pri tem izdelki 

pogosto ne predstavljajo zgolj njene forme, temveč tudi vsebino. Sporočajo, da smo šele z 

nakupom jasno sporočili svetu, kdo smo, in hkrati dobili afirmacijo, da smo res taki kot 

mislimo, da smo (npr. z nakupom določenega izdelka lahko sami sebi potrdimo, da smo 'res' 

ekološko ozaveščeni). Spodbuda in pritisk k potrošnji sta torej dvojne narave: potrošnja kot 

način subjektivacije (oziroma njen nujni sestavni del) in potrošnja, vezana na določene 

dominantne reprezentacije, ki naj bi predstavljale vsesplošno zaželen življenjski slog. Če torej 

med sabo povežemo princip izražanja notranjega sebstva preko vizualne podobe, ki obenem 

odgovarja tudi specifičnemu življenjskemu slogu, s tem, da se potrošnja kaže kot ena izmed 

poglavitnih dejavnosti, ki naj bi nam to omogočila, potemtakem vidimo, kako pomembno je 

za družbena razmerja moči in njihove interese, da se takšna forma ohranja. »Potrošnja (želje) 

kot sklop družbenih, kulturnih in ekonomskih praks je doumeta kot ključni dinamični odmik 

od proizvodnje (potreb) kot oblikovanje sodobnih identitet, pomenov in samoizražanja - 

skratka, kako uprizarjamo sodobne življenjske sloge« (Baudrilland, 1988; Bocock, 1993; v 

Mac an Ghail in Haywood, 2007, str. 162). V luči vsega tega je tako razumljivo, da se ženske 

v primeru, da se želijo odpovedati utelešenju dominantnih reprezentacij ženskosti, soočajo ne 

le s pritiskom, ki ga povzročajo ideološke premise ženskosti, temveč tudi s pritiskom 

ekonomskega sistema, ki – še posebej v kapitalističnih družbah – postavlja temeljne okvire 

delovanja same družbe in je nenehno v skrbeh za svoje lastno vzdrževanje. Poleg tega bi se 
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odpovedati potrošnji pomenilo odpovedati tudi enemu izmed načinov subjektivizacije v 

današnjem času, na kar nakaže tudi Baudrilland v zgornjem citatu. Z vidika tega, da je 

sodobna konstrukcija ženskosti v veliki meri produkt njenih medijskih reprezentacij, ki so 

seveda močno vezane na komercialno potrošnjo, se izoblikujeta dve pomembni ugotovitvi, ki 

izhajata druga iz druge (žal bom zaradi preobsežnosti druge morala le-to omejiti na zgolj 

nekaj omemb): da je ena izmed temeljnih socialnih vlog, ki jo ženska zaseda, vloga 

potrošnice, pri čemer gre za sodobno manifestacijo in delovanje širšega disciplinirajočega 

projekta ženskosti, kjer je žensko nezadovoljstvo z lastnim telesom povrhu vsega izkoriščeno 

za ogromne zaslužke
16

 (za vsak delček ženskega telesa, ki podvržen preoblikovanju, obstaja 

široka ponudba izdelkov), in kar posledično slabi njen, po navadi že tako nižji, ekonomski 

status, obenem pa njeno potrošništvo, vezano predvsem na lepotne izdelke, potiska v sfero 

popularne kulture (napram na primer tehnološkim izdelkom, ki so družbeno višje cenjeni ter 

pripisani moškim potrošnikom), ki pa je že vnaprej zaznamovana s prezirom in 

omalovaževanjem. Opisani del kompleksne medsebojne povezanosti različnih 

dejavnikomvnam tako nakaže le grobe orise tega, kako uspešno med seboj sodelujeta 

kapitalizem in patriarhat.  

 

5.2 Ženska kot potrošnica (lepote) 
 

Majda Hrženjak (2002) na primeru ženskih revij, ki danes temeljno konstruirajo in 

reprezentirajo elemente podobe ženske kot potrošnice, navede nekaj glavnih značilnosti te 

vloge, ki je sicer nepričakovano vzniknila v povojnem obdobju, ki ga je zaznamoval val re-

domestifikacije žensk: »Družbeni pojav 'feminizacije potrošništva', ki so ga v ZDA opazili v 

zadnjem desetletju 19. stoletja, lušči gospodinjo kot pomemben člen v kapitalistični 

ekonomiji in torej vitalen element v ekonomiji ženskih revij. Ženska bralka, izločena iz 

javnega družbenega življenja, paradoksno, postane nosilni element njegovega reproduciranja. 

Ženske revije ohranjajo danes predvsem ta tretji element konstitucije ženskega spola. Tako 

specializirane kot splošne revije združujejo bralke v eno in edino kategorijo: bralka kot 

potrošnica. Identiteta bralke kot potrošnice se oblikuje s konstruktom ženske kot estetskega 

spola. Ne glede na družbeno vlogo ali položaj, znanje, potrebe in želje je pomembno, da 

nenehno skrbi zase in za druge. V sodobni kulturi, v kateri igrata moda in potrošništvo 

                                                 
16

 »Stearns (1997) opozarja, da zaskrbljenost glede videza ni rezultat gonje po dobičku. Komercializacija je željo 

po lepem telesu le izkoristila, ni je pa ustvarila« (Kuhar, 2004, str. 63). 
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ključno vlogo v organiziranju vsakdanjega življenja
17

, poteka samo-konstrukcija preko skrbi 

za zunanji videz in ustrezen življenjski slog« (str. 11). Lahko bi rekli, da je, paradoksalno, 

vloga potrošnice ena izmed redkih vlog, ki je poleg vloge estetskega spola skupna vsem 

ženskam. Ti dve vlogi sta danes skorajda inherentno povezani, saj je, vsaj v kolikor gre za 

potrošnjo izdelkov, ki se navezujejo na vzdrževanje videza, to točka, v kateri se nagovarja k 

potrošnji vse ženske, pri čemer se diskurz spretno prilagaja tako tistim, ki se prepoznajo v 

tradicionalni vlogi 'gospodinja in mati' kot v novodobni vlogi 'uspešne poslovne ženske'. Tako 

Ksenija Horvat Vidmar kot Myra Macdonald preko treh modelov ženskih potrošnic
18

 

pokažeta, kako so dominantne medijske reprezentacije, ki se načeloma kažejo kot med seboj 

različne kategorije dejanskih žensk, le »fabricirane verzije ženskih odgovornosti ali aspiracij, 

ki so imele specifični odmev pri ženskah v [določenem] obdobju« (Macdonald, 1995, str. 77). 

Skupno jim je predvsem spodbujanje lepotnega dela oziroma na lepoto vezane potrošnje, pri 

čemer se ključni preobrat na tem področju zgodi ob ponovnem vstopu žensk na trg dela, ki 

prinese s seboj »odkritje lika ženske, ki posveča svoje življenje skrbi zase in svojem izgledu. 

Na mesto gospodinje, katere primarna vloga potrošnice je nakupovati za dobro doma in 

družine, novi kulturni ideal v ospredje postavi žensko telo« (Horvat Vidmar, 2003, str. 49). 

Toda tudi gospodinja ni bila pred tem imuna na spodbude k prakticiranju vizualne podobe 

ženskosti. »Kot je bila naloge gospodinje ohranjati svež videz in spolno atraktivno držo, s 

katerima je dnevno pričakovala prihod moža z dela, je zdaj naloga zaposlene ženske, da 

reproducira ženskost v delovnem okolju. Ta prenos je utemeljen v ekonomski vlogi 

dominantnega potrošnika, ki jo še naprej igra ženska (McCracken, str. 198, v prav tam, str. 

50)« (prav tam).   

 

                                                 
17

 Del iz romana Irwina Shawa, kot ga citira Henri Lefebrve, lepo prikazuje, kakšna bi bila podoba sodobne 

ženskosti, če bi bila prikazana kot muzejski eksponat: »[...] ta diorama bi prikazovala sodobne ameriške ženske v 

njihovem naravnem okolju in zaposlene z njihovim najznačilnejšim dejavnostmi. Iz česa bi bila taka razstava 

sestavljena? Radovednemu opazovalcu bi prikazovala "vrsto nagačenih žensk, vitkih, z visokimi petami, 

našminkanih, nakodranih, s poudarjenimi očmi, kako kupujejo koktajl obleko v veleblagovnici." Medtem ko bi 

se te ženske udejstvovale v demokratičnem dejanju množične potrošnje, "bi v ozadju za prodajalkami in stojali 

in policami, pokale bombe, razpadala mesta, znanstveniki bi merili razpolovno dobo tritija in kobalta." 

(Lefebvre, 1991, str. 28, v Felski, 2000, str. 83) […] Toda ženske potrošnice ostajajo ujete v ponavljajočem se 

času vsakdanjega življenja; strastne, vendar ubogljive potrošnice, bodo še naprej kupovale obleke, ne da bi se 

zavedale možnosti katastrofe. Vlada jim zakon repetitivnosti, ki je tako družben kot naraven. […] Sprejemajo 

kapitalistični imperativ "nakupovanja do onemoglosti"« (prav tam).    
18

 Myra Macdonald (1995) govori sicer o treh modelih, ki so zaznamovali povojno obdobje: sposobna 

upravljavka doma, s krivdo obremenjena mati in vase usmerjeno 'flapper' dekle, pri čemer lahko najdemo 

vzporednice z gospodinjskim modelom, pro-ženskim modelom in postfeminističnim modelom, ki jih opisuje 

Ksenija Horvat Vidmar (2003). Lahko bi rekli, da se v gospodinjskem modelu združi vloga gospodinje in 

matere, vase oz. nase orientirana podoba ženske pa porazdeli med pro-ženski in postfeministični model.  
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5.3 Medijske reprezentacije ženskosti 
 

Vzdrževanje določenih prevladujočih ženskih medijskih podob je torej v veliki meri vezano in 

ključno tudi za vzdrževanje nacionalne ekonomije. Če sem v podpoglavju Feministična 

dopolnitev Foucaulta uporabila misel Eve D. Bahovec, da oblast deluje tako, da ženske 

prilepi na določene paradigmatske podobe ženskosti, bi jo lahko na tem mestu dopolnila s 

kontekstom družbe potrošniškega kapitalizma in z besedami Naomi Wolf (2002), da oblast 

deluje tako, da ženske prilepi na medijske reprezentacije ženskosti, ki v sebi tisto, kar se 

družbeno percepira kot žensko, združujejo s tistim, kar se trenutno prodaja. Sodobna 

ekonomija trenutno sloni predvsem na reprezentaciji ženske skozi lepotni mit, pri čemer se 

sicer res opira predvsem na podobo emancipirane, zaposlene ženske, vendar se vzdržuje tudi s 

prikazovanjem tradicionalnih ženskih podob, na primer gospodinje, ki je kot ženski lik prva 

vstopila v polje potrošništva. »C. Campbell predstavlja obravnavano vedenje sodobne/ga 

posameznice/ka z Veblen-Simmelovim modelom »moderne potrošnje« (Campbell, C., 1992, 

str. 48), v katerem imata moda in porabništvo ključni vlogi v organiziranju vsakdanjega 

življenja. […] Izraz osvojenega statusa je tudi prebiranje ženskih revij, v katerih se artikulira 

in ustvarja profil stereotipne ženske - gospodinje, žene, matere na eni in podjetnice, 

izobražene profesionalke, karieristke na drugi strani. Ene in druge nastopajo kot potrošnice 

oglaševanih izdelkov. […] Primarni in sekundarni pomeni konstruirajo stereotipno podobo 

ženskosti, ki se najbolj očitno idealizira prav z oglaševalskimi mehanizmi. 'Oglasi rabijo kot 

zrcala za idealiziranje podobe ženske in vizualiziranje fantazij vsakdanjega življenja,' pravi J. 

Berger (1972, str. 132)« (Legan, 2002, str. 109-110). 

 Polje sodobnih podob ženskosti torej zaznamujeta medijska in oglaševalska industrija. 

»Popularna kultura je skozi mehanizem medijev postala pomemben dejavnik pri 

konstituiranju ženske identitete, podobe in ustvarjanju ženske »realnosti«. Vpliv medijev na 

samo konstrukcijo identitete nemo poteka preko psihologizacije nezavednega, kar se 

vzpostavlja skozi indoktrinacijo medijske realnosti v individualno ter posledično kolektivno 

realnost posameznika« (Gržinić, 1997, v Špiljak, 2005, str. 185). Pogosto slišimo, da podobe 

žensk oziroma ženskosti, ki jih srečujemo v medijih, ne prikazujejo realne situacije, temveč 

»ideale – reprezentacije, nedosegljive podobe, po katerih naj bi hrepeneli in se jim želeli 

približevati, in ki predstavljajo ter ohranjajo tipološke ženske pozicije« (prav tam, str. 186). 

Takšna kritika je nedvomno upravičena, vendar je pri kritiki podob oziroma pomanjkanju enih 

ali preobilju drugih potrebno biti pozoren na to, na kar opozarja Ksenija Horvat Vidmar 

(2003): »Podobe ne določajo le našega razmerja do njih samih, temveč za nas vizualizirajo 
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družbena razmerja nasploh. To velja tudi za medijsko podobo ženske. Z njo se oblikujejo 

kolektivna pojmovanja, ki se nanašajo na predstave o njenem spolu in družbenih vlogah, ki 

naj jih zavzame. To ne pomeni, da so takšna pojmovanja nasprotna naravnim stanjem, da 

zamegljujejo in sprevračajo realnost onkraj medijskih reprezentacij. Podobe so šele zares tiste, 

ki omogočajo dostop do realnosti, če to seveda razumemo kot polje družbenih delitev, 

definiranj in umeščanja subjekta. Če tako sodobna kultura v svojem vidnem polju poudarja 

določene reprezentacije ženske in ženskosti, to ne pomeni, da to počne, ker drugih ni, ali jih je 

zanemarljivo malo. Izbor je vselej že produkt spopadov za družbeno vidnost. Prav dejstvo, da 

je reprezentabilnost žensk zamejena bodisi s prisotnostjo bodisi z odsotnostjo, pa determinira 

družbeno videnje realnih žensk v njihovem vsakdanjem okolju« (str. 35). Pri kritikah podob 

pa se je potrebno tudi zavedati, da ko se »ženske pritožujejo nad pomanjkanjem realizma v 

lastnih medijskih reprezentacijah, s tem ne prosijo za dvorano ogledal, temveč kritizirajo 

pomanjkanje raznolikosti v prikazovanju in določanju ženskih življenj in želja. Realizem, še 

posebej za ne-dominantne skupine, bi namreč morda prispeval k depresivni reprodukciji [op. 

njihovega] trenutnega stanja« (Macdonald, 1995, str. 3). Kar je tukaj bistvenega pomena, je 

dejstvo, da se preko medijskih podob in oglasov prikazuje vizualna podoba disciplinirajočega 

projekta ženskosti – lepotne prakse se preko vizualnih podob afirmirajo kot zaželena 

dejavnost, saj so podobe postavljene v kontekst, ki jih prikazuje kot konkretne rezultate 

lepotnih praks. Tisto, kar je do neke mere posredovano opisno, tj. kaj se bo zgodilo, če bomo 

sledile lepotnim praksam, sedaj dobi jasno podobo, ki služi hkrati kot kritika trenutnega stanja 

ženske, ki jo opazuje (nekaj na njej je zagotovo potrebno popravka), in kot motivacija za to, 

da se jim podredi zavoljo obetavne prihodnosti. Primer slednjega se nakazuje na primer ob 

branju modnih revij kot tipičnemu primeru koncentracije medijskih reprezentacij žensk, ki 

»skozi kombinacijo praktičnega in povezanega znanja porodi idejo o idealnem jazu in pomaga 

dvigniti samozavest ali ustvariti občutek mirnega uravnoteženega življenja. Repertoar 

bralki/bralcu omogoča fantaziranje o tem, kako bi bilo, če bi bila/bil dobro 

organizirana/organiziran, urejena/urejen, kar je zgolj trenuten dvig samozavesti« (Špiljak, 

2005, str. 196). Ali kot dodaja Naomi Wolf, lahko revije skozi oglaševalski diskurz 

spodbujajo k sledenju reprezentacijam (in kupovanju izdelkov, ki jih omogočajo) s tem, da 

obljubljajo popolno osebno transformacijo lastnega statusa, kar je za ženske, ki so jim še do 

nedavnega govorili, da ne morejo ničesar narediti same, zelo mikavna obljuba/ponudba (2002,  

str. 29). Toda kljub določenim bolj prijetnim aspektom, ki jih lahko prinese ogledovanje 

oziroma samo srečevanje z medijskimi reprezentacijami žensk, so le-te še vedno namenjene 

temu, da žensko poučijo o normativni ženskosti ter s tem o primernih načinih lastne 
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»subjektivacije«, tj. »subjektivacije sodobne ženske kot subjekta potrošnje, zunanje podobe in 

"skrbi zase"« (Hrženjak, 2002, str. 17) skozi zunanji, a ponotranjeni moški pogled
19

. Hkrati pa 

ima takšna subjektivacija v potrošniškem kontekstu za posledico še nekaj drugega. S tem, ko 

žensko subjektivira v subjekt, ki naj bi mu bila po vsem tem času končno dana možnost, da 

'skrbi zase' in se 'samouresniči', jo pravzaprav osami in naredi bolj ranljivo: »Defragmentacija 

množice žensk skozi lažno individualizacijo zabriše videz enotnosti, se navidezno usmeri 

proti posameznici ter s tem poveča možnost vplivanja« (Špiljak, 2005, str. 203). Možnost 

strukturnega delovanja je tako dodatno onemogočena s tem, ko se vse moči medijske 

reprezentacije ženskosti zvedejo na podobo, ki žensko »predstavlja v individualnem spopadu 

z lastnim narcisizmom« (Spence, 2001, str. 138-139, v Horvat Vidmar, 2003, str. 50). 

 

S tem kratkim orisom, ki ga bom dopolnjevala in odpirala v naslednjih poglavjih, se nam 

nakažejo nekatere glavne točke, na katere moramo biti pozorni, če želimo potrošništvo in 

različne medijske reprezentacije žensk, ki se oblikujejo kot odgovor nanj, obravnavati kot 

pomemben element, ki oblikuje feministično krivdo. Dejstvo, da se je tekom zadnjih 

desetletjih razvila vloga potrošnice, ki je nase prevzela breme vzdrževanja velikega segmenta 

ekonomije, je pomembno nadgraditi še z dejstvom, da je danes potrošništvo, če za trenutek 

postavimo ob stran pomen kategorije spola, eno izmed temeljnih oblik človeškega 

udejstvovanja v vsakodnevnem življenju kot posledica vse večjega poblagovljenja vseh 

življenjskih področij in njegove zvezanosti s postmodernim diskurzom individualnosti, 

svobodne izbire in nenehne spodbude k optimalni samo-realizaciji ('bodi najboljše, kar lahko 

si' oziroma 'bodi najboljše, kar lahko si – in to ti bo uspelo (predvsem) s potrošnjo'). Ženske 

so v tem specifičnem zgodovinskem in družbenem kontekstu, ki je omogočil takšen razvoj 

dogodkov, postavljene »v srčiko postmoderne dobe potrošnje, užitka in spektakla, so 

protagonistke tipične sodobne narative o samo-realizaciji, avtonomnosti in mobilnosti 

navzgor po družbeni lestvici« (Felski, 2000, str. 102). »Ženska potrošnica je prikazana kot 

simbol in simptom nevarnosti sodobnega kapitalizma. Njena pretirana želja spodkopava 

tradicionalne vrednote discipline in samo-omejevanja, ki jo nadomešča z novimi ženstvenim 

etosom luksuza, narcisizma in hedonističnega ekscesa« (Felski, 1995, v prav tam, str. 103). 

Tako so mlade ženske ravno zaradi tega, ker so nenehno spodbujane k potrošnji, hkrati pa so 

zaradi želje po identificiranju s trenutno prevladujočo medijsko reprezentacijo (ki se jo lahko - 
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 »Oglasi so ustvarjeni za ženske, da na sebi izvedejo samokontrolo in cenzuro na isti način, kot jo izvaja moški 

pogled – brez dvoma« (Špiljak, 2005, str. 198). 
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in nemalokrat je v medijskem diskurzu temu tako - tolmači kot uresničitev feminističnih 

bojev) uspešne, emancipirane ženske, pripravljene tudi na mnoge kompromise, kot na primer 

na delovnem mestu, kjer so percepirane kot »idealni fleksibilni subjekt nove ekonomije« 

(Walkerdine et al., 2001, v Mac an Ghaili in Haywood, 2007, str. 94). »Novi model ima v 

posesti ne le dejansko kupno moč, temveč tudi moč kolektivnega kulturnega ideala« (Spence, 

2001, str. 140, v Horvat Vidmar, 2003, str. 49). Za to se ima zahvaliti tudi dejstvu, da je v 80. 

in 90. letih oglaševalski diskurz apropriiral feminističnega in ustvaril imaginarni svet, v 

katerem medijske reprezentacije ženskosti neobremenjeno uživajo v dosežkih feminističnega 

boja
20

; predvsem pa svet, kjer je feministična ideologija nenevarna, saj je skladno z 

oglaševalskim (modnim) diskurzom nenehno menjujočih se trendov, dojeta kot passé. Tri 

oblike prevzema, ki jih Myra Macdonald (1995) imenuje »apropriacija kvazi-feminističnih 

konceptov, preoblikovanje 'skrbi' [oz. skrbstvenosti], da je združljiva s samo-izpolnitvijo, in 

prepoznanje ženskih fantazij« (str. 92), so privedle do tega, da so bili termini kot so 

»'svoboda', 'neodvisnost' in 'užitek', vsi problematični izrazi v politični in kulturni teoriji, 

reducirani na domeno življenjskega sloga in potrošnje« (prav tam).  

 V vsakodnevnem življenju žensk, kot tudi feminističnih žensk, se v dani družbeni 

strukturi med seboj prepletajo različne, enako močne ideologije, ki jih je potrebno misliti 

hkrati, da zapopademo razsežnost pritiska k uporabi lepotnih praks in odnos do njih v obliki 

krivde zaradi (ne)uporabe. Opravka imamo s sledečimi nastavki: potrošnja kot ena izmed 

glavnih oblik delovanja sodobnega posameznice_ka, zgodovinska konstrukcija ženske 

(socialne) vloge potrošnice in z njo povezana percepcija potrošnje kot ena izmed tehnik 

ženskega bivanja v današnjem času, družbeni pritisk k utelešenju lepotnih idealov, ki je v 

danem družbenem sistemu tesno zvezan z ekonomskimi interesi in gonjo po profitu, okrepitev 

ženske lepotne ideologije v 80. in 90. letih kot odziv na žensko emancipacijo in potrebo 

ohranjanja potrošnje s preobrazbo gospodinje-potrošnice v zaposleno žensko-potrošnico, 

diskurz individualnosti in samorealizacije kot konstitutivni element subjektivacije (obeh 

spolov), apropriiran in obenem so-oblikovan s strani potrošniške kulture; oziroma rečeno 

drugače »ženske so kot največje potrošnice tudi največkrat v središču medijske pozornosti in 

kreiranja družbeno preferiranega vedênja, vrednot ter realnosti, zato je tudi največji pritisk, 

povezan z identiteto, krivdo in željo, vršen ravno nad ženskami« (Špiljak, 2005, str. 186). 
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 »Zaradi pritiska na oglaševalsko industrijo, da zajame duh časa, se je ta morala ukvarjati tudi s feminizmom. 

Oglaševalci niso mogli prezreti feminizma kot pomembne kulturne sile, ki je bila izredno kritična do 

reprezentacij žensk, zato ga namesto tega v veliki meri vključili v oglaševanje in ga uporabili za prodajo blaga. 

Goldman (1992 v Holliday, 2008, str. 190) to imenuje 'poblagovljeni feminizem'. [...] Goldman trdi, da so si 

oglaševalci prisvojili feminizem v tolikšni meri, da si danes lahko feministka preko konzumpcije določenih 

proizvodov« (Holliday, 2008, str. 190).  
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Zavedanje naštetih nastavkov nam šele razkrije, za kakšne družbene pritiske in potencialne 

družbene sankcije gre. Upreti se vsem hkrati bi lahko pomenilo prehudo breme za 

posameznico. Toda podrediti se jim, predvsem za feministično posameznico, pomeni enako 

hudo breme – breme krivde za soodgovornost pri vzdrževanju patriarhalnega kapitalističnega 

družbenega sistema. Situacija je toliko bolj paradoksalna v luči dejstva, da sistem ponuja 

odpravo tiste iste krivde, ki jo pri ženskah preko zgoraj omenjenih nastavkov in v zameno za 

podreditev (in pravo ceno) proizvaja sam: »Če že kupi kremo – in se stara, kar se bo tako ali 

tako – bo vsaj vedela, koliko je plačala za to, da prežene občutek krivde. Sto-dolarski račun je 

dokaz črno na belem, da se je potrudila. Res se je potrudila. Strah pred krivdo, ne strah pred 

staranjem, je motivacijska sila« (Wolf, 2002, str. 121). To pa razkriva tudi individualistično 

komponento krivde same kot enega izmed produktov postmoderne subjektivacije – predvsem 

s poudarkom na individualnem občutenjem krivde in individualni odgovornosti za njeno 

odpravo, ki se na enak način ponovi tudi v feminističnih krogih in kjer izvira iz 

postmodernega načina kot dominantnega teoretskega pristopa pri obravnavi dane tematike.  

 

5.4 Obleka ali kako si nadeti ženskost? 

 

Četudi moj namen ni konkretno opisovanje posameznih lepotnih praks in njihovih učinkov, 

ker jih naslavljam kot skupno konceptualno polje discipliniranja ženskega telesa (ob tem, da 

jim priznavam določeno raznolikost pomenov), si bom tukaj vseeno dovolila manjši 'ovinek' 

in namenila del razprave modi oziroma oblačilom zaradi njihove specifične funkcije pri 

(re)produkciji ženskosti; predvsem v navezavi na koncept ženskosti kot maškarade
21

, ki ga je 
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 Gre za koncept, ki ga je na podlagi pogovorov s svojimi klientkami razvila Joan Riviere ter ga zapisala v 

svojem znamenitem članku Ženskost kot maškarada (1929). V njem razpravlja o različnih reprezentacijah  

ženskosti in načinih, kako lahko ženske uporabljajo ženskost oziroma si jo nadanejo kot masko – od tod oznaka 

maškarada. »Maškarada je način ironiziranja lastne pozicije in pod vprašaj postavlja ustaljene reprezentacije 

moškosti in ženskosti. Skozi maškarado poteka način vzpostavitve distance do lastnega spola, saj maškarada 

zvaja na telesnost, na videz, na iluzijo, »na bit brez dimenzije mišljenja« (Kristan, 2005, 182, v Kavčič, 2011, str. 

21-22) . Avtorica meni, da je zmožnost za ženskost prisotna v vsaki ženski« (prav tam). Joan Riviere navaja, »da 

si lahko ženske, ki želijo moškosti, nadanejo masko ženskosti za odvračanje tesnobe in maščevanja, ki se ga 

bojijo od moških« (1995, str. 7). Obenem pa poudarja, da ne obstaja nikakršna ženskost, ki bi obstajala kot ne-

maska, ne-maškarada; po njenem mnenju »takšna razlika sploh ne obstaja; naj bo radikalna ali površinska, oboje 

je isto« (prav tam, str. 11). Ženskost kot maškarada se konceptualno umešča tudi na polje (lacanovske) 

psihoanalize; »ženskost kot maska razreši moško identifikacijo, saj bi ta v heteroseksualni matrici proizvedla 

željo po ženskem libidinalnem objektu, falosu. V maškaradi ženska s svojim telesom reprezentira falos, igra 'biti' 

falos. V Lacanovi teoriji 'biti' falos predstavlja spolno pozicijo oziroma nepozicijo v jeziku in pomeni biti objekt, 

Drugi moške želje in zrcaliti moč falosa. Ko ženska 'je' falos, pomeni, da je njegov Drugi, njegova odsotnost, 

manko in dialektična potrditev identitete (Butler, 2001, 55, v Kavčič, 2011, str. 23)« (Kavčič, 2011, str. 23). »V 

maškaradi ženska, namesto da bi sebe naredila za objekt želje drugega (histerična pozicija), sebe loči od vzroka 

želje. Odkloni biti objekt-razlog želje za moški pogled in ponovno ustvarja oziroma umešča ženskost. »Cilj 

procesa maškarade je produkcija manka oziroma vzpostavitev določene distance med sabo in svojo podobo« 
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utemeljila Joan Riviere (1929). Modi (oblačilom) delno namenjam pozornost tudi zaradi njene 

profitabilne, a vendar ideološko specifične navezave na potrošništvo, ki razkriva, da je kljub 

ohranjanju podob ženskosti to bilo eno izmed prvih področij, kjer so feministke naredile 

pomembne korake tako v smeri emancipacije kot tudi opozarjanja na zatiralsko naravo 

koncepta ženske lepote, četudi je to z vsrkanjem v dominantni sistem dobilo svoj kontra-

učinek: »Če je bila za večino žensko kultivacija specifičnega 'videza' edini ključ do svobode, 

ni presenetljivo, da si je pridobila tolikšen pomen. Rast masovne proizvodnje mode in prehod 

z ročno šivanih na konfekcijska oblačila sta okrepila občutek žensk, da se demokracijo doseže 

hitreje z novim videzom« (Macdonald, 1995, str. 200) kot pa s prizadevanjem za večanje 

enakopravnosti preko formalnih struktur in zakonov ter večjo politično participacijo. Vendar 

se na to lepotno prakso osredotočam predvsem zaradi misli, ki jo navede Eva D. Bahovec 

(1995) v njenem članku Žensko telo in oblast v mediju vizualnega: Degradacija pogleda v 

sodobni feministični misli?, in sicer, da je »obleka ključni člen v konstrukciji 'ženske kot 

spektakla', ženskosti kot spektakelske funkcije, ki je nekaj v temelju nasprotnega preprosti 

ideji o postavitvi ženskega telesa na mesto objekta moškega pogleda (str. 24). Vsak spol ima 

specifično obleko, ki služi kot zunanje znamenje razlike, kot atribut tistega, ki to obleko nosi. 

Tu torej ne gre za izpostavitev zgodovinskega spreminjanja mode kot norme, zamenjave 

individualnih stilov za uniformirano podobo, ki se ji ženske (prostovoljno) podrejajo in tudi 

ne, kako je to povezano s koristnostjo in funkcionalnostjo, delom in dolžnostjo, ugodjem, itd., 

ampak za analizo procesa, v katerem se prek pogleda oblikuje identiteta ženskosti« (str. 23).  

»Po Baudrillardu (v Jobling, P., 1999, str. 83) je moda inovacija znakov. Je znak 

statusa, kreativnosti, sedanjosti, sezone, trenda in novosti. Ravno tako imenovane modne 

novosti pa se, kot trdi Walter Benjamin (v Arnold, R., 2001, str. 56; MacRobbie, A., 1995, str. 

113),  v samem bistvu ne spreminjajo. V moderni dobi označuje moda nenehno repeticijo, 

ponavljanje vedno istih stvari, ki temelji na družbeni pozabi« (Legan, 2002, str. 115). S 

podobnim opažanjem se strinja tudi Rosalind Coward (1989), ki pravi, da »ene stvari moda 

čisto zagotovo ne izraža: individualnosti. Moda po svoji opredelitvi vsebuje način oblačenja, 

celotnega stila, ki je sprejet za tistega, ki reprezentira sodobnost. Seveda moda ni nujno isto 

kot obleke, ki se jih velikokrat uporablja na individualne načine. Biti moderen je nekaj 

drugega. To zmeraj pomeni sprejemanje prevladujočih idealov« (str. 17). Takšen pogled 

ustreza tudi predpostavki, da so medijske reprezentacije ženskosti, pri čemer gre večinoma za 

                                                                                                                                                         
(Kristan, 2005, 185, v Kavčič, 2011, str. 23). Tako na nek način prestopi svoj spol in postane subjekt. Ženska se 

lahko vsaj pretvarja, da je Drugi, saj ni toliko zaprta v identiteto svojega spola kakor moški« (Kavčič, 2011, str. 

23). Pri tem je pomembno poudariti, da ženskost kot maškarada ne predstavlja osvobajajoče pozicije, temveč gre 

za način kompenzacije tesnobe. 
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modne podobe – podobe oblačil namreč vedno implicirajo ter s tem konstruirajo različne vrste 

osebnosti tistih, ki jih nosijo, kot tudi situacije, v katerih se nahajajo
22

 - oblikovane skozi 

moški pogled, ter kot take vedno (kljub navidezni možnosti individualnosti) odražajo način, 

kako je žensko telo »kodirano v strukture videza, ki kulturno oblikujejo in ukalupijo pomen 

tega, kar je 'ženstveno'« (Macdonald, 1995, str. 194). »[Ann] Hollander pravi, da s tem, ko 

nosimo oblačila, iščemo način, kako se urediti skladno z načinom prevladujoče slikovne 

estetike. Pri tem projektu nam ogledalo omogoča sredstva reprezentacije. V ogledalu ne 

vidimo 'golih dejstev', temveč oblečeno podobo nas samih v naših oblačilih, ki odseva 

dominantne revialne in filmske podobe« (Young, 2009, str. 64). Upoštevajoč navedeno moda 

in modne podobe skrbijo za repeticijo prevladujočih reprezentacij ženskosti in s tem tudi 

koncepta 'biti ženska' – so pravzaprav tisti primarni indikator, ki tudi ob odsotnosti ličil in 

drugih okrasov, ki spadajo v nabor ženskih '(lepotnih) predmetov', določeno telo napravijo 

oziroma ga zaznamujejo kot 'žensko' (ali 'moško'). Morda se to zdi prenagljena trditev; ali ni 

tako, da nam dimenzija (družbeno-skonstruiranega) biološkega spola kljub manku ženske ali 

moške obleke ali njuni 'zamenjavi' še vedno sporoča, kakšno telo imamo pred sabo, torej 

kakšno telo imamo pred sabo družbeno prepoznano in označeno kot telo enega ali drugega 

spola? Toda ravno dimenzija oblačil nam narekuje, da moramo na tej točki celotno stvar 

misliti dalje. Kajti oblačila so, če se vrnemo nazaj k trditvi Eve D. Bahovec, zunanje 

znamenje razlike, ki nam sporoča, da je performiranje ženskosti ali moškosti na delu. Telo, ki 

bi kljub biološki spolni zaznamovanosti ostajalo 'golo', bi se (seveda zgolj do neke mere, pa 

vendar) pravzaprav upiralo temu, da postane subjekt, ki je prepoznan kot ženska ali moški, 

ker bi zavračalo, da prakticira tisto, kar je enemu ali drugemu pripisano, da izvaja
23

. (Ali kot 

pravi Susan Bordo (1993): telo odraža pravi ali nepravi odnos do zahtev po lastni 

normalizaciji (str. 203); sama dodajam 'po lastni normalizaciji v ženskost ali moškost').   

 Delno nam to smer nakazujejo že sami oglasi za oblačila – če se za trenutek vrnemo 

tja, kjer smo začeli -, ki »so razdeljeni [...] med tem, da bi ženske pozicionirali kot objekt in 

tem, da bi jih pozicionirali kot subjekt. Podobe oblačil niso vedno avtoritarno ogledalo, ki 

pove, kdo je najlepša od vseh, temveč vhod v čudežno deželo likov in situacij« (Young, 2009, 

str. 72). »Moda […] ponuja ženskam dvojne sanje o identiteti in igri - res, povabilo, da se 

igrajo z identitetami. [...] Vendar pa igrivi motiv v viziji Mode ne vključuje to, kar bi lahko 

                                                 
22

 »Reprezentacija oblačil zamrzne to, kar je konvencionalno, v naravno in ljudje ocenjujejo ženske v njihovih 

oblačilih, v odnosu do naravnega estetike, ki jo ustvarjajo podobe oblačil« (Hollander, 1978, v Young, 2009, str 

63-64). 
23

 »Znamenje družbenega spola 'označuje' telesa kot človeška« (Butler, 2001, str. 120). 
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imenovali učinek vrtoglavice: pomnoži osebo brez tveganja, da bi izgubila samo sebe, v 

kolikor v modi oblačila niso igra [sama], temveč znak igre« (Bather, 1983, v prav tam). 

Takšen pogled sicer še vedno ostaja v polju peformiranja ženskosti, a počasi že sega onkraj 

pogleda uniformirane podobe ženskosti, postavljene na mesto objekta moškega pogleda, ter 

nam razkriva spektakelskost ženskosti, na katero sem opozorila na začetku tega poglavja. 

Ravno možnost podvajanja in množenja pomenov, ki jo lahko pripišemo podobam (če si 

seveda to dovolimo), vse bolj nakazuje fluidnost koncepta ženskosti, ki ga moramo ravno 

preko oblačil brati kot performans. »Spremenljivke v formulah so lahko zapolnijo s poljubnim 

številom konkretnih narativnih vrednot in naše zadovoljstvo v fantaziji oblačil je delno to, da 

si predstavljamo sami sebe v teh možnih zgodbah, da [s tem] vstopamo v nerealnost. Sama 

množičnost in dvoumnost fantazijskih nastavkov, ki jih sprožijo oblačila in modni imaginarij 

teh oblačil, prispevajo k temu užitku« (Neal, 1986, v Young, 2009, str 73). »Za mnoge izmed 

nas je del užitka [op. ki izvira iz] oblačil sestavljen iz tega, da si dovolimo fantaziranje s 

podobami žensk v oblačilih in da si želimo postati podoba, nerealno, da bi vstopili v 

neprehodno, igrivo utopijo. Obstajajo načini, kako gledati sebe v ogledalu, kjer nismo 

ocenjevani pod objektivizirajočim pogledom, temveč nas desubstancializirajo, spremenijo v 

sliko, podobo, nerealno identiteto. V taki fantaziji ne iščemo načina, kako biti nekdo drug. 

Fantaziranje ni isto kot želeti [si], upati ali načrtovati; nima prihodnosti. Podoba oblačil nudi 

podobo situacij brez kakršne koli umeščenosti; obstaja neskončni 'pred' in 'po'; tako so podobe 

odprte na obeh koncih za nedoločeno množico možnih transformacij« (Young, 2009, str. 73). 

Četudi se zdi, da kljub govoru o fantazijski dimenziji še vedno ostajam na polju konkretnega 

– realnega, v smislu vsakodnevnega – , saj gre še vedno za to, kako se ta fantazija materialno 

uresniči na telesu posameznice, in potemtakem kaj malo zaleže pri dekonstrukciji ženskosti v 

kolikor se neprestano potrjuje v praksi, je pomembno prepoznati, kako lahko prav ta igra, ki 

se začne na fantazijski ravni, ustvarja razpoko, ki nas lahko privede do miselne disonance. To 

nam dobro razkriva t.i. primer navzkrižnega preoblačenja (čeprav temu fenomenu žal ne bom 

namenila več pozornosti), ki ob svojem razkritju, tj. ko (pre)obleka – maškarada – pade, 

»kaže, da je anatomija povsem nepomembna, da obstoji med ravnijo empiričnega, biološkega, 

neposredno danega, ravnijo vsakodnevnega življenja […] in ravnijo fantazme, 'psihične 

realnosti', […] neodpravljiva zareza« (D. Bahovec, 1995, str. 31-32); takrat lahko 'preko 

bližnjice' ozavestimo dejstvo, da je »videz substance […] performativni dosežek« (Butler, 

2001, str. 149). Tej razpoki, ki jo je v razpravi odprlo polje mode in oblačil, bom pustila, da se 

tekom diplomske naloge počasi širi, in se bom k njej vrnila v zadnjem poglavju. 
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6 NORMATIVNOST TEORETSKEGA FEMINIZMA 

 

Če sem se do te točke v svoji diplomski nalogi osredotočala na oris nekaterih ključnih 

elementov, ki konstruirajo (normativno) ženskost in spodbujajo njeno reprodukcijo, ter s tem 

nakazala na razsežnost pritiskov, s katerimi se sooča in jih do neke reflektira vsaka ženska, ne 

glede na prisotnost feminističnih prepričanj, se sedaj pomikam v samo feministično teoretsko 

polje, ki je v veliki meri proizvedlo večino prej predstavljenih teoretskih analiz in sistemskih 

kritik patriarhalne reprodukcije (vizualne) ženskosti. Ne da bi s tem želela zmanjšati pomen 

feminističnih teoretskih perspektiv, jih želim postaviti pod kritični drobnogled ob 

predpostavki, da pomembno vplivajo na obravnavano temo, tj. občutenje feministične krivde, 

v kolikor obenem predpostavljam, da pri ženskah, ki se deklarirajo kot feministke in aplicirajo 

feministična prepričanja na svoje vsakodnevno delovanje, obstaja poznavanje ključnih 

feminističnih perspektiv, vezanih na temo lepotnih praks oziroma performiranja 

(disciplinirajočih) telesnih praks ženskosti ter njihova inherentna zvezanost z reprodukcijo 

patriarhalnega sistema in ohranjanja ženske podrejenosti v dani družbeni formaciji. 

Pomembno se je namreč zavedati, kateri ključni elementi prečijo prostor feminizma, v 

katerem se trenutno nahajamo, in kako vplivajo na našo percepcijo tematik znotraj njegove 

teoretske dimenzije. Vpliv teoretskega feminizma na koncept 'feministične krivde' je v tem, 

kako določa parametre obravnavanja tematik s feminističnega vidika in katere tematike 

prepušča v svoj prostor; kako 'organizira' feministični pogled in s tem soustvarja način 

vrednotenja ter doživljanja posameznice. Zavedanje, kateri dominantni miselni tokovi 

obvladujejo ta prostor, je bistvenega pomena, saj nam ravno teorija omogoča vpogled v 

strukturne mehanizme, ki producirajo vsakodnevne pojavnosti. S tem, ko se izkaže, da lahko s 

teoretskimi koncepti in miselnimi aparati osmislimo in razširimo pomen teh pojavnosti, se 

preko teorije, grobo rečeno, potrdi legitimnost naših opažanj, ki so pred tem ostajala znotraj 

polja dvoma o njihovi zanesljivosti. Če se opažanja izkažejo za zmotna, lahko sicer sklepamo, 

da je temu tako, ker smo bili sami v zmoti; obstaja pa tudi možnost, da so dominantni miselni 

tokovi v dotičnem teoretskem prostoru tisti, ki zaradi neskladnosti opažanj z lastnimi 

teoretskimi premisami onemogočajo premislek ali pa premislek sicer izvajajo, vendar so 

teoretske premise, s katerimi operirajo, nezadostne za poglobljeno obravnavo tematike. 

Predpostavka o vplivu teoretskega polja na oblikovanje nelagodnega odnosa do obravnavane 

tematike v pričujoči diplomski nalogi tako temelji na soočenju teoretskih perspektiv, ki so se 

vzpostavile kot prevladujoči interpretacijski okvir, z realnimi feminističnimi posameznicami, 
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ki jim sicer priznavajo teoretsko vrednost, a pri njihovi aplikaciji v vsakodnevno življenje 

zaznavajo določene probleme. Vprašanje se veže na vprašanje senzibilnosti feminističnih 

teoretskih perspektiv do kompleksnosti uresničevanja feminističnih prepričanj (kot produkt 

teh perspektiv) –  oziroma do zasedanja socialne vloge 'biti feministka' – v patriarhalni družbi. 

 Za analizo deleža, ki ga imajo prevladujoče teoretske feministične smeri pri 

oblikovanju odnosa do vprašanja konstrukta ženskosti z vidika njegovega prakticiranja ter 

posledičnega oblikovanja nelagodja, ki zaznamuje ta odnos, se je potrebno zavedati dvojega: 

kakšen je bil ta prostor, preden so vanj vstopili trenutni dominantni tokovi – kajti ne glede na 

to, če so vanj vstopili kot njegova kritika ali pa nadaljevanje, jih v vsakem primeru zaznamuje 

odnos do predhodnega stanja v tem prostoru – in kakšne širše družbene učinke je ta prostor 

proizvedel, ter kako ti trenutni teoretski tokovi sedaj, ko so že uveljavljeni, oblikujejo ta 

odnos, oziroma kako mu želijo vsiliti lastno vsebino in kako nezadovoljivo naslavljajo nanj 

vezano nelagodje – s tem pa ga zgolj še povečujejo. Zaradi svojega dominantnega položaja 

tako prevladujoča teoretska feministična pozicija – na podoben način, kot to počne katerakoli 

prevladujoča teoretska pozicija v drugem polju – presoja in vrednoti različne poglede ter jih 

razporeja glede na 'pravilne' in 'napačne'. Rečeno drugače, prevladujoča teoretska pozicija z 

ustvarjanjem homogeniziranega pogleda skrbi za normalizacijo percepcije; tako kot 

homogene vizualne medijske podobe skrbijo za normalizacijo telesa in pomena 'biti ženska', 

homogene teoretske pozicije skrbijo za normalizacijo pomena (do neke mere tudi preko lastne 

normalizacije telesa) 'biti feministka' (in kot bomo videli v nadaljevanju, to počne tudi na 

ravni vizualne podobe). Ta pozicija pa se, kot rečeno, vedno oblikuje na podlagi predhodne 

podobe 'biti feministka' – vzpostavlja se tako v odnosu do nje kot do podobe 'ne-feministke', 

ki ju preči predstava o tem, kaj feminizem sploh je –, hkrati pa je vedno zaznamovana z 

določenim zgodovinskim časom in kulturnim prostorom ter prevladujočimi miselnimi 

paradigmami, ki ju obvladujejo. 

 

6.1 Dediščina drugega vala feminizma – medijski protiudar in 

'nemogoče' zahteve 

 

Ko govorimo o predhodni feministični podobi in/ali prehodni feministični poziciji, ki je 

temeljno zaznamovala današnjo, govorimo predvsem o tradiciji drugega vala feminizma v 80. 

in zgodnjih 90. letih. Znano tudi kot obdobje radikalnega feminizma, to velja za obdobje, ki je 

razširilo polje feminističnega boja na vsa področja posamezničinega življenja, saj se je odprlo 
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vprašanje o načinih delovanja patriarhata v zasebnem življenju in njegovem obvladovanju 

vseh aspektov življenja ter delovanja oseb, ki naseljujejo telesa, ki jim je družbeno pripisan 

ženski spol. Kot že omenjeno, namen omembe drugega vala feminizma ni povzemanje in 

zgodovinski pregled tega nadvse plodnega obdobja tako z vidika feministične teoretske 

produkcije kot aktivizma, temveč izpostaviti tiste elemente, ki posredno ali neposredno 

vplivajo na današnje razumevanje konstrukta ženskosti, na feministično pozicijo do njega ter 

samo feministično pozicijo kot tako.  

 

Za boljše razumevanje vseeno naredimo kratek zgodovinski in teoretski ekskurz. »Kot 

izpostavi Roberta Hamilton (1996, str. 18, v A. Newman in White, 2006, str. 36), je drugi val 

feminizma raziskoval, kako osvoboditev zahteva preobrazbo tako javne kot zasebne sfere. 

Vendar pa so se ta raziskovanja 'kmalu razdelila glede na politične in teoretske linij med tiste, 

ki so sebe oklicale za socialistične feministke in tiste, ki so sebe oklicale za radikalne 

feministke'. Obe skupini sta se v osnovi ukvarjali z vprašanjem spolnega zatiranja. Toda 

medtem, ko je socialistični feminizem opredelil spolno zatiranje kot neločljivo od vprašanja 

rase in razreda, je bilo za radikalni feminizem spolno zatiranje najbolj temeljno in najbolj 

univerzalno zatiranje: vse se je vrtelo okoli patriarhata in spola« (A. Newman in White, 2006, 

str. 36).  Radikalni feminizem je tako zaznamovalo vprašanje spola oziroma spolne razlike kot 

tisti element, ki fundamentalno razdeljuje družbo, in v primerjavi s katerim so vse ostale 

razlike sekundarnega pomena. Spolna razlika kot tista, okoli katere je organizirano delovanje 

patriarhata na podlagi razlik v fizičnem izgledu, služi konstrukciji spolnih in reproduktivnih 

vlog. Zato je bilo za radikalni feminizem nujno, da se polje boja razširi tudi na zasebno sfero, 

saj so kljub izenačitvi na ravni formalnih pravic, torej v javni sferi, ženske zaradi pripisanih 

tradicionalnih spolnih vlog še vedno doživljale zatiranje in podrejenost predvsem v zasebni 

sferi, ki je ostala nedotaknjena. »Z osredotočanjem na vidike življenja žensk, ki so bili 

obravnavani kot del zasebne sfere, so pokazale, da je 'osebno politično' in koliko dejavnosti, 

ki ohranjajo zatiranje žensk, poteka v prostorih doma, prostoru, ki zaščiten pred nadzorom 

zaradi ideologije zasebnosti, ki ohranja nevidnost ženskega gospodinjskega dela in skriva 

zlorabo žensk« (A. Newman in White, 2006, str. 37). Geslo 'Osebno je politično', ki je najbolj 

reprezentativno odražalo radikalno feministično agendo, pa ne pomeni, da se je boj razširil 

zgolj na dejavnosti v zasebni sferi doma in družine, kot je npr. gospodinjsko delo ali 

družinsko nasilje, ki ženske ohranjajo v podrejenem položaju. Radikalni feminizem je samega 

sebe oziroma svoje vodilo 'vzel zares' in svoj boj razširil na prav vsa področja, ki so 

pojmovana kot osebna/zasebna, kar pomeni, da je svojo kritiko usmeril tudi na področje 
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posamezničine največje zasebnosti (oziroma področje, ki bi moralo biti izključno zasebno in 

stvar individualne odločitve, a temu seveda še vedno ni tako), tj. žensko telo ter z njim 

povezano vprašanje pravice nadzora nad njegovim videzom, reproduktivnimi sposobnostmi 

ter spolnostjo.  

Radikalni feminizem je tako zapopadel prav vsa področja, ki jih obvladuje ideologija o 

ženski in njeni družbeni vlogi, konstruirani s strani patriarhata. Ker se je v osnovi namenil 

dekonstruirati konstrukt ženskosti kot tak (četudi obstajajo smeri znotraj radikalnega 

feminizma
24

, ki se ženskosti ne odpovedo; vsekakor pa zahtevajo rekonceptualizacijo 

konstrukta in novo, 'žensko' vsebino), ki v svoji vztrajajoči obliki še vedno skrbi za ohranjanje 

podrejenosti žensk, je bilo pričakovati, da bo naletel na silovit odpor. Če predpostavimo, da bi 

se antifeministični sentiment še lahko 'sprijaznil' z določeno mero dekonstrukcije 

tradicionalnih spolnih vlog, pripisanih ženskam, v zasebni sferi, kot je npr. vloga gospodinje, 

pa se je na zahteve radikalnih feministk po pravici do oblikovanja in upravljanja s telesom po 

lastni volji – pravica do zavrnitve prisile k podreditvi lepotnih idealov, materinstvu in 

spolnosti, ki jo definira moška želja – odzval s protiudarcem, ki ga mnoge avtorice imenujejo 

tudi medijski protiudarec, saj se je najbolj jasno odražal (in se še vedno) preko povečane 

prisotnosti vizualnih podob ženskosti v medijskem prostoru in povečanega pritiska na 

podreditev prikazanim podobam ženskosti, ki jih je obenem spremljala tudi intenzivna 

negativna propaganda proti feminizmu v obliki konstruirane medijske podobe 'tipične 

feministke'. Podoba feministke kot 'grde, zadrte ženske, ki sovraži moške in ki s kritiko 

patriarhata zgolj kompenzira za svojo neprivlačnost, z njo pa za seksualno nezaželenost', ki se 

je v zadnjih dveh desetletjih globoko usidrala v kolektivno zavest, odraža, kako globoko so 

                                                 
24

 Znotraj radikalnega feminizma obstajata dve enako močni smeri: radikalni-libertarni feminizem in radikalni-

kulturni feminizem. Razlikujeta se v odnosu do treh ključnih vprašanj: 1. vprašanje intimnih odnosov; 2. 

problem spolne razlike in z njo povezano vprašanje, ali je družbeno strukturiranost spola moč odpraviti (kot 

rešitev prva smer ponudi obliko androgenosti, druga pa pro-žensko pozicijo, ki slavi žensko seksualnost in 

materinske sposobnosti).; 3. oblikovanje ženske kulture, ki bi temeljila na ločeni spolnosti in pro-ženski 

naravnanosti. Radikalni-libertarni feminizem tako zagovarja možnost preseganja spolnega zatiranja z bolj 

sproščeno žensko spolnostjo (tako recimo tudi ne zavrača pornografije kot oblike zatiranja) in vedenjem ter 

odpravo spolnih in reproduktivnih vlog (povzeto po: A. Newman in White, 2006, str. 37). Radikalni-kulturni 

feminizem je bolj pesimističen, kar se tiče možnosti za enakopravne heteroseksualne odnose in zagovarja 

politično lezbištvo kot zavestno in politično produktivno odločitev za ne-prakticiranje heteroseksualnih odnosov, 

kot glavni vir ženskega zatiranja v kolikor je družba še vedno patriarhalna. Prav tako daje večji poudarek na 

feministično reapropriacijo ženskosti in ženskih vrednot, poudarja izvor ženske moči v njeni reproduktivni 

zmožnosti ter se osredotoča na snovanje ženske kulture (ang. womenculture) kot način opolnomočenja žensk. 

Ženske izkušnje in žensko kulturo vidi kot vir navdiha in kot temelje za snovanje nove vizije politik (povzeto po: 

prav tam, str. 37-39). Značilnosti obeh smeri navajam zato, ker  imajo nekatere izmed njih (predvsem pro-ženska 

pozicija) danes še vedno močan vpliv na feministični prostor in pomembno vplivajo na organiziranje 

feminističnega pogleda kot tudi na oblikovanje normativne podobe feministke in uresničevanja njenih 

feminističnih prepričanj, obenem pa so določene značilnosti služile kot podlaga za oblikovanje stereotipne 

podobe feministke s strani antifeminističnega sentimenta, ki preko le-te uspešno poglablja ambivalentnost 

feministk samih do prakticiranja lepotnih praks. 
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radikalne feministke posegle v travmatično jedro patriarhata s svojo kritiko – dejstvo, da je 

zgoraj opisana podoba še danes 'javno' prepoznana kot podoba tipične feministke, kaže, kako 

intenzivna propaganda je bila na delu, da bi se zoperstavila feminističnemu boju in (tudi na 

ostalih področjih) izničila njegov trud. 

 

Karikatura grde feministke, kot jo imenuje Naomi Wolf (2002), ni pravzaprav nič novega, saj 

se je morala »vsaka generacija od leta 1830 dalje bojevati z svojo verzijo lepotnega mita. 

'Zelo malo mi pomeni,' je leta 1855 dejala sufražetka Lucy Stone, 'da imam volilno pravico, 

da imam pravico do lastnega premoženja, in tako naprej, če ne morem obdržati svojega telesa 

in njegove uporabe v domeni moje absolutne pravice.'« (str. 11). Karikatura se je tako 

pojavila v podobni obliki že v 19. stoletju, in prav omenjena Lucy Stone, »ki so jo njeni 

podporniki opisali kot »prototip ženske miline…sveže in lepe kot jutro«, je bila zasmehovana 

s strani svoji nasprotnikov v maniri običajnega diskurza o viktorijanskih feministkah: »velika, 

maskulistična ženska, ki nosi škornje, kadi cigaro in preklinja kot mornar (ang. trooper)« (v 

Wolf, 2002, str. 12). In še preden je ta karikatura doživela svojo vrnitev in okrepitev z 

dodatnimi negativnimi elementi in akontacijami (negativnimi seveda z vidika patriarhalno 

strukturiranih pojmov lepote in ženskosti), je Betty Freidan leta 1960 zapisala: »Neprijetna 

podoba feministk danes ne odraža toliko [resnične] podobe feministk samih kot gre za [tisto] 

podobo, ki so jo negovali tisti interesi, ki so v vseh zveznih državah tako bridko nasprotovali 

ženski volilni pravici.«(v prav tam). Podobna zgodba o izražanju antifeminističnega 

sentimenta preko uporabe karikature tipične feministke je sledila tudi drugemu valu 

feminizma, le da se je protiudar le še okrepil. Če je bila prvotni namen karikature zgolj 

namenjen temu, da kaznuje ženske za javna udejstvovanja in za njihove zahteve po vključitvi 

v javni prostor, je njena oživljena različica ne le kaznovala ženske za njihovo prizadevanje po 

iskanju lastnega občutka sebstva, temveč je »postala paradigma novih omejitvev za 

ambiciozne ženske povsod. Po uspehu drugega vala ženskega gibanja je bil lepotni mit [tako] 

izpopolnjen, da [lahko] porazi moč žensk na vsaki stopnji njihovega individualnega življenja« 

(prav tam). Podoba stereotipne feministke
25

 skozi prizmo ženske lepote je torej politično 

                                                 
25

 Različica stereotipne podobe feministke, ki vsebuje še komponento lezbištva, nakazuje na dodatno razsežnost 

grožnje, ki jo predstavlja zahteva radikalnega feminizma po emancipaciji žensk v zasebni sferi. Ne le, da 

možnost lezbištva nakazuje grožnjo v obliki zavračanja oziroma ukinitve patriarhalnih heteroseksualnih odnosov 

in s tem nedostopnosti ženske vplivom patriarhalnega zatiranja preko spolnega posedovanja; njegova zvezanost s 

podobo feministke v enotno podobo, ki implicira, da je vsaka feministka tudi lezbijka, služi kot učinkovito 

sredstvo za odvračanje heteroseksualnih žensk od poistovetenja s feministično pozicijo – zaradi tabuja, ki obdaja 

lezbištvo, sta danes izraza 'lezbijka' in 'lezbična feministka' pogosto uporabljena kot žalitev, ki učinkovito služita 

za medsebojno ločevanje žensk in kot način preprečevanja, da bi heteroseksualne ženske sprejemale avtonomne 

in neprisiljene odločitve v zvezi z lastno spolnostjo (A. Newman in White, 2006, str. 40). Učinkovitost 
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orožje proti emancipaciji žensk – pooseblja antifeministični sentiment, ki se proti feminizmu 

agresivno bori še na edinem področju, kjer lahko ideologija ženskosti še vedno obvladuje 

ženske. To je tudi razlog za njeno intenzivnost – ko so se ženske osvobodile izpod jarma 

doma in družine, je lepotni mit zasedel mesto družbene kontrole, ki se je prej odražala skozi 

mite o materinstvu, družinskem življenju, spolni čistosti in pasivnosti. Ker je drugi val 

feminizma uspešno dekonstruiral vse ostale aspekte ideologije ženskosti, je protiudar v 

ideologiji lepote videl edini način, kako – sicer pogosto na prikrit in individualiziran način – 

izničiti vse tisto, kar je feminizem priboril za dobrobit žensk. Antifeministična medijska 

propaganda z aktivno uporabo in promoviranjem stereotipne podobe feministke proizvaja dva 

pomembna učinka: ne le, da želi preprečiti identifikacijo žensk (in navsezadnje tudi moških) s 

feminizmom (gl. tudi opombo št. 19), kar ji do neke mere tudi uspeva, velik problem 

predstavlja tudi za feministke same, ki svojo feministično pozicijo kljub antifeminističnemu 

sentimentu javno izražajo. Zvezanost podobe feministke s predstavo o nasprotovanju telesni 

privlačnosti (pogosto tudi percepirano kot posledica lastne neprivlačnosti, torej nasprotovanje 

kot način kompenzacije lastnega manka) oziroma zvezanost podobe feministke s podobo 

neprivlačne ženske
26

 je tako dobro usidrana v kolektivno zavest, da se feministke znajdejo 

pred težavno nalogo ne le, ko želijo rehabilirati javno podobo feminizma, temveč tudi kadar 

želijo 'zgolj' nastopiti kot feministke v javnosti. Postavljene so namreč pred dilemo, ali bodo 

kot feministke nastopile v podobi 'ženstvenih' žensk in s tem domnevno na vizualni ravni 

demantirale stereotip tipične feministke, ali bodo kot feministke nastopile v maniri, ki bo 

jasno pričala o zavrnitvi trenutnih lepotnih idealov, in tako služile kot javna manifestacija te 

zavrnitve in upora proti destruktivnim učinkom, ki jih prakse ženskosti proizvajajo. A v 

dilema je pravzaprav lažna, saj ne ena ne druga možnost ne prinašata pozitivnega učinka. V 

primeru, da se posameznica, ki se ima za feministko, odloči nastopiti z videzom, ki po 

zahodni kulturni definiciji priča o njeni ženskosti in ženstvenosti,  in se na tak način poskuša 

bojevati z miselno matrico, ki feminizem enači z grdoto in feministično udejstvovanje 

pojmuje kot način kompenzacije za telesno neprivlačnost, se zgodi dvoje: ne le, da se s tem 

podreja patriarhalnim družbenim zahtevam po ženskosti ter jih na tak način še dodatno 

utrjuje, obenem se izneverja enemu izmed temeljev feminističnega boja, ki zahteva pravico 

                                                                                                                                                         
zvezanosti podobe feministke z lezbištvom in predvsem poenostavljeno razumevanje političnega lezbištva 

pomeni, da protiudar uspešno ustvarja podobo feminizma kot gibanja, ki sovraži moške in kjer so vse feministke 

lezbijke; to pa je le en korak stran od tega, da se feminizem prikazuje ne kot 'gibanje za družbeno in politično 

enakopravnost žensk, vendar le kot enega izmed 'posebnih interesov', ki naslavljajo nerazumne zahteve na širšo 

družbo. Podoba feministične politike se je preoblikovala od podobe prizadevanja za enakost v prizadevanje za 

večjo prednost in privilegirano obravnavo - z drugimi besedami, prizadevanje za neenakost« (prav tam, str. 85-

86). 
26

 Op.a. Ponovno poudarjam, da gre za pojem telesne privlačnosti kot ga pojmuje patriarhalna zahodna družba. 



Otorepec, Klara. (2015). Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks. 

 

44 

 

ženske do upravljanja z lastnim telesom po lastni želji in presoji. To tudi pomeni potencialno 

poglabljanje razkola znotraj feministične srenje, zagotovo vsaj s strani radikalnih feministk, ki 

bi v odločitvi za videz, ki se podreja konstruktu ženskosti, (v najslabšem primeru) videle 

odpoved feministični poziciji. Na tej točki se zelo jasno zarišejo posledice moči in vpliva 

določenih feminističnih teoretskih perspektiv, ki oblikujejo percepcijo dane problematike, in 

ki se v praksi transformirajo v kriterije za presojanja 'stopnje' feminizma nekega dejanja 

oziroma posameznice, ki ga izvaja. V kolikor si nekdo, četudi znotraj polja, ki zagovarja 

progresivno držo, vzame pravico do vzpostavitve hierarhije med akterkami_ji in samega sebe 

pozicionira na vrh te lestvice – v danem primeru se na vrhu lestvice pozicionira določena 

feministična teoretska perspektiva – , se kaj hitro zgodi to, na kar opozori Judith Butler 

(1995), in sicer da »diskurz postane zatiralski, ko zahteva, da govoreči subjekt zato, da bi 

lahko govoril, sodeluje v samih zatiralskih razmerah – to pomeni, da lastno nezmožnost ali 

nejasnost vzame za samoumevno« (str. 125). Rečeno drugače: z umestitvijo določene 

feministične teoretske perspektive na mesto prevladujoče perspektive se oblikuje normativna 

zahteva do vseh akterk_jev, ki želijo govoriti v imenu feminizma in/ali kot feministke_i; 

vsaka normativnost pa s sabo prinaša implicitno zahtevo po določeni meri podreditve. Res je, 

da niti sama prevladujoča normativnost v obliki vladajočih spolnih norm ne zadeva »vseh 

prekrivajočih se skupin žensk, ki jih razpoznavamo skozi mnogotere presečne kategorizacije, 

enako ali na enak način (Butler, 2004, str. 3, 27, v Šribar, 2012, str. 130), kar izključuje 

možnost njihovega determinističnega učinkovanja« (Šribar, 2012, str. 130). A kljub temu se 

lahko določena dinamika normativnosti vzpostavi tudi znotraj progresivnih krogov, saj ravno 

»odnos do norm umešča skupinske in individualne ženske subjekte v družbeno-kulturne 

strukture in s tem na določene pozicije glede vrednot. […] Obenem pa že vsaka udeležba v 

skupinskem projektu predpostavlja normativne pogoje vključitve, ki so oblikovani z referenco 

na vladajoče norme. […] Judith Butler razume delovanje norm skozi afekte […], kar pa ne 

predpostavlja nekakšne avtentičnosti doživetja normiranega. Nasprotno, prav skozi afekt se 

zgodi odtujenost, in tam, kjer mislimo, da smo najbolj same svoje/sami svoji, smo najdlje od 

razumevanja samih sebe« (prav tam, str. 130 - 131). 

A tudi v obratnem primeru stvar ni tako enostavna: zavrnitev lepotnih idealov se 

morda kaže kot pogumna in progresivna feministična pozicija, a po drugi strani proizvaja 

učinke, ki privedejo do tega, da se pred ženske zopet postavlja prisilno izbiro: ali boš sledila 

lepotnim idealom in jih prakticirala in ne boš feministka, ali pa jih boš zavrnila in boš 

feministka. Problematičnost popolnega zavračanja lepotnih idealov na način, kot jih dojema 

radikalni feminizem, je namreč v tem, da po učinku ženskam postavlja enake normativne 
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zahteve kot lepotni ideali. Obe strani namreč na svoj način proizvajata homogeno podobo 

subjekta, ki ima normativne učinke. Morda se zdi, da je enačenje teh zahtev pretirano 

posploševanje glede na to, kako nenehno zahtevajoč in izčrpavajoč je projekt ženskosti, a 

obenem se je ravno zaradi tega potrebno zavedati, da so družbene sankcije ob njegovi 

zavrnitvi za posameznico lahko enako destruktivne, kot če mu sledijo. Gre za 

»problematičnost subjekta, ki izključuje tiste, ki se ne prilagodijo normativnim zahtevam za 

subjekt« (prav tam, str. 17). Zavrnitev lepotnih idealov v takšni obliki se lahko kaj hitro 

sprevrže v novo obliko totalnosti, ki feministični boj slabi, saj se s prerekanjem o 

'avtentičnem' feminističnem subjektu in njegovi vsebini razkraa na različne feminizme, kar 

nosi za sabo negativne učinke. S pretiranim osredotočanjem na definiranje 'pravega' 

feminizma in vrednotenja feminizmov med seboj glede na bližini ali oddaljenost od te 

definicije se feminizem/feminizmi spreminjajo v dogmatične pozicije, ki druga drugi 

dokazujejo svoj lastni prav. V praksi je tako na primer vztrajanje na skoraj dogmatični poziciji 

o predstavi 'pravega' feminizma s strani radikalnih feministk, kot opaža Being (1997, str. 20-

21, v A. Newman in White, 2006, str. 86), že v 80. letih tako ustvarilo vtis, da so feministke 

nestrpne do žensk, ki ne utelešajo in živijo feminističnih načel, ki so jih same postavile kot 

temelj za resnično emancipacijo žensk. Mnoge ženske, ki so želele takrat pomagati 

feminističnem boju, so čutile, da nikoli ne bodo zmogle biti dovolj feministične, da bi ugodile 

zahtevam, ki so se takrat vzpostavile znotraj formalnih političnih feminističnih skupin. To je 

že takrat povzročilo krhanje medsebojnega zaupanja in solidarnosti ter grenkobo tako na eni 

kot na drugi strani akterk.  

 

Če se je artikulacija feministične agende drugega vala feminizma skozi slogansko obliko 

'Osebno je politično' v začetku izkazala za izjemno produktivno pozicijo, ki je razkrila do 

takrat nevidne mehanizme delovanja patriarhata in pokazala na nujnost sočasne emancipacije 

žensk v zasebni in javni sferi, pa se zdi, da se je danes ta produktivnost iztekla v svoje 

nasprotje; da je refleksivnost in kritično analitičnost zamenjala za dogmo in kritizerstvo. S 

tem, ko se je določen del drugega vala feminizma iztekel v pozicijo avtoritete, ki odloča o 

tem, kdo je feministka, da se na odstopanja – ki jih seveda zaznava ob primerjavi z lastno 

predstavo o feminizmu – odziva z zaničevanjem ali samopoveličevanjem (ki meji na 

moraliziranje), in da je sovpadel z intenzivnim medijskim protiudarom, je za feminizem 

pomenilo, da je začel znotraj lastnega polja proizvajati represivne zgodbe. Feministična 

percepcija je s tem paradoksalno dobila svoje foucaultovske razsežnosti – nadzoruje zasebno 

življenje posameznic preko 'notranjega feminističnega pogleda'.  
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Vztrajanje na feminističnem 'me', ki je »vselej in le fantazmatska konstrukcija, ki ima 

svoje namene, vendar zanika notranjo kompleksnost in nedoločljivost izraza, saj se oblikuje le 

z izključevanjem nekega dela občestva, ki ga hkrati noče reprezentirati« (Butler, 2001, str. 

151), je eden izmed ključnih elementov, ki sodeluje pri vzbujanju občutka nezadostnosti 

feminizma v življenju posameznice oziroma feministične krivde, ki vznika ob odstopanjih od 

domnevno jasno postavljene feministične pozicije. Hkrati s tem nastajajo plodna tla za 

sodobne teoretske tokove, ki jih zaznamujeta postmodernistična logika individualizma in 

struktura subjekta potrošniškega kapitalizma. Ti tokovi obljubljajo, da s seboj prinašajo 

feminizem, ki bo razrešil feministično krivdo tako, da bo ponudil takšen feminizem, ki bo 

lahko po meri vsake posameznice; torej feminizem, ki ga bo moč poljubno opredeljevati in 

uporabljati glede na trenutne potrebe in želje, ali pa hitro in uspešno nadomestiti s podobno 

progresivno pozicijo. 

 

6. 2 Tretji val feminizma?  
 

Četudi v akademskem polju ni jasnega strinjanja o tem, ali smo priča nasledniku drugega vala 

feminizma, tj. tretjemu valu feminizma, saj naj bi bila sodobna družba kot fluidna in 

mnogotera tvorba prostor, kjer lahko sočasno uspešno delujejo različnih teoretskih pogledi na 

določeno tematiko in torej z vidika mnogoterosti ne moremo govoriti o valu, ki –  kot 

pojmovna forma za obdobje intenzivne teoretske produkcije –  implicira bolj ali manj enotni 

pogled (in potencialno politično agendo), bi vseeno lahko ravno na podlagi teh istih ugovorov 

trdili, da smo mu  priča. Predpostavka o strukturi sodobne družbe je namreč odraz nove 

prevladujoče teoretske osnove, ki služi za premislek in novo opomenjanje konceptov znotraj 

posameznega miselnega polja, zato ravno uporaba njene premise za sklicevanje na 

'nezmožnost opredelitve' in okarakteriziranje potrebe po opredelitvi kot 'ozkogledno 

neupoštevanje sodobnih družbenih procesov' kaže na to, da smo priča novi miselni paradigmi, 

četudi se ta želi zanikati v imenu lastnih predpostavk. To pomeni, da se tudi feministično 

teoretsko polje ni moglo izogniti novemu razumevanju družbe, še posebej zato, ker je v 

središču nove miselne paradigme tudi novo razumevanje umeščenosti subjekta in njegovega 

'nastajanja' ter delovanja; torej tema, ki predstavlja jedro feminizma.  

 

Tretji val feminizma naj bi zaznamovalo »sorazumevanje situacij/kulturnih okolij (kjer so 

možni ali se dogajajo obrati v spolni hierarhiji) in vladajoče strukturiranosti spolnih razmerij« 
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(Šribar, 2012, str. 126). »Novi feminizem se nahaja znotraj širšega paradoksa sodobnih politik 

snovanja družbenih sprememb v trenutku, ki ga zaznamuje individualizacija. Novi feminizem 

rezonira s trditvijo poznih modernih teoretikov [...], da je preobrat v odnosih med spoloma, 

vključeno z zamegljevanjem spola, učinek zahodnih družb, ki doživljajo val individualizacije, 

v katerem globalizirana sprememba prinaša konec omejujočih vplivov s strani spola in drugih 

oblik industrijske družbe. [...] Modernizacija in detradicionalizem imata specifične posledice 

za ženske, ki so na novo vzpostavljene kot 'refleksivne zmagovalke', saj je njihovo delovanje 

osvobojeno inherentnih določb institucionalnih struktur. Nadalje je predpostavljeno, da se 

učinki osvoboditve posameznikov od normativnih zahtev vzpostavljenih družbenih kategorij, 

odražajo v prisili poznih modernih subjektov (individuov) k oblikovanju svoje lastne 

identitete kot del tega, kar Giddens navaja kot 'refleksivni projekt sebstva'« (Beck, 1992; Beck 

in Beck - Gernsheim, 1995; Giddens, 1991, v Máirtín in Haywood, 2007, str. 27). Analitični 

pristop naj bi zaznamoval premik od preučevanja socialnih in ekonomskih struktur do 

preučevanja lingvističnih in simbolnih sistemov ter sistemov reprezentacij, oziroma »od 

materialnega poudarka na Stvareh k post-strukturalističnemu poudarku na Besedah« (prav 

tam, str. 33). Prevladujočo feministično teoretsko smer naj bi torej zaznamovala 

postmodernistična opredelitev družbe  in subjekta, ki svojo pojmovnost črpata tudi iz tradicije 

post-strukturalizma in njegove feministične različice. Kot sočasna teoretska smer, ki si deli 

mnogotere premise z postmodernističnim feminizmom, je na pohodu tudi postfeminizem, ki 

si je zaradi svoje retrogradnosti našel številne 'zaveznike' v političnih agendah novih 

konzervativizmov kot produktov krize kapitalističnega patriarhalnega sistema. Pomembno pa 

se je zavedati, da kljub podobnostim obstajajo razlike med tretjevalovskimi feminizmi. 

Potrebno je »dekonstruirati predstave o neposredni povezanosti postfeminizma s postmoderno 

ali celo s post-strukturalizmom. Sodobni feminizmi tudi z umestitvijo v postmoderno kulturo 

(feministična queer gibanja) in ob teoretskih izzivih dekonstrukcije refleksivnih kategorij 

transparentno ohranjajo kolektivni družbeni angažma« (Šribar, 2012, str. 129). Kljub trditvi o 

zmotnosti predstave o povezavi je potrebno prikazati njeno možno obliko, saj ravno njen 

iluzorni obstoj omogoča, da si postfeminizem prisvaja določene koncepte in s tem dejansko 

ustvarja videz, da gre za isto pojmovno polje, kjer kot 'naslednica nadaljuje tradicijo 

predhodnice'. Potrebno je pokazati tudi na zmote sodobnih feminizmov in točke, kjer se jim, 

kljub dobri veri, da je njihovo delovanje družbeno angažirano, le-ta izteče v mlačne simbolne 

geste. Slednje pa je bistveno predvsem zaradi dveh že izpostavljenih vidikov: sodobni 

feminizmi tvorijo in organizirajo vsebino feminističnega pogleda ter posledično oblikujejo 

feministično prakso – eksplicirajo feminizem in koncepte, s katerimi operira, ter temu 
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primerno tvorijo način odzivov na dana 'feministična vprašanja'. Sodobni feminizmi sočasno 

obstajajo kot odgovor na predhodne dominantne feministične perspektive in kot posledica 

spremembe prevladujoče miselne paradigme pomembno vplivajo na oblikovanje občutenja 

feministične krivde, predvsem preko afirmacije domnevno nevtralne ženskosti (katere 

značilnosti v veliki meri ostajajo nespremenjene) kot neproblematične subjektne forme v 

domnevno post-feminističnem svetu
27

 in preko individualizacije občutenj ter reševanja 

konfliktnih občutenj preko (individualne) modifikacije prevladujočega načina obravnave 

teme, ki zbuja nelagodje (pri tem se konfliktna občutenja seveda pojmuje kot posledico 

'napačnega' individualnega zaznavanja).  

 

6. 3 Apropriacija post-strukturalističnega feminizma 

 

Če je post-strukturalistični feminizem za svojo izhodišče vzel samo ideološkost spola in 

njegovo binarno delitev tako z vidika moški/ženska kot z vidika biološki/družbeni spol ter 

ostale koncepte, ki se vežejo nanj (predvsem izoblikovanje identitete, ki se v današnji družbi 

pri svoji konstrukciji še vedno močno opira na kategorijo spola), in si zadal, da bo pokazal na 

njihovo nenehno performativnost – njihov modus operandi – , je postfeminizem te iste 

koncepte sicer resda prevzel na deklarativni ravni, na vsebinski ravni pa se je vrnil ravno k 

tistim predpostavkam, ki jih post-strukturalistični feminizem kritizira. Za boljšo predstavo se 

bom za trenutek posvetila nekaterim ključnim premisam post-strukturalističnega feminizma, 

da bom lažje pojasnila, kako si postfeminizem sposoja njegove koncepte in predpostavke s 

skoraj zrcalno nasprotno materialno prakso; »'postfeminizem' skuša svoje realitetne proizvode 

pozicionirati »'pred' njihovo konceptualizacijo – označevalec postfeminizem cilja na pomen, 

ki naj bi tu že bil, četudi se ustvarja z rabo koncepta in s fleksibilnimi, prehodnimi, 

'samoumevnimi' razumevanji praks« (Šribar, 2012, str. 122).  

Post-strukturalistični feminizem predpostavlja, da je družbeni spol »oblika nenehnega 

oponašanja, ki velja za realno« (Butler, 2001, str. 8). Gre torej za »performans, ki briše 

naravne in družbene razlike« (prav tam), je tisti medij, skozi katerega »spregovori diskurz 

družbenih spolov« (prav tam). Obenem pa opozarja, da je tudi sam biološki spol družbeno 

                                                 
27

 Op. a. Post-feministični svet kot svet v katerem ni več potrebe po feminističnem boju, ker so vse njegove 

zahteve dosežene. Izraz 'post-feministični' razlikujem od izraza 'postfeministični', pri čemer se prvi nanaša na 

stanje, ko bo patriarhat dejansko presežen (rezultat je utopična podoba sveta), drugi pa na postfeminizem, ki nas  

(zavoljo političnih in ekonomskih interesov) želi prepričati, da smo temu že priča (rezultat je depolitizacija 

feminističnega boja za dosego post-feminističnega sveta). 
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skonstruiran in da se najbolj ujamemo v past ravno takrat, ko vztrajamo na binarnem razmerju 

biološkega in družbenega spola – biološki spol ni nekaj, kar bi morali razumeti kot »krasno, 

vendar onemogočeno energijo, ki čaka na osvoboditev ali avtentično samoizražanje« (prav 

tam, str. 104). Tako je »prav ta koncept biološkega spola kot materije in kot-

instrumentalnega-kulturnega-pomena diskurzivna tvorba, ki deluje kot naturalizirana podlaga 

za ločnico narava/kultura in za strategije dominacije, ki jih ta razlika podpira. Binarno 

razmerje med kulturo in naravo pospešuje hierarhični odnos v katerem kultura svobodno 

'nadeva' pomen naravi in jo tako prikazuje kot 'Drugega', ki si ga prilasti za svojo lastno 

neomejeno uporabo. Pri tem ščiti idealnost označevalca in strukturo pomenjanja na modelu 

dominacije« (prav tam, str. 49). Potrebno je torej dekonsturirati tako kategorijo družbenega 

kot biološkega spola, da bi lahko zapopadli način njunega nastajanja in materialnih ter 

ideoloških učinkov, ki v obliki binarnih delitev v družbi funkcionirajo kot temeljne osi njene 

strukture. Post-strukturalistični feminizem torej opozarja na fantazmatskost spola in identitete 

ter njuno performativnost, ki pa ni nekaj, kar bi prikrivalo neko izvorno substanco – »dejanja 

in poteze proizvajajo učinek notranjega jedra ali substance, vendar to počnejo na površini 

telesa z igro pomenskih odsotnosti« (prav tam, str. 144). Performativnost se proizvaja tako na 

ravni konkretnosti kot na ravni diskurzivnosti; diskurz je tisti, ki artikulira vidno, in je tisti, ki 

ga tudi proizvaja. Sam diskurz ni nikoli nevtralen; ravno ukoreninjena predstava o 

'avtentičnem' biološkem spolu igra pri tem pomembno vlogo, saj povzroči, da »jezik biologije 

sodeluje pri drugih jezikih in reproducira kulturno usedanje v objekte, ki naj bi jih odkril in 

nevtralno opisal« (prav tam, str. 118). »Meje diskurzivne analize so vedno postavljene v 

okvirih hegemonega kulturnega diskurza, temelječega na binarnih strukturah, ki se kažejo kot 

jezik univerzalne racionalnosti« (prav tam, str. 21). 

Tisto, kar je problematično pri post-strukturalističnem feminizmu, je pretirano 

osredotočenost na lastna 'paradna konja' – performativnost in diskurzivnost. Dualizmi in 

njihova vsebina, ki jih želi dekonstruirati, »so namreč globoko ukoreninjeni v stvareh (op. 

strukturah) in telesih: ne porajajo se iz preprostega učinka besednega poimenovanja in jih ni 

mogoče ukiniti z aktom performativne magije. Spoli namreč nikakor niso preproste 'vloge', ki 

bi jih lahko poljubno igrali (na način drag queens), saj so vpisani v telesa in univerzum, od 

koder črpajo svojo moč« (Bourdieu, 2010, str. 119). Performativnost je tisto polje, kjer se 

post-strukturalističnemu feminizmu 'želja po subverzivnosti ne uresniči' – četudi je na 

teoretski ravni uspešno dekonstruiral tisto, kar se je namenil, v praksi stvari še zdaleč niso 

postale presežene na podoben način. A ker se je s teoretskimi razpravami razkrila arbitrarnost 

obravnavnih kategorij in jih tako rekoč razgradila, se je zdelo, da je teorija s tem prišla do 



Otorepec, Klara. (2015). Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks. 

 

50 

 

'konca' – sedaj je temu primerno potrebno prilagoditi samo še realnost. To 'prilagajanje' pa je 

zopet potekalo večinoma le na diskurzivni ravni, pri čemer se je včasih celo zazdelo, da ji 

sledi tudi materialna raven. Zdi se, da feministična drža v tem kontekstu pravi sledeče: nobena 

oblika spolne performativnosti ni več problematična ravno z razkritjem, da je tako ali tako vse 

zgolj performativnost; spol ni več rigiden konstrukt ali relevantna kategorija, je skoraj 

brezpomenski, zatorej tudi prevzemanje specifičnih 'moških' ali specifičnih 'ženskih' 

značilnosti ne more imeti več prejšnjih učinkov; in če se ti učinki kljub temu še vedno 

pojavljajo, si je, karikirano rečeno, 'trmasta' realna podlaga konceptov potemtakem čisto sama 

kriva, če noče slediti diskurzivni dekonstrukciji le-teh. 

Podobno držo je moč zaznati tudi pri postmodernističnem feminizmu, ki se za 

potrditev opira tudi na neoliberalno miselno paradigmo in postmoderno teorijo družbe, in pri 

postfeminizmu, ki pri tem naredi še korak naprej in na osnovi prej povedanega zanika 

potrebnost nadaljnjega feminističnega boja (ker je že »vse doseženo/preseženo«). Tako 

vidimo, da kljub vsemu obstajajo pomembne stične točke, pri čemer je še najbolj 

problematičen postfeminizem, ki se sicer »spaja s postmodernim feminističnim zanikanjem 

determinističnega delovanja spolnih konstrukcij« (Šribar, 2012, str. 129), vendar »je osrednji 

pojem razlike med postfeminizmom in feminizmom/feminizmi depolitizacija kolektivnega 

ženskega subjekta« (prav tam). A kar je najpomembneje, in o tem bom razpravljala v sledečih 

poglavjih - pri postmodernističnem feminizmu in postfeminizmu kot dveh prevladujočih 

smereh gre pravzaprav za korak nazaj – oba se namreč vračata v (domnevno) že presežena 

retrogradna spoznanja; vračata se nazaj v esencializem in reafirmacijo spolov z represivnim 

učinkom, ki se skriva za diskurzom svobodne izbire in užitka. Slednje je problematično in 

ključnega pomena tudi za obravnavano temo tega diplomskega dela predvsem zato, ker gre za 

feminizma, ki sta prevladujoča v sodobnem akademskem prostoru in pomembno sodelujeta 

pri organizaciji feminističnega pogleda na področja feminističnega delovanja kot na način 

obravnave izbranih feminističnih tem (ter njihovi pripustitvi v nabor obravnav). 

 

6.4 Postmodernistični feminizem ali  'vse je (lahko) upor' 

 

»Številni ljudje, tako v akademskih kot neakademskih krogih, so začeli gledati na 

feministične argumente, ki se tičejo pristranskosti in izključitve (op. žensk) iz zahodne 

kulture, bodisi kot zastarele glede na progresivne spremembe v odnosih med spoloma, ali kot 

paranoidne blodnje, ki jih namesto resnice napaja manija zaradi 'politične korektnosti'« 
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(Bordo, 1993, str. 71). Tudi govorica o telesu v primežu kulture v sodobnih akademskih 

krogih, ki jih zaznamuje postmodernistična pozicija, naj bi bila del 'starega' feminističnega 

diskurza o objektifikaciji in seksualizaciji ženskega telesa, ki ne zmore doumeti, da so 

današnji subjekti vendarle nomadski, fragmentirani in aktivni. 'Stara' feministična perspektiva 

naj bi tako subjekte preveč ukalupljala v položaj pasivnih žrtev ideologije in zanikala 

možnost, da so subjekti zmožni najti aktivne in kreativne načine, kako ustvarjati diaspore 

odpora. Sodobni akademski diskurz je torej zaznamovan s temeljnimi postmodernimi 

elementi in prežema skoraj vse teoretske pozicije, ki nastajajo znotraj njega, še posebej tiste, 

ki želijo ubesediti zmožnost družbenih sprememb. Susan Bordo (1993) za elemente tega 

diskurza kritično navaja sledeče: »zastrupitev z individualno izbiro in ustvarjalnim užitkom 

(op. jouissance), veselje ob pikolovskem ukvarjanju s posebnim in nezaupanje vzorcem in 

navidezni koherentnosti, praznovanje 'razlike' skupaj z odsotnostjo kritične perspektive 

razlikovanja in tehtanje [op. te] 'razlike', sumničavost do totalitarne narave generalizacije 

skupaj s hitenjem za zaščito razlike pred lastnimi homogenizirajočimi zlorabami« (str. 206). 

Ti elementi znotraj teoretičnega samozavednega univerzuma, kot ga označi Susan Bordo, niso 

zgolj prisotni, temveč so celo slavljeni kot izraz »nove konstrukcije sebstva, ki ni več ujeto v 

mitologiji enotnega subjekta, in ki z odprtimi rokami sprejema mnogoterost ter izziva turobne 

in moralistične generalizacije o spolu, rasi in tako dalje, ki so pred tem tako bremenila 

liberalni in levi humanizem« (prav tam). 

Četudi postmodernistični univerzum morda sam zase želi verjeti, da predstavlja 

radikalno alternativo ali pa vsaj orodje demistifikacije družbenih procesov, njegova 

popularnost v akademskem polju nakazuje na to, da tudi sam postaja (ne)zavedni reproducent 

kulture, ki jo želi 'kritično' ozavestiti. Posebna problematičnost se kaže predvsem v sami 

oznaki 'post', ki želi nakazati svoj prelom z modernostjo in se s tem pokazati kot nekaj 

'novega'. To posledično pomeni, da vsaka stvar, ki ji je nadeta (ali pa si jo nadane kar sama), s 

tem predpostavlja, da gre za nekakšen radikalni prelom z dosedanjimi praksami in načini 

razumevanja. Učinek pa je ravno drugačen. Skupaj z ugotovitvijo, da je postmodernistična 

miselna paradigma postala prevladujoči okvir, znotraj katerega se vršita deskripcija in 

opomenjanje, skoraj akademska modnost, to pomeni, da smo kar naenkrat priča neverjetnemu 

številu stvari, ki se v diskurzivnem polju nahajajo pod imenom 'prelomnih inovacij', in ki 

želijo v sebi združevati privlačno podobo avantgardnosti, ki naj bi hkrati implicirala tudi 

politično ozaveščeno in progresivno opozicijo napram danemu sistemu. »In včasih se zdi, da 

se označba postmoderno pojavi zgolj zato, da oglašuje ali zaznamuje dela ali stališča, za 

katera se verjame, da kažejo takšne kvalitete; da se tako označi njihovo članstvo v 
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ekskluzivnem klubu briljantnega in subverzivnega. Na ta način duh biti 'post' popolnoma 

preplavi vsako vsebinsko razumevanje modernosti in postmoderno začne pomeniti, kot 

poudarja Charles Jencks, 'karkoli, kar se upira ali dekonstruira skupne predpostavke o 

kulturi.'« (Bordo, 1993, str. 278).  Za feministično pozicijo to konkretno pomeni, da je znotraj 

akademskega kroga sicer lahko percipirana kot uporna, radikalna pozicija, kar –  

paradoksalno – slabi njeno radikalnost, saj se v postmodernem svetu neskončnega slavljenja 

vsakršne razlike
28

 feminizem tako zvede le še na eno izmed možnih oblik radikalnosti (zaradi 

česar se ta isti svet zaradi preobilja razlik paradoksalno zvede na svoje nasprotje - na 

»indiferentni pastiš razlik« (prav tam, str. 258)). V poskusu, da bi feminizmu pripisali 

radikalni načrt, se feministično politiko zreducira na še enega izmed »glasov podjarmljenih«, 

h katerim sodijo tudi »narodi tretjega sveta« in »prevrat narave«, ki kljubujejo »želji Zahoda 

po vse večji prevladi in nadzoru« (Owens, 1983, v Jones, 2003, str. 24). Ta vidik feminizma 

(in kasneje delno tudi postfeminizma) »se je razvil predvsem znotraj prevladujočih diskurzov 

o postmodernizmu […]. Osrednja strategija v teh diskurzih je, da radikalnost […] pripisujejo 

postmodernizmu, zato so si prilastili določeno vrsto feministične prakse in jo vključili v 

univerzalistični, 'glavni tok' postmodernizma. Feminizem je tako posplošen na eno izmed 

mnogih radikalnih strategij, ki so na voljo, da zmotijo čistost modernizma« (Jones, 2003, str. 

22).  

 

Na plodnih postmodernističnih tleh, domnevno osvobojenih tradicionalizma in zaznamovanih 

s poveličevanjem svobodne izbire vlog, zvedenih na 'igrivo performativnost', pa vznika 

zamolčano nelagodje, ki ob vsesplošnem apelu k individualiziranem pristopu do širših 

družbenih problematik ne more najti uspešnega načina kanaliziranja, temveč ostaja ujeto v 

posameznicah. Spodbuda k samomodifikaciji in kalibriranju lastnega občutenja s sedanjostjo, 

ki naj bi bila nadvse naklonjena ženski emancipaciji, in v njej potemtakem ne bi bilo nič, kar 

bi lahko locirali kot izvor nelagodja, se spopada z občutkom, da vendarle še zdaleč ni bilo 

doseženo 'vse', kar pa se prevaja v: »Morda pa je problem v mojem videnju situacije«. To 

povzroča problem tako nefeministkam kot feministkam – prvim manjka konceptualnega 

orodja (ali pa zavračanja feminističnega pogleda zaradi negativnega prizvoka, ki si ga je 

uspešno pridobil po desetletjih medijskega protiudara), kako pristopiti k strukturnim izvorom 

nelagodja, in tako sprejemajo tezo, da je potrebna le prilagoditev lastnega občutenja dani 

situaciji. Druge so zmožne analizirati njegov izvor, a zdi se, da specifična tematika 

                                                 
28

 Op.a. Razlika kot element, ki naj bi ohranjal produkcijo heterogenih teoretskih interpretacij kot edini pravi 

teoretski pristop pred zdrsom v 'omejujočo' homogeno teoretsko 'resnico'. 
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feminističnega odnosa do konstrukta ženskosti ostaja na enaki praktični 'rešitvi', in sicer 

prilagoditev občutenja, v tem primeru feministični zavrnitvi lepotnih idealov v maniri drugega 

vala feminizma. Vse torej na nekakšen način pristajajo na pozicijo doseženih ciljev, v ozadju 

pa se krepi občutek krivde, da tiči problem v nas samih -  da  nismo sposobne dovolj 

učinkovito zavreči sledi zahodne civilizacijske patriarhalne socializacije in si dovoliti 'biti 

svobodne' v času, ko so nam za to vendarle dane vse možnosti.  

6.5. Postfeminizem – depolitizacija boja in vrnitev k esencializmu 

 

»Članek Claudi Wallis 'Ženske gredo naprej' uporablja izraz 'postfeministično', ko opisuje, 

kako mlajši rodovi žensk zavračajo feminizem, potem ko so sprevideli, da ženske ne morejo 

imeti vsega (kot da je bilo 'imeti vse' sploh kdaj glavni cilj ženskega gibanja) (Wallis, 1989, v 

Jones, 2003, str. 17-18). Da bi članek to zavrnitev prikazal bolj naravno in logično, nam 

potrdi, da se je 'materinstvo…vrnilo', in razlaga, da mlade ženske feminizem odvrača, ker so, 

navsezadnje »feministično gibanje ožigosale kosmate noge, pa tudi podobe vreščanja in 

lezbištva. Vrnila so se ženstvena oblačila; vrnile so se prsi… [in] gibanje, ki je glasno zavrnilo 

ženske stereotipe, se zdi brezupno zastarelo.« (Wallis, 1989, v prav tam). »Medtem ko se zdi, 

da se nedolžno 'sprašuje', ali 'ima feminizem prihodnost', pa članek učinkovito onemogoča 

vsakršno misel na prihodnost s tem, ko uporabi izraz 'postfeminizem' in feminizem 

neizprosno poveže s hudo obremenilno podobo 'vreščavosti in lezbištva', stanja, ki je 

implicitno nezaželeno« (Jones, 2003, str. 17-18). Zdi se, da postfeminizem v sebi združuje 

mešanico različnih feminizmov in feminističnih konceptov, ki učinkovito zapolnjujejo vrzel, 

ki je nastala potem, ko je radikalni feminizem zahteval od žensk 'preveč' (z ozirom na to, da 

so strukturni pogoji ostajali bolj ali manj enaki, feministična gibanja pa kljub temu 

pričakovala od žensk, da živijo 'drugačno življenje'), in ko se je pokazalo, da je post-

strukturalistična performativnost 'premalo' za subvertiranje spolnih kategorij moškosti in 

ženskosti ter da postmodernistična svobodna izbira ni zares možna. Ob tem se je uspešno oprl 

predvsem na medijske vizualne reprezentacije, da bi dokazal tako preseženost feminizma 

(podoba poklicno uspešne emancipirane seksualne ženske kot utelešenje feminističnih 

prizadevanj) kot njegove škodljive učinke (podoba 'grde feministke, ki sovraži moške' in 

očitek, da feminizem iz žensk naredil privilegirane žrtve in jim obenem vsilil lastni pogled na 

svet (npr. da je ženskam prepovedal določene vloge, npr. biti mati, in jih prepričal v njihovo 

škodljivost, a jim v resnici onemogočil nekaj, kar ženski a priori prinaša užitek). 

Postfeminizem na deklarativni ravni izjavlja, da želi ženskam 'vrniti njihovo moč', in jih rešiti 
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nelagodja, ki čutijo glede lastnega položaja v družbi, za katerega krivi predvsem feminizem 

sam: »Postfeminizem je tu nekaj drugega, drugačnega od javno angažiranih feminizmov, je 

njihovo drugo; vznika iz ozadenjskega verovanja, da je sam feministični pogled tisti, ki v 

sodobnosti formira žensko družbeno-kulturno nemoč in vzdržuje vladavino moške moči« 

(Šribar, 2012, str. 128) in tako odgovarja na nelagodje, ki je vezano na občutenje, da večina 

feministk (in žensk) kljub trudu ne bo nikoli 'dovolj feminističnih'. 

Postfeminizem se za svoje teoretsko izhodišče vrača k esencializmu oziroma esencialistični 

ideji ženskosti ter predvsem njeni vizualni dimenziji, kar želi prekriti s tem, da uporablja 

teoretske termine ostalih feminizmov in s tem ustvarja vtis, da gre za  'eklektično' teoretsko 

smer, ki lahko proizvede 'radikalno kritiko' in 'alternativo'. S tega vidika je  »vaba za zlorabo 

epistemološke in politične moči feminizma/feminizmov« (Šribar, 2012, str. 121).  V veliki 

meri gre tudi za spajanje z identitetnimi politikami, v kolikor postfeminizem že pristane na 

neko mero politizacije, a načeloma ostaja pri metodah 'individualnega opolnomočenja', ki 

temelji na generaliziranih postfeminističnih pozicijah: profeministično slavljenje (oziroma 

nekritični feminizem in glorifikacija feminizmov), antifeministični protiudar (tudi 

antifeminizem) in prevzemanje normativnih patriarhalnih praks (povzeto po: prav tam, str. 

129).  Označevalec 'post' torej lahko v sebi združuje pozicije, ki se bodisi povsem odpovedo 

feminizmu, in to ne z vidika njegove 'preseženosti', temveč 'škodljivosti', bodisi se opre na 

določene aspekte feminizma, vendar jih pretira, še pogosteje pa se izteče v paradoks, ki 

spodbuja feministično delovanje na podlagi dominantnih patriarhalnih praks
29

. 

»Postfeminizem kot zadevna smela, a nenačitana kritika feminizma/feminizmov na ta način 

soproizvaja postfeministično akademsko nišo, ki je na ravni vednosti in političnega naboja 

spoznanj o spolu retrogradna, a obenem uigrana s trendi kriznega delovanja neoliberalnega 

kapitalizma. Slednji ob manku perspektiv – tudi raziskovalnih in akademskih za predhodno 

intenzivno izobraževano generacijo – vse bolj transparentno podpira vrnitev spolno 

diskriminatornih tradicionalizmov« (prav tam, str. 125).  

 

 

 

                                                 
29

 Kot bomo videli v naslednjem poglavju, to na primer pomeni, da pri vprašanju ženskega telesa in videza 

navidez zagovarja pravico do izbire načina samouresničevanja lastne telesnosti in pri tem uporablja diskurz 

užitka, obenem pa ženske spodbuja k načinom, ki pritičejo foucaultovskemu projektu discipliniranja ženskega 

telesa. 
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6.5.1 Postfeministični subjekt 

 

Postfeministični subjekt se v svetu vizualnih medijskih podobo kaže v dveh, navidez 

nasprotujočih si podobah. Na eni strani je podoba, ki jo še najbolje opiše Amelia Jones, ki v 

svojem prispevku z naslovom Feminizem Inc.: Branje 'postfeminizma' v času antifeminizma   

analizira primer fotografije Barbare Bush, žene nekdanjega predsednika ZDA Georga H.W. 

Busha, pod katero se bohoti napis: »Žensko osvobodilo gibanje mi je zbujalo občutke, da sem 

nezadostna in nekoristna« (v Jones, 2003, str. 14). Že napis sam preko naslavljanja realnih 

občutenj žensk torej vabi k identifikaciji z dano podobo. Razrešitev nelagodja ponuja z 

vsebino same fotografije, preko katere nam daje vedeti, da se željno podreja patriarhalnemu 

družinskemu življenju, medtem ko »se samozadovoljno nasmiha v predsedniškem domu, ki 

ga financira navidezno demokratičen davčni sistem, psevdopopulistično ovešena z nizom 

biserov in oblečena v svileno obleko, in nam nudi zagotovilo, da se ni nič spremenilo: da je v 

90-ih letih dvajsetega stoletja popolnoma sprejemljivo, da je moški, kakršen je George Bush 

[starejši] narekuje zakone za vse ameriške ženske« (prav tam). Četudi se zdi, da takšna 

podoba zaradi nastanka v specifičnem ameriškem kontekstu, kjer smo priča nenehnemu 

poskusu negiranja družbenih in političnih premikov v ameriški kulturi, ki spodkopavajo 

paternalistično ideologijo idealne družine kot tudi položaj dominantnih elit, ni reprezentativna 

kot prevladujoča podoba postfeminističnega subjekta, ta kljub temu kaže na pomembne 

elemente. Označuje vračanje konzervativne ženske podobe in hkratno potrditev njene 

pristnosti, hkrati pa nam želi zagotoviti, da se vse to odvija v svobodni, demokratični družbi, 

kjer 'vrnitev' ne more imeti enake za zatiralske vsebine kot jo pripisujemo izvorni podobi. 
30

 

Na drugi strani je podoba t.i. urbane junakinje, poklicno uspešne emanicipirane ženske, ki je 

uporabljena, da bodisi podpira zgornjo podobo - ugotavlja, da ji poklicni uspeh ni prinesel 

sreče, ki bi ji jo lahko prineslo npr. družinsko življenje kot 'naravni izvor ženskega užitka' - , 

bodisi potrjuje tezo o preseženosti feminizma, ker ima sodobna ženska vendarle 'vse' - je 

ekonomsko neodvisna, samozavestna, inteligentna in spolno svobodomiselna; če ima družino, 

uspešno krmari med kariero in slednjo. Če smo si pri prejšnji podobi sposodili primer Barbare 

Bush, nam tokrat kot dober primer lahko služi fiktivni lik iz popularne kulture - odvetnica 

Ally McBeal. Izobražena, ekonomsko neodvisna, ljubka in večino časa prikazana kot 

                                                 
30

 Ni naključje, da se je zopet pojavila v času, ko so se začeli kazati prvi znaki gospodarske krize (ki traja še 

danes). Podobnost z likom gospodinje iz 60. let, ki je bila takrat v podobnih kriznih časih 'vpoklicana' kot 

prevladujoča medijska reprezentacija ženske, da bi omogočila umik žensk iz javne poklicne sfere po končani 

vojni in s tem poskrbela za prosta delovna mesta za moške, obenem pa poskrbela za gospodarsko rast s potrošnjo 

kot svojo 'prostočasno dejavnostjo', tako ni naključna.  
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nevrotična ter osredotočena na zasebno življenje – sporočilo njenega lika se glasi, da je sicer 

res neodvisna, toda prav zaradi te neodvisnosti nesrečna (nesrečna je, ker je 'preveč 

svobodna'). Obenem pa je njena podobna navidez zmagoslavna: je ženska, a je to ne omejuje, 

hkrati pa še vedno lahko neobremenjeno prakticira tipični ženski videz
31

.  Četudi gre za 

raznoliki podobi, ki imata lahko sicer različne poglede na stopnjo emancipiranosti žensk, so 

jima skupni bistveni elementi, ki razkrivajo njuno ideološko ozadje – gre za podobe belih 

heteroseksualnih žensk višjega sloja, ki po svoji vizualni podobi niti malo ne kršijo 

tradicionalnih podob ženskosti. Zaposlena ali ne, mati ali ne, žena ali ne; ključna dilema se ne 

zvede toliko na izbiro enega ali drugega binarnega pola spolnih vlog, temveč na zahtevo po 

tem, da je spol prisoten – še vedno mora biti razvidno, da imamo opravka z žensko na način, 

ki nam to jasno vizualno sporoča. »Pri popularni uporabi izraza 'postfeministka' gre torej za 

individualistično redefiniranje in za vračanje ženstvenosti, feminizma in celo možatosti v na 

novo oživljene rasistične, na posamezni razred omejene in patriarhalne modele spolne in 

seksualne identitete« (Jones, 2003, str. 21). Resnična »drama postfeministične ikone« je tako 

ne glede na njene različne manifestacije predvsem v tem, da »z uprizarjanjem ženskosti še 

naprej ostaja žrtev meščanske kategorije spola« (Horvat Vidmar, 2003, str. 56).  

 

»Postfeministični diskurz projicira žensko prizadevanje za osvoboditev iz spon zasebnosti kot 

tisto silo, ki jo je temeljno oropalo ženskosti, to je natančno tistih vsebin, ki jih je nekoč že 

zagotavljala romantična rešitev, pa jo je ženska v svojem slepem gnanju iz njenih spon 

spregledala. Da je […] takšen obrat sploh mogoč, je tudi produkt preteklih reprezentacij in 

politik zamolčevanja konfliktov, ki so jih oblikovali predhodni kulturni modeli« (Horvat 

Vidmar, 2003, str. 56). Na drugi stran pa se postfeministični diskurz odraža tudi kot 

»postfeministična protirekreacija v poljudnem tisku«, ki »si je za sovražnice vzela ženske s 

poklicem na splošno, še zlasti pa feminizem in njegove avatarke: predvsem tiste 

samoopredeljene feministke, ki delajo zmedo in kršijo prej sprejete kode udomačene 

ženstvenosti. Ta umišljena feministična sovražnica je enovita figura – vizualno in tekstovno 

opredeljena kot poklicno sposobna in pogosto pretirano seksualna ženska« (Jones, 2003, str. 

12). Podoba postfeminističnega subjekta želi učinkovati, v kolikor gre za slavljenje prej 

omenjene podobe, kot zagotovilo, da je sedaj ženskam končno (spet) dovoljeno uživati v 

lastni 'ženskosti'. Ravno v tem se kaže reapropriacija feminističnega diskurza in njegova 

spojitev s neoliberalnim diskurzom s strani postfeminizma par exellence. Spojitev diskurza 
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 Je ženska, ki »danes lahko nosi mini krilo, pa še vedno igra na fantovskem polju« (The Official Mini Guide to 

Ally McBeal, Twentieth Century Fox, 1999, str. 4, v Jones, 2003, str. 55).  
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drugega vala, ki je zahteval radikalno preobrazbo koncepta ženskosti, s postmodernim 

diskurzom radikalnega in subverzivnega, ki to oznako, kot smo že videli, uporablja zelo 

radodarno in arbitrarno, predstavlja nadvse učinkovito osnovo neoliberalni logiki formacije 

sodobnega subjekta, ki se realizira predvsem skozi videz – ta pa dalje skozi potrošnjo. 

Opevana radikalnost kot zaželeno postmoderno stanje (pri čemer je tudi v feminističnih 

krogih implicitno predpostavljeno, da je radikalnost zaželeno (feministično) stanje) in 

individualna svobodna izbira se tako prevedeta v individualno svobodno izbiro radikalnosti, 

kar se prevede v individualno svobodno potrošno izbiro radikalnosti, to pa na koncu zgolj v 

potrošnjo: kajti individualnost, svobodnost in radikalnost so v tem kontekstu prazni 

označevalci, vezani na specifične vizualne podobe, ki jih je potrebno izbrati na trgu in jih 

materializirati po njihovih lastnih pravilih. Postfeministični ženski subjekt deluje po podobnih 

principih – ženskost se diskurzivno in vizualno prikazuje kot le ena izmed svobodnih izbir 

načinov subjektivacije, obenem pa je bolj ali manj zaprta zgolj v eno formo (torej ženskost 

izbereš le 'na en način ali pa je ne'); ta pa postaja prevladujoča globalna ikona, ki implicitno 

pričakuje, da bo utelešena v vseh telesih, ki jim v maniri tradicionalističnega spolne 

kategorizacije pripada oznaka 'žensko'. Svobodna izbira je torej zvedena na tiho grožnjo: »Ali 

podreditev ali pa…«, pri čemer 'pa' v najboljšem primeru predstavlja družbene sankcije v 

obliki posmehovanja in zaničevanja, v najslabšem primeru pa resno ogroža občutek 

posamezničinega sebstva in lastne vrednosti. Seveda pa postfeministična logika deluje na 

predpostavki, da nobena dejavnost, ki jo izvaja lik urbane junakinje, ne more imeti 

zatiralskega učinka ali izhajati iz prisilne izbire, pri čemer se sklicuje na njeno osvoboditev, ki 

pa je v veliki meri vrednotena predvsem glede na stopnjo ekonomske neodvisnosti. »Toda 

privilegiranje ženske samostojnosti v poklicni sferi ima za posledico, da sfera zasebnosti 

izpade iz popularnega dokumentiranja žensk« (Horvat Vidmar, 2003, str. 57)
32

. Po 

postfeministični logiki se torej določena stopnja osvoboditve v eni sferi magično prenese tudi 

                                                 
32

 To je manko tudi marksističnega in socialističnega feminizma v preteklosti (deloma tudi v sedanjosti). Četudi 

sta se ukvarjala vlogo žensk v zasebni sferi, predvsem z vidika neplačanega reproduktivnega dela in trivializacijo 

le-tega, ter si skladno s tem prizadevala za vzpostavitev učinkovitega javnega sektorja, ki bi nase prevzel 

večinsko breme skrbstvenih opravil, pa so vprašanja vloge matere in žene ter vloga ženskosti v intimnih 

razmerjih ostala večinoma nedotaknjena. Socialistični feminizem je tukaj sicer storil korak naprej od 

marksističnega in se lotil tudi obravnave patriarhata, vendar je prodor Zahoda na območja realnih obstoječih 

socializmov pokazal, da so temeljna vprašanja spola še vedno nepresežena; za pozitivno samopodobo vzhodnih 

žensk, ki so jo črpale iz možnosti visoke izobrazbe in zaposlitve, se je skrival molk o »družbenem položaju 

žensk, ki ga je definirala dvojna vloga delavke in matere, medtem ko ni bilo vzporedne dvojne vloge delavca in 

očeta« (Einhorn, 1993; povzeto po: Horvat Vidmar, 2003, str. 56). Problematično je tudi dejstvo, da so bile 

»mnoge ortodoksne marksistke predane ideji, da je ohranitev ženske ženstvenosti docela združljiva z njenim 

bojem za osvoboditev (Foucault, 2005, str. 38, v Lee Bartky, 2006, str. 79). Te borke so zavrnile normativnost 

ženstvenosti, ki temelji na predpostavki obstoja dveh »ločenih sfer« in tradicionalni spolni delitvi dela, medtem 

ko istočasno sprejemajo konvencionalne standarde razkazovanja ženskega telesa« (Lee Bartky, 2006, str. 79-80). 
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na ostala področja, pri čemer je »modernizem zaposlene ženske […] že vpisan v 

tradicionalizmu njene razpetosti, ki ga proizvajata moderna družba in družina« (prav tam, str. 

51). »Ker dilema [op. dilema kaj je storiti ženski po tem, ko je že 'vse' dosegla] vztraja na 

zahodnem družbenem scenariju osvobajanja ženske od gospodinjstva in meščanske sfere 

zasebnosti, ne pa tudi v njej, se tudi ta kulturna osvoboditev ženske izkaže le še kot ena v nizu 

'psevdoosvoboditev'« (prav tam, str. 56). Fantazme so se torej še enkrat preprosto 

preoblikovale, opaža Naomi Wolf (2002). Če je žensko ugibanje uspešno dekonstruiralo 

večino ostalih fantazem, vezanih na ženskost, se je moral družbeni nadzor nad ženskami 

usmeriti s podvojeno močjo na področje, ki je še vedno ostalo precej nedotaknjeno, torej na 

telesa 'osvobojenih' žensk, in nanje vezati vse omejitve, tabuje ter kazni, ki so jih prej 

proizvajali represivni zakoni, verske odredbe, ipd. Neizčrpno, vendar (ne)pomembno 'lepotno' 

delo je nadomestilo neizčrpna, vendar (ne)pomembna gospodinjska opravila. Medtem ko so 

se področja gospodarstva, prava, religije, spolnih običajev, izobraževanja in kulture – sicer 

nasilno, pa vendarle vse bolj –  odpirala za bolj pošteno vključitev žensk, je zasebna sfera 

pospešeno kolonizirala njihovo zavest. V zasebni sferi se je vzpostavil alternativni (nadzorni) 

svet 'lepote', ki ima enako represivne elemente kot javna sfera, kamor je bil ženskam dostop 

poprej onemogočen. Problematično je torej postfeministično vrednotenje oziroma 

interpretacija ženske osvoboditve – vrednoti ga glede na uspešnost ločitve od prehodnega 

prevladujočega modela 'ženske subjektivacije', tj. podoba gospodinje v 60. letih, v primerjavi 

s katero se resnično lahko zdi, da je bilo doseženo vse. Hkrati pa takšna interpretacija skrbi za 

to, da se ključni elementi prehodnega modela ohranjajo skozi neoliberalni diskurz: vse, kar je 

bilo prej 'za druge' (dom in družina), je danes prevedeno v vse 'zase' (telo), ki ga podčrtuje 

potrošniška in hedonistična mantra kapitalističnega sistema.  

 

Za razkritje tega ozadja se je potrebno obrniti na prevladujoče vizualne medijske 

reprezentacije žensk. Podobe glamuroznih belih žensk v medijskem prostoru, ki si nam 

sporočajo, da si bodisi 'zopet
33

 želijo vrniti v lastno ženskost' bodisi 'jo želijo proslaviti', 

razkrivajo, »kakšni gospodarski motivi in razredne implikacije tičijo pod postfeminističnimi 

ideologijami« (Jones, 2003, str. 15). »Sodobni ženski subjekt iz reklam in časopisov […] je še 

                                                 
33

 Kot da bi kdaj zares obstajal čas, ko so ženske uživale v lastni ženskosti. Sam izraz 'vrnitev nazaj', ki se 

pojavlja v medijskem diskurzu, retrogradno ustvarja romantizirano mitološko podobo, da bi se s tem skliceval na 

legitimnost 'vračanja'. Naj ob tem omenim, da to počnejo tako patriarhalno konzervativna smer kot smeri, ki se 

imajo za feministične, npr. ekofeminizem, ki »slavi odnos med žensko in naravo skozi oživljanje starih ritualov, 

osredotočenih na čaščenje boginje, lune, živali, in ženskega reproduktivnega sistema« (Merchant, 1992, v A. 

Newman in White, 2006, str. 41) kot izvora ženske moči. Dobronamernost takšnih pristopov kot načinov 

opolnomočenja žensk pa seveda ustvari obratni učinek – ob predpostavki, da obstajajo nastavki za žensko 

osvoboditev v njeni 'naravi', so ženske zopet mistificirane in potisnjene v imanenco.  
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vedno varno podrejen blagovnemu sistemu in širjenju normativne, heteroseksualne moške 

želje« (prav tam, str. 13). »Skupna obema linijama ideološke transformacije je sama logika 

potrošništva, katere naloga je ujeti zaposleno žensko v mrežo potrošniških fantazij, kjer je 

transparentnost strukturnih pogojev izkoriščanja, ki jih doživlja v družbi nasploh, mogoče 

nadomestiti s transparentnostjo individualnega trošenja. Naslavljanje v takšni obliki 

kulturnega konstruiranja ženske ne poziva k politični akciji za spremembo strukturnih 

pogojev družbenega zatiranja in neenakosti žensk, temveč k individualni gesti rezistence 

skozi konzumpcijo
34

« (Horvat Vidmar, 2003, str. 53). Na tej točki je potrebno na novo 

definirati prej omenjeno 'dramo postfeministične ikone'. Končni učinek tega nenehnega 

althusserjanskega poskusa interpelacije postfeminističnega subjekta je zanikanje potrebe po 

feminističnem naslavljanju tako problematike konstrukta ženskosti kot ostalih vztrajajočih 

strukturnih neenakosti. »Lahko bi rekli, da postfeminizem preoblikuje Bergerjev aksiom (op. 

'Moški delujejo, ženske se kažejo.') tako, da je zdaj žensko kazanje že oblika politične drže. 

Politična drža ne predpostavlja akcije, usmerjene k strukturnim pogojem podrejanja, pač pa 

'intimizira' družbeni konflikt na ravno konflikta ženskega spola s samim sabo: nemoč spola je 

mogoče preseči z gesto poudarjanja njegove performativne moči. Spektakel identitete 

nadomešča identiteto konflikta« (prav tam, str. 51-52). Resnična drama tako ni le perpetuacija 

konstrukta ženskosti, temveč dejstvo, da se ta »postfeministična maškarada«, kot jo označi 

L.S. Kim (2001), »zdi slepa za svojo lastno predstavo« (str. 325, v Horvat Vidmar, 2003, str. 

53). Ta deluje na dveh nivojih. Eden predstavlja že omenjene učinke depolitizacije 

feminističnega boja preko utelešenja ideološke projekcije feminističnih ciljev. To je 

problematično ne le z vidika, da strukture spolne neenakosti ter spolni stereotipi ostajajo; 

problematično je tudi dejstvo, da tudi tiste možnosti, ki jih ima na voljo postfeministični 

subjekt in se kažejo kot univerzalno dostopne, veljajo le za določen družbeni segment žensk. 

Številnih žensk druge rase in socialno-ekonomskega statusa (predvsem nižji delavski razred) 

se formalni strukturni ukrepi na področju izobraževanja, zaposlovanja, sociale, zdravstva, ipd. 

niso niti dotaknili, saj se je boj oziroma vsaj intenzivnost pritiska za njihovo uresničevanje 

prenehal, ko je v javnosti nastopila podoba postfeministične ikone kot reprezentacija 

prevladujočega pravnega in socialnega statusa žensk. Drugi nivo postfeministične drame 

ujetosti v konstrukt ženskosti pa je ta, da postfeminizem proizvaja represivne zgodbe tudi za 

privilegiran ženski subjekt, ki ga domnevno naslavlja. Od nje pričakuje tako uresničitev 

reakcionarnih patriarhalnih fantazij ženskosti kot vizije njene osvoboditve hkrati, in s tem 
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 »Samo-izpolnitev je mogoče doseči z ženskim individualnim trošenjem potrošnih dobrin« (Gough-Yates, 

2003, str. 34, v Horvat Vidmar, 2003, str. 53) 
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ustvarja še dodaten pritisk na ženske. Za to lahko prikladno pokaže s prstom na feminizem kot 

tistega, ki se želi prikazati kot gibanje, ki ženskam sicer ponuja nove možnosti 

samorealizacije in resnično svobodno izbiro življenjskih vlog in stila, a do njih ustvarja še več 

pričakovanj. Posledica tega je seveda že prej omenjeno dejstvo, da je kljub geslu 'Osebno je 

politično' žensko osvobajanje potekalo predvsem v javnem, strogo nadzorovanem 

patriarhalnemu prostoru (nemara ni odveč vprašanje, ali lahko temu sploh rečemo 

osvoboditev, če gre za dopustitev vstopa s strani dominantnega segmenta družbe), kar 

pomeni, da se tudi njegovi dosežki lahko uresničujejo le znotraj njega in pod pogoji, ki jih 

kontekst tega prostora postavlja. V praksi se tako dosežki feminističnega boja do neke mere 

res lahko uveljavijo, da so hkrati tudi izpostavljeni nevarnosti, da jih bo vase posrkal 

dominantni sistem in jih izkoristil sebi v prid, kar je razvidno tudi pri postfeminizmu
35

. To 

ustvarja prej omenjeni vtis, da so se s feminističnim bojem zahteve do žensk le povečale in ne 

zmanjšale, kar je paradoksalno na nek način res: povečale so se zato, ker je ideološka in 

družbena matrica še vedno patriarhalna in kot taka vztraja na tradicionalnih ženskih spolnih 

vlogah, ki jih preoblikuje skozi neoliberalni diskurz in njihovo vsebino širi skozi apropriacijo 

progresivnih miselnih tokov ter praks, hkrati pa že obstoječim vlogam dodaja nove, ki so 

nastale kot produkt feminističnega boja, pri čemer jim dopušča uresničitev le, če še vedno 

delujejo kot sredstva normativne ženskosti.  

V objemu neoliberalnega patriarhata in feministične utopije »tiči past postfeminizma, 

ki ga nemalokje čakajo z odprtimi rokami 'alergije na feminizem'. Postfeminizem ne odpravlja 

temeljne meščanske razcepljenosti ženske med dvema svetovoma, pač pa poglablja nujno 

distanco. Je tisti tradicionalizem strukture, ki omogoča vsakokratno artikuliranje ženske želje 

v polju partikularne fantazije bodisi zasebnosti bodisi javnosti ter obenem zagotavlja 

neprehodnost meje med obema« (Horvat Vidmar, 2003, str. 57-58). Akterji in akterke, ki ne 

pristajajo na apropriirano verzijo feminizma, se morajo tako neprestano spopadati z njo in se 

boriti za to, da oblikujejo kritiko in zahteve v lastnem, recimo temu feminističnem, jeziku. 

Obenem se morajo boriti tudi za rehabilitacijo feminizma kot takega in naslavljati strukturne 

mehanizme spolne neenakosti. Poenostavljeno rečeno je fronta odprta na vse možnih koncih 

in zdi se, da je feminizem ujet v nenehni krč (samo)refleksivnosti, da se ne bi izneveril sam 

sebi. Zato je postfeministična pozicija tako nevarno privlačna – obljublja, da se bo muka 

končala, četudi s prepustitvijo zmage patriarhatu; obljublja, da bo vdaja nedvomno manj 
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 O tem nam – kot smo že videli - priča že sama predpona 'post', ki nas že na diskurzivni ravni želi prepričati, da 

so vsa naša nelagodja v povezavi z 'biti ženska', ki bi jih lahko naslovil in odpravil vseobsegajoči feministični 

boj, neutemeljena. 
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boleča kot boj. Na to nevarnost opozori tudi Simone de Beauvoir (1998), ko zapiše, da »v 

vsakem individuu poleg hotenja, da se uveljavi kot subjekt, kar je etično hotenje, dejansko 

obstaja tudi skušnjava, da bi ubežal svobodi in se vzpostavil kot stvar: takšna pot je pogubna, 

saj je pasivna, odtujena, izgubljena, in je torej lahek plen za tujo voljo, odrezana je od 

transcendence in prikrajšana za vsako vrednost. Vendar pa je to netežavna pot: tako se 

izmaknemo tesnobi in napetosti eksistence, ki bi jo neizpodbitno pripoznali. Moški, ki žensko 

vzpostavlja kot Drugega, potemtakem pri ženski naleti na globoko vsajeno zarotništvo« (str. 

19). Althusserjanski poskus interpelacije v postfeminizem se tako opira na nadvse 

produktivno točko za doseganje uspeha. Četudi je zagovornicam feminističnega pogleda 

jasno, kakšni interesi so v ozadju, pa je le težko preslišati glas, ki obljublja, da bo pristanek na 

postfeministično pozicijo prinesel olajšanje – morda bo resda potrdil žensko v njeni objektni 

poziciji, a jo bo obenem vsaj odrešil razpetosti med podreditvijo patriarhatu in sledenju 

feministični agendi, tj. izničenje morebitne (feministične) krivde, ki izhaja iz nagiba na prvi 

pol, ali iz nelagodja ob družbenih sankcijah, ki jih prinaša nagib na drugi pol. 

Postfeministično vabilo 'izberi feminizem, ki te ne bo kaznoval' tako uspešno naslavlja 

ambivalentnost oziroma iskanje rešitve za položaj feminizma, ki želi obstati kot teoretski in 

aktivistični pristop v postmodernem neoliberalnem patriarhatu, ne da bi ob tem svoje akterke 

prignal do zloma pod dvojnim bremenom
36

,  hkrati pa po desetletjih feminističnega boja še 

toliko bolj uspešno pritiska na 'predajo imanenci', ko se nam ob drobnogledu razkrije, da je ob 

združitvi patriarhata s kapitalističnim produkcijskim sistemom in novim valom 

konzervativizma odpor postal še težji, 'sovražnik' pa še spretnejši in zmuzljivejši
37

.  

Nedvomno tudi zato, ker se spreminjajoči časovni in kulturni kontekst vsakič znova uspešno 

naveže tudi na določene individualne psihološke strukture (ženskega) subjekta in njene 

globoko zakoreninjene strahove in fantazije, ki jih uporabi sebi v prid. Odraz strukturnih 

razmerij moči preko načina subjektivacije ženskega subjekta in njenega delovanja v svetu, pri 

čemer je to nenehno zunanje definirano, dodatno utrjuje prej omenjeno privlačnost 

                                                 
36

 Kot že omenjeno, je to še posebej problematično na območju držav nekdanjega vzhodnega bloka, saj je tam 

privlačnost prepustitvi tradicionalnim vlogam toliko bolj mikavna. Na to ironijo opozarja tudi Ksenija Horvat 

Vidmar (2003): »Še večja ironija je, da je za ženske, utrujene od dvojnega ali trojnega bremena socialistične 

ikone matere-delavke-ženske, zapora v dom in gospodinjstvo 'dobrodošel oddih' (Einhorn, 1993, str. 7, v Horvat 

Vidmar, 2003, str. 58), prav tako kakor je bil dobrodošel za vse tiste ženske delavskega razreda v kapitalizmu, ki 

jim je ekonomsko blagostanje dovolilo igrati vlogo Edith [op. lik gospodinje in žene po modelu povojnega ideala 

srednjega razreda iz popularne ameriške nadaljevanke All in the Family], čeprav jih je kultura za to prezirala. Po 

čudnem ključu zgodovine sta se tako kapitalistični in socialistični patriarhat znašla v skupnem objemu« (str. 57-

58). 
37

 Postfeministični diskurz o domnevni smrti feminističnega subjekta kaže na to, kako veliko grožnjo v resnici 

predstavljajo (feministične emancipatorne) ženske trenutnemu patriarhalnemu sistemu. 
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postfeminizma in na psihološki ravno pojasnjuje, »zakaj dajejo ženske prednost simbolni 

zadovoljitvi pred pravo« (Vedramin, 2002, str. 78).  

 

7 ŽENSKA ŽELJA 

 

Dimenzijo vprašanja materialne plati ženskosti oziroma vprašanja uprizarjanja ženskosti je 

tako potrebno zapopasti tudi z vidika zadovoljitve oziroma užitka, kar nas pripelje do   

koncepta ženske želje. Na nek način je težko ločiti eno od drugega, saj ženskost v sebi že nosi 

željo po njej s tem, ko predstavlja tisto, kar naj bi subjektu, ki zaseda telo, kateremu je bilo 

družbeno določeno, da se bo nanj navezala forma ženskosti, omogočilo subjektivacijo. 

Avtorica Rosalind Coward (1989) v zbirki esejev Ženska želja pravi, da se subjektivacija 

žensk zgodi preko zavzemanja ženskih pozicij, ki jih proizvaja »ženska želja«. Ker je 'ženska 

želja' tako osnovni pojem, okoli katerega se oblikujejo ostale pojavnosti ženskega, tako »biti 

ženska pomeni biti nenehno nagovarjana, nenehno skrbno preiskovana; našim željam nenehno 

dvorijo – v kuhinji, na ulici, v svetu mode, v filmih in knjigah. Iz knjig in revij, iz filmov, 

televizije in radia se brez konca in kraja vsipajo vprašanja o tem, kaj ženske želijo, ponujajo 

se neskončne teorije in mnenja. Želja je nenehno definirana in stimulirana. Žensko željo se 

povsod išče, kupuje, zavija in porablja« (Coward, 1989, str. 1). Ta pa ni nikoli zares dostopna 

ženskam, niti ni oblikovana z njihove strani. Ženska želja je namreč vedno že »diskurzivno 

(pre)oblikovana« (Jalušič, 1989, str. XVII), in vedno, četudi skozi navidez različne diskurze 

(o zdravju, lepoti, spolnem razmerju ipd.), prinaša obljubo užitka, pri čemer da (včasih jasno, 

včasih subtilneje) vedeti, da je užitek moč doseči zgolj z brezpogojno podreditvijo. Ker pa se 

užitek vedno nujno izmika – in ker tisto, kar se ponuja in obljublja kot (v tem primeru ženski) 

užitek, že zaradi zahtev, ki jih postavlja kot pogoj za uresničitev, težko prinaša kakršnokoli 

zadovoljstvo, se končni rezultat zvede na nezadovoljstvo, ki vsebuje sledeče: nezadovoljstvo 

nad vsiljeno konstrukcijo želje in užitka;  krivdo, kadar »(ženske) ne uživajo, v čemer jim je 

predpisano«
38

 (ker ne glede na zavedanje, da gre za vsiljeno željo, še vedno obstaja dvom, da 

je morda le nekaj na tem, da je nekaj označeno kot ženska želja in bi morda le kazalo uživati v 

                                                 
38

 Ta vtis je pogosto hvaležno izhodišče za trditev, da 'ženske ne vedo, kaj hočejo' in so dojete kot nenasitne, 

vedno nezadovoljne, kar povzroča dodaten občutek krivde (o tem več v zadnjem delu poglavja.) Glede na to, da 

je ženskam odvzeta možnost lastne konstrukcije želje, je na tej izjavi dejansko več resnice kot se zdi. Seveda je 

ob tem potrebno opozoriti, da je zmožnost dejanske individualne konstrukcije želje vedno že pogojena s trenutno 

zgodovinsko in kulturno družbeno formacijo – naše želje so produkt 'socializacije želja' oziroma učenja 'kako in 

kaj si želeti'. Lastništvo nad željo je vedno že fantazmatski konstrukt, a obstajajo pomembne razlike med 

moškimi in ženskami v obsegu deleža tega lastništva. 
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tem)
39

 in krivdo, kadar uživajo v tem, kar dojemajo kot vsiljeno. Slednji izvor krivde ima dve 

razsežnosti. Ena se nanaša na zavedanje, da je ta užitek vezan na objekte ali dejavnosti, ki ga 

ženskam 'podari' patriarhalna avtoriteta – gre za neke vrste ponižujoči užitek; užitek, ki ga (če 

uporabim Heglovo terminologijo) gospodar dovoli hlapcu in zanj terja izraz hvaležnosti 

zaradi svoje neizmerne dobrotljivosti. Druga razsežnost nadgrajuje prvo, saj izvira iz širšega 

razumevanja ponujenih užitkov na podlagi feministične kritične analize in njihovih 

dolgoročnih učinkov na žensko podrejenost, zato se v primeru uživanja čutimo še toliko bolj 

krive – krive, ker smo se poslužile užitkov, za katere se na podlagi vedenja zavedamo, da v 

trenutnem družbenem sistemu perpetuirajo našo podrejenost. 

  Že užitek sam torej »povzroči krivdo in že to je dovolj slabo. Še slabši pa je tisti 

občutek krivde, ki se porodi, kadar drugi kritično govorijo o naših užitkih: občutek krivde, če 

rade kuhamo, če so nam všeč obleke, celo, če bi rade shujšale. Celo kot feministka sem čutila 

tisti občutek slabosti – 'tega ne bi smela'. Ne zato, ker bi mi kdo rekel, da tega ne smem, 

ampak ker vem, da so take stvari že razčlenjevali in grajali. Občutek krivde je pravzaprav 

običajno odziv prenekatere ženske na feminizem: čutijo se krive, če so jim všeč 

konvencionalno 'ženske' stvari; krive, če so poročene; krive, če bi rade ostale doma z otroki. 

Užitek je morda nekaj svetega, toda občutek krivde je neusmiljen« (Coward, 1989, str. 2). 

Preden si podrobneje pogledamo dimenzije krivde, ki je vezana na uprizarjanje ženskosti, si 

poglejmo določene elemente, ki v današnji postmoderni kapitalistični družbi konstruirajo 

žensko željo. Navsezadnje »os užitek/želja podpira družbene oblike, ki ohranjajo stvari take, 

kot so« (prav tam), zato je potrebno pri razpravi o ženski želji preučiti psihološko raven 

njenega nastanka in načine, kako se nanjo vsakič znova vežejo trenutne družbene strukture, ki 

jo retrogradno ustvarjajo. S tega vidika bi lahko rekli, da je »ženska želja […] ključna za vso 

našo družbeno strukturo« (prav tam), obenem pa nanjo vsakič znova vežejo tudi drugi 

družbeni interesi vladajočega sloga. 

 

 

                                                 
39

 Gre za tipično delovanje mitologije , ki ustvarja videz, da morajo biti stereotipi glede na svojo vztrajnost vsaj 

delni odraz 'resnice'. »Mit predstavlja alibi za vrednotno izpraznitev zgodovine, medtem ko ostajajoča forma 

dobi mitološki pomen (Barthers, 1993, v Špiljak, 2005, str. 187). Ker mit 'izprazni' zgodovino in jo postavi v 

novo mitološko (utemeljeno) formo, jo na ta način pretvori v naravno – ima zmožnost transformiranja 

zgodovinskega v naravno, s čimer lahko upraviči ali utemelji predominantni diskurz« (prav tam, str. 188). 
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7.1 Svet ženske fantazije v kontekstu modusa operandi družbe 

potrošniškega kapitalizma 

 

O zvezanosti konstrukta ženskosti in njeni tesni zvezanosti s potrošniško kulturo sem 

spregovorila že v prejšnjih poglavjih, zato bo tukaj poudarek bolj na notranji logiki 

potrošniškega kapitalizma kot na njegovi specifični pojavnosti. Nadzor nad lastno ženskostjo 

oziroma foucaultovski disciplinarni projekt telesnosti namreč ni tako zelo izčrpavajoč samo 

zaradi njegove nedosegljivosti z vidika meja, do katerih je mogoče telo preoblikovati in ga 

takega tudi vzdrževati; izčrpavajoč je tudi zato, ker je v notranji logiki potrošniškega 

kapitalizma nenehna spodbuda, da se prepustimo vsem užitkom, ki si jih moramo 

prepovedovati, da bi vsaj delno dosegle lepotni ideal. Njegov modus operandi je torej na eni 

strani spodbuda k brezsramnemu predajanju užitku, ki se zvede na obliko nenehne, 

brezskrbne, ekscesne, nebrzdane potrošnje, na drugi strani pa omejevanje užitka, torej 

discipliniranost in delavnost. Če nas na primer na eni strani obdajajo slike bogato kalorične 

hrane, aranžirane v privlačni postavitvi in pospremljene z opisi, ki jih prežema jezik čutnosti 

in užitka, nas na drugi strani enako intenzivno obdajajo prepovedi uživanja te iste hrane, ki so 

prežete z jezikom kazni in pogosto gnusa. Susan Bordo (1993) opozarja, da smo v zahodni 

družbi vsi »pogojevani, da izgubimo nadzor že zgolj ob pogledu na zaželene stvari [izdelke]« 

(str. 201), zato so naša življenja neprestano razpeta med poskusom, da bi sledili strogemu 

redu načela uspešnosti in med željo po neobvladljivem vdajanju čutnim razvadam. Oba pola 

sta zakoreninjena v isti potrošniški družbeni konstrukciji želje kot nečem, kar popolnoma 

preplavi in prevzame sebstvo. Na to se lahko tako resnično odzovemo bodisi s popolno vdajo 

in poreditvijo ali z rigidno obrambo (prav tam). Hkrati pa se potrošniški kapitalizem zaveda, 

da bi bila polarna delitev na spodbudo k užitku in prepoved užitka premalo – poiskati mora 

način, kako tudi prepoved užitka zvezati z užitkom, kjer se odpovedovanje čutnim užitkom 

zvede na uživanje v lastni zmožnosti odpovedi, ki se spričo hkratne nenehne spodbude k 

popustitvi nadzora zdi še toliko bolj veličastna. Odpoved samo pa poganja tudi sočasna tiha 

obljuba, da nekje v prihodnosti obstaja tisti magični trenutek, ko se bomo lahko odpovedali 

nadzoru 'brez slabe vesti': »disciplina in hedonizem nista več nezdružljiva. Da bi prišli do 

točke, ko lahko zares začnemo uživati v svojem telesu, se moramo podati skozi proces 

discipliniranja telesa« (Kuhar, 2004, str. 62). Notranjo logiko potrošniškega kapitalizma in 

njegovo uporabo užitka najbolje reprezentira kult vitkega telesa kot simbol uspešnega upora 

čutnim skušnjavam, kjer je »vse pod nadzorom kljub protislovjem potrošniške kulture« 
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(Bordo, 1993, str. 201). Po drugi strani so ravno ta telesa prikazana kot tista, ki smejo uživati 

– kajti le njim bo dovoljeno 'iti čez rob' in se zopet vrniti nazaj brez 'večje škode'. Za tista 

telesa, ki se že tako prepogosto (po kriterijih potrošniškega kapitalizma) vdajajo čutnim 

užitkom, bo popustitev nadzora pomenila, da bo pot do ponovnega samonadzora in 

obvladovanja telesa toliko bolj naporna.  

Paradoksalno, a konsistentno z logiko družbe poznega kapitalizma, je zato podoba 

vitkega telesa ideal
40

 in hkrati odraz protislovnih zahtev, ki jih naslavlja na posameznika. V 

kontekstu posameznice pa takšna situacija (na žalost) ni nič novega. Četudi potrošniška 

družba prinaša spremembo, da zahteve po utelešenju lepotnega ideala vitkega telesa kot 

manifestacijo kapitalistične ideologije in hkrati kot sistemski način discipliniranja in 

pasivizacije individua naslavlja na oba spola, in sta tako oba podvržena izčrpavajočemu 

sledenju teh zahtev, ker v sebi implicitno nosijo obljubo doseganja (osebne) sreče kot 

ultimativnega cilja, inherentnega vsem človeškim željam, je za ženske to le še eden izmed 

načinov, kako jim je (ponovno) odvzeta možnost formacije lastne želje oziroma vsaj možnost 

uporabe različnih načinov doseganja izpolnitve lastnih želja. V luči tega, kar se nam danes 

prikazuje kot (medijska) reprezentacija ženske želje, so možnosti za drugačen imaginarij na 

tem področju še vedno konstruirane v patriarhalnem kontekstu oziroma so onemogočene. »Ta 

svet ženske fantazije zapolnjujejo večinoma produkti, ki so si naprtili slab sloves in v 

dominantnem vrednostnem sistemu zasedajo nizko mesto. Obtožbe letijo tako na račun 

estetskih elementov popularnih fikcij za ženske kot na njihovo ideološko učinkovanje v 

družbi. Ženska množična kultura je prepredena s sentimentalno puhlostjo, vsebinsko 

trivialnostjo in formalno estetsko neizdelanostjo, trdijo njeni kritiki. Njeni medijski produkti 

so represivni dar ženski, poslednji udarec patriarhata, ki vleče žensko sfero delovanja na dom 

in družino in vleče žensko v prostovoljno reproduciranje njenega podrejenega mesta v družbi« 

(Vidmar, 2001, str. 12; v Špiljak, 2005, str. 185). Ženski imaginarij je torej zapolnjen s 

vsebino, ki je dana vnaprej in potemtakem vsiljena, obenem pa je njegova podrejenost v 

odnosu do patriarhalnega imaginarija dodatno zavarovana tako, da je konstruiran na način, da 

se ženske želje vežejo na tisto, kar si v širši družbi prisluži prezir in posmeh
41

. Ženske so torej 

                                                 
40

 »Seksualni ideal vitkega, gibkega, čvrstega telesa je tudi izvaja o samoodrekanju, odsotnosti kakršnekoli druge 

oblike čutnosti. […] Idealno telo je obenem dokaz čiste predanosti nekemu estetskemu vzoru seksualnosti – zelo 

omejenemu estetskemu vzoru. Idealna spolnost je omejena čutnost; ta ideal izključuje kakršnokoli obliko 

čutnega zadovoljstva, ki bi oporekala prizadevanju za popolno telo« (Coward, 1989, str. 32). 
41

 Pri tem je potrebno opozoriti, da je ta ambivalentnost sorodna ambivalentnosti do množične kulture (oziroma 

njenih artiklov) kot take. Ta »ne vsebuje kontradikcije le sama po sebi, ampak […] funkcionira na nadvse 

kontradiktoren način: na prvi pogled je videti zgolj eskapistična, hkrati pa spodbuja in potrjuje tradicionalne 

vrednote, načine vedenja in drže« (Verdamin, 2002, str. 89). Ravno funkcija eskapizma, ki »ponuja podobo 

nečesa boljšega, kamor je mogoče pobegniti, ali nečesa, kar nam vsakdanje življenje ne omogoča« (prav tam)  je 
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razpete med tem, da bi zavrnile tisto, kar se reprezentira kot njihova želja, obenem pa si želijo 

želeti tudi tisto, za kar vedo, da bo ohranjalo in reproduciralo tradicionalno normativno 

ženskost, ne da bi se jim to očitalo ali da bi bile zaradi tega deležne manjvrednega 

obravnavanja v družbi. Zato je vsaka želja že obremenjena s krivdo, a hkrati z upornostjo – 

krivdo, ker si želimo tisto, kar nas bo v trenutni družbeni formaciji ponovno 'ponižalo'; upor, 

ker si želimo vzeti pravico do tega, da si po stoletjih vloge 'biti želeni objekt' postavimo v 

pozicijo 'želečega subjekta' in same definiramo ter ovrednotimo lastne želje. A tudi na tem 

mestu se pojavijo ovire. Ne le, da so ženske želje neprestano nagovarjane, kot pravi Rosalind 

Coward, temveč so vedno tudi prezentirane skozi (medijske) podobe, ki »ponujajo možnost 

identifikacije na podlagi nezavedne želje« (Špiljak, 2005, str. 192). Podobe tako ves čas 

nagovarjajo ženske, da se prepoznajo v danih reprezentacijah in tako prevzamejo tudi nabor 

želja, ki se pripne na dane podobe, hkrati pa sporočajo nekaj veliko bolj temeljnega: da je 

»ženska lahko subjekt le, če se vede kot potrošnica, odtujena sami sebi v svoji želji po 

dobrinah« (Jones, 2003, str. 11). Ta vsakodnevna situacija v ženskem življenju ustvarja 

pomembno razpoko – bolečo razpetost – , ki se po eni strani kaže kot zavračanje 

reprezentacije žensk in 'njihovih želja', po drugi strani pa fascinacija in nenehno obračanje na 

te iste podobe, ki v sebi nosijo posredno obljubo po izhodu iz imanence in objektnosti, v 

katero se ženske čutijo potisnjene (pogosto ravno na podlagi reprezentacij ženskosti, ki jasno 

nakazujejo na objektni način eksistence in percepcije ženske v sodobni družbi). »Dvoumna 

podoba ženske - sodobne, osveščene in neodvisne potrošnice, ki z iskanjem zrcalnih podob v 

fantazijskem svetu idealiziranih ženskih likov prostovoljno sodeluje v lastnem družbenem 

podrejanju« (Hrženjak, 2002, str. 11), prikriva torej (v trenutni družbeni strukturi nujno 

spodleteli) poskus ženskega iskanja pozicije 'želečega subjekta' in se namesto tega kaže kot 

negativna lastnost ženskosti, tj. (ženski) narcisizem.  

 

7.2 Ženski narcisizem 

 

Simone de Beauvoir (2013) v Drugem spolu zapiše, da »žensko do narcisizma privedeta dve 

poti, ki se stekata druga v drugo. Kot subjekt se počuti frustrirano« (str. 455), obenem pa si 

                                                                                                                                                         
tista, zaradi katere se ji 'pustimo zapeljati' in ji pustimo, da definira naše želje. »S tem se ujema teorija o 

potencialno osvobajajoči vlogi tega tipa ženskega 'čtiva', ker vsebuje, kot je poudarila Tania Modleski, tudi 

elemente odpora oziroma simbolne zadovoljitve ter se obrača na ženski užitek in željo, ponuja sanje o identiteti 

in užitkih, ki so pogosto onkraj tega, kar je družbeno mogoče ali sprejemljivo, načenja pa tudi probleme iz 

vsakdanjega življenja« (Christian-Smith, 1990, str. 9, v prav tam, str. 79).  
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»samo sebe […] lahko postavi kot cilj lastnih želja zato, ker se je od otroštva naprej videla kot 

objekt. Vzgoja jo je spodbujala k odtujitvi v svojem telesu v celoti, puberteta ji je to telo 

razkrila kot pasivno in zbujajoče poželenje« (str. 456). Ženski narcisizem je torej odraz 

(strukturnega) mesta, v katerega se ženska čuti potisnjena – bori se za to, da bi obstajala kot 

subjekt, a hkrati je neprestano spodbujana k temu, da sebe naredi za objekt. Zato je ženski 

narcisizem pravzaprav odraz izgube sebstva – je nenehno iskanje načina, kako se vrniti v 

obdobje, ko se kot subjekt prvič prepoznamo v lastnem odsevu v ogledalu in se vzpostavi 

proces samoidentifikacije. »Dekle, ki je v ogledalu ugledala lepoto, željo, ljubezen, srečo, ki 

so si nadele njene lastne poteze – ki jih je po njenem prepričanju oživljala njena zavest – bo 

vse življenje poskušala izčrpati obljube tega bleščečega razodetja« (prav tam, str. 458). Toda 

obdobje 'narcistične blaženosti'  – v psihološkem in psihoanalitičnem diskurzu imenovano 

tudi (otrokov) zrcalni stadij, v času katerega subjekt v lastnem zrcalnem odsevu ne le 

prepozna samega sebe in se tem posledično prepozna  kot subjekt, temveč se prepozna tudi 

kot ljubezni in občudovanja vredni subjekt – , se kasneje ne more ponoviti skozi fascinacijo 

odrasle ženske nad svojo in tujo vizualno podobo. To, kar se kaže kot ženski narcisizem skozi 

očaranost nad lastnim videzom, ni proces identifikacije, temveč alienacije – vsakršno 

zadovoljstvo in morebitno ljubezen do sebe, ki bi ju lahko ženska občutila ob pogledu na 

lastno podobo, izniči socializacijski proces, ki jo nauči, da nase glede kot objekt, torej svojo 

lastno podobo zaznava s pogledom, ki jo objektificira in kritično ocenjuje, in ki jo nauči, da je 

narcistično zadovoljstvo vredno prezira (postaviti sebe (in občudovanje sebe) za najvišji 

smoter se z vidika družbenega razume kot sebično, egoistično dejanje), a obenem nujni del 

ženskosti
42

. Žensko narcistično zadovoljstvo ob pogledu na lastno podobo pa v sebi nosi 

krivdo tudi zaradi same vsebinske konstrukcije ženske vizualne podobe, na podlagi katere se 

ji očita občutenje narcističnega zadovoljstva. Konec koncev tudi moški lahko občutijo 

narcistično zadovoljstvo ob pogledu na lastno vizualno podobo, vendar je le-to v 

patriarhalnem družbenem kontekstu vrednoteno in konstruirano na povsem drugačni osnovi. 

Kot zapiše Simone de Beauvoir: »Moška lepota je naznanilo transcendence, v lepoti ženske je 

pasivnost imanence: samo njena lepota je ustvarjena za to, da se na njej zaustavi pogled in se 

                                                 
42

 »Psihoanalitiki presojajo žensko skrb za videz kot odločilni dejavnik: identiteta žensk, njihova sreča in dobro 

počutje naj bi bili odvisni od tega, kako zgledajo. Narcisizem se obravnava kot bistvena značilnost ženskosti, kar 

pomeni, da naj bi šlo za univerzalno, nezgodovinsko značilnost, ki ni odvisna od specifičnih konstelacij moči ali 

od kulturnega konteksta. Še več, psihoanalitični pristop k ženskemu narcisizmu konstruira in reproducira dvojni 

standard mentalnega zdravja: da bi bila normalna, mora biti ženstvena. Ženstvenost pa avtomatsko pomeni, da je 

neprilagojena, motena (Davis, 1994: 45). Narcisistična zadovoljstva so torej resnična, nudijo užitek, toda gre za 

represivna zadovoljstva« (Kuhar, 2004, str. 94).  
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potemtakem lahko ujame v past negibnega zrcala; moški, ki samega sebe občuti kot aktivnost, 

subjektivnost in to tudi hoče biti, se ne prepoznava v otrdeli podobi; ne privlači ga, saj se mu 

moško telo ne kaže kot objekt želje; ženska, ki ve, da je objekt, iz sebe naredi objekt, pa zares 

misli, da se vidi v ogledalu« (2013, str. 457).  

Ob pogledu na medijske reprezentacije, ki nagovarjajo ženske k udejanjanju 

normativne ženskosti, naj bi se zgodil podoben proces kot ob pogledu na lastno zrcalno 

podobo; prišlo naj bi do narcistične idenfitikacije oziroma, kot to bolj plastično opiše 

Rosalind Coward (1989): »Ženske rade gledajo profesionalne in visoko seksualizirane podobe 

drugih žensk, ker naj bi te delovale kot ogledalo. Podoba kakor ogledalo vrača ženskam 

njihovo fasciniranostjo z lastno podobo« (str. 65, v Špiljak, 2005, str. 193). Vendar pa gre 

tukaj za pomembno razliko med percepcijo lastne in tuje podobe, kajti v slednjem primeru 

»identifikacija ni neposredna, saj poleg fascinacije zbuja strah, ker podobe fascinacije ne 

vračajo, ampak jo zgolj vzpodbujajo. Razdvojenost med fascinacijo in izgubo je razdvojenost 

med svojo lastno podobo in podobo drugih žensk« (prav tam). »Podobe nas zanimajo, to že. 

Vendar nam ne vračajo žara ljubezni do sebe, kot jo je Narcisu vrnila podoba v ribniku. 

Obrazi, ki nam vračajo pogled, izražajo kritiko. Odnos žensk do teh kulturnih idealov in torej 

tudi do lastnih podob bi se dalo bolj točno opisati kot odnos narcistične izgube. Kritični 

pogled kulturnega ideala retrospektivno pokvari celo odnos žensk do lastne podobe v 

ogledalu. Ogledalo vedno pregrinja podoba družbeno odobravane, splošne Ženske, ki se 

množično porablja in menjava« (Coward, 1989, str 65). 

 

Ženski narcisizem torej zakriva travmatično jedro ženskosti kot konstitutivnega elementa 

sebstva, saj nam razkrije, da se tudi v primeru, ko se zdi, da se ženski subjekt najbolj 

'subjektivira' (tj. ko svoje moči usmeri nase), ženska pravzaprav najbolj osiromaši, saj je njena 

subjektivacija pravzaprav objektivizacija – njena subjektnost je pravzaprav objektnost. Pri 

tem jo ovira tudi dejstvo, da je želja vedno »določena z mesta Drugega in predstavlja razliko 

med zahtevo, od katere odštejemo potrebe. Če je cilj zahteve objekt, ki naj bi zadovoljil našo 

potrebo, je objekt želje dejansko manko. Cilj želje potemtakem ni njena zadovoljitev, temveč 

reprodukcija. Želja tako nastane v sečišču manka subjekta in manka Drugega, zato ne more 

biti nikoli izpolnjena, ampak obstaja sama na sebi brez vsebine kot preostanek subjekta« 

(Špiljak, 2005, str. 192). Toda v svetu, kjer se ženska še vedno dojema zgolj kot Drugo (torej 

ne hkrati kot subjekt, ki bi lahko imel svoj objekt želje, in kot subjekt, ki bi zavzemal pozicijo 

objekta, v kolikor bi bil objekt želje, temveč zgolj kot slednje) se zdi, da ne more nikoli kot 

subjekt nasloviti moškega kot Drugega. To poskuša razrešiti tako, da si dodeljeno vlogo 
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objekta želi prisvojiti – če je že ne more preseči – tako, da se še sama postavi na mesto 

moškega, preko česar zavzame pozicijo subjekta, ki si želi same sebe kot objekt; torej poskuša 

iz lastne pozicije »uresničiti nemogočo sintezo biti na-sebi in biti za-sebe« (de Beauvoir, 

2013, str. 458). »V resnici je za sebe nemogoče biti pozitivno drugi in se v luči zavesti 

dojemati kot objekt. Gre samo za sanje o podvojitvi« (prav tam, str. 456).   

 »Med individuom in njegovim dvojnikom ne more biti realnega razmerja, saj ta 

dvojnik ne obstaja. […] Sebe ne more dojeti kot celote, polnosti, ne more ohranjati utvare, da 

je bit na sebi – za sebe« (prav tam, str. 471).  Ženski narcisizem – v kolikor ga sploh lahko 

tako imenujemo, saj posameznici redko omogoča resnična narcistična zadovoljstva –  prej kot 

o 'vzhičenosti nad lastno podobo' priča o izgubi, osiromašenosti in odtujenosti. Pogled v 

ogledalu nam vedno vrača podobo nenehno (re)definirane Ženske namesto lastne; nekdanja 

blaženost ob pogledu se spremeni v očitek nezadostne ženskosti, ki »proizvaja negotovo 

ravnotežje med narcisistično zadovoljitvijo in vedno prisotnim nezadovoljstvom, ki ga 

podpihuje globoko zakoreninjeno sovraštvo do sebe« (Kuhar, 2004, str. 93-94). Vsakršni 

užitek se po tej logiki torej nujno spremeni v krivdo – krivda zaradi želje po občutenju 

narcističnega zadovoljstva (četudi je proizvedeno preko patriarhalnega notranjega opazovalca 

in gre torej na simbolni ravni za zadovoljstvo (užitek) moškega) kot želje, ki jo družba 

zaničuje, in želje, za katero se ženske, predvsem pa feministke, zavedajo, da reproducira 

njihovo lastno podrejenost.  

 

Način nastanka ženske želje prinaša potemtakem trojno nezadovoljstvo – tisto prvo, kjer mora 

zadovoljitvi že zaradi strukture užitka nujno spodleteti, da se želja lahko naprej reproducira; 

tisto drugo, ki prinaša zavedanje, da je bil manko, ki je ustvaril potrebo, vsiljen; in tisto tretje, 

ki prinaša zavedanje, da se je morda celo zgodil trenutek užitka, toda na točno takšen način, 

kot je bil družbeno patriarhalno določen. Posledica tega je, da se ženske kažejo kot večno 

nezadovoljne, kot »večno želeče preveč naklonjenosti, zagotovil, čustvenega in spolnega stika 

ter pozornosti. Tako se mnoge ženske pogosto same doživljale, in seveda, tako tudi mnogo 

moških doživlja ženske« (Bordo, 1993, str. 160). Družba jih percepira kot 'vedno želeči, 

nikoli zadovoljni'
43

 subjekt; kot subjekt, ki nenehno zahteva. Zato vsaka želja v sebi že nosi 

                                                 
43

 »Pripomba, ki namiguje na žensko […] nezadovoljstvo s svojim videzom, in ki trivializira to nezadovoljstvo 

ter ga postavlja izven medle kulturne kritike, je: 'To je moda.' Kar pravzaprav pomeni: 'To je zgolj moda,' čigar 

muhasta in politično nevtralna spremenljivost služi kot neskončno razvedrilo za večne površinske vrednot žensk. 

('Ženske niso nikoli zadovoljne s seboj.') S tem je implicirano, da je naše nezadovoljstvo s sabo zaradi naše 

ženske narave, in ga zato ne kaže jemati preveč resno ali ga spremeniti v politično vprašanje« (Bordo, 1993, str. 

253). 
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krivdo in očitek (sami sebi), da smo s svojo željo 'šle predaleč'
44

. Z ozirom na vztrajnost 

očitkov ženskam, vezanih na njihovo nenehno nezadovoljstvo, se krivda v času, ko naj bi 

ženske imele več pravic in naj bi bile bolj svobodne – in naj torej ne bi imele več razlogov za 

nezadovoljstvo – , v luči dejstva, da nezadovoljstvo še vedno ostaja, le-to prevede v občutek 

krivde in bojazen, vezano na našo lastno osvoboditev in postane odraz »latentnih strahov, da 

gremo morda [op. pri osvoboditvi] predaleč« (Wolf, 2002, str. 16). Občutek krivde kot 

temeljni strukturni del ženskosti se tako uspešno preobraža od ženske do ženske, ne glede na 

to, ali zavzemajo feministično pozicijo ali ne. Tisto, kar sproži občutek krivde, je namreč to, 

kar smo na začetku poglavja imenovali subjektivacija žensk preko zavzemanja ženskih 

pozicij, ki jih proizvaja 'ženska želja', ki pa ironično sporočajo prav nasprotno: »Ničesar si ne 

želite« (Coward, 1989, str. 67) . Vsak poskus avtonomne želje je v sodobni družbi, ki naj bi 

ženskam omogočala 'vse', razumljen kot 'želim si vse…in še več' in je tako nujno obsojan ter 

percepiran kot izraz pohlepnosti, celo nenasitnosti, če uporabimo diskurz, ki se pogosto 

uporablja kot odraz strahu pred žensko željo in nakazuje prisotnost družbenega pritiska k 

podreditvi disciplinarnemu (telesna) projektu ženskosti (potrebno je obvladovati telesni in 

posledično simbolni apetit žensk). Krivda je torej odziv na očitek na prej omenjeni poskus 

želenja, ki je pravzaprav očitek na zavračanje zahodne kulturno definirane ženskosti.  

Krivda je občutenje, ki prežema pravzaprav vsako žensko delovanje in jo drži v 

primežu, ji odvzema moči in ji hkrati sporoča, da obstaja upravičen razlog za to – zopet se 

znajdemo pri mitološki percepciji. Temeljni mit o odnosih med spoloma, »mit o Adamu in 

Evi jasno izrazi, na čigavi strani je krivda za 'padec človeškega rodu' - neposredno na Evini, 

posredno pa na ženski strani. Iz tega vidika se lahko do določene mere upraviči represija nad 

žensko. Z občutkom krivde povezano trpljenje in vprašanje je tako subverzirano kot 

popolnoma sprejemljiv način, gledano seveda s stališča dominantnega patriarhalnega 

diskurza« (Špiljak, 2005, str. 189). Krivda je torej na nek način temeljna oblika ženskega 

občutenja lastne pozicije/realnosti – je odgovor na protislovnosti, ki se vežejo na žensko in 

ženskost v zahodni patriarhalni družbi. Obenem pa se ob tem pojavi še dodatno vprašanje: če 

je prevladujoči diskurz utemeljen na patriarhalnem miselnem kontekstu, to potencialno 

pomeni, da so tudi lastni občutki, ki jih čuti ženska in jih želi ubesediti, lahko izraženi in 

mišljeni le skozi ta diskurz. Ali to pomeni, da se morda čutimo krive že zaradi same definicije 

                                                 
44

 Avtorici Luise Eichenbaum in Susie Orbach sta tekom dela s svojimi pacientkami ugotovile, da so o svojih 

potrebah pogosto govorile s prezirom, ponižnostjo in sramom; počutile so se razgaljene, otročje, pohlepne in 

nenasitne. Avtorici sta te občutke označili kot posledico ženskega razvoja (znotraj družine), kjer so ženskam 

dodeljene vloge čustvenih negovalk in skrbnic za dobrobit ostalih članov družine. Tako se dekleta tekom 

odraščanja naučijo svoje potrebe dojemati kot pretirane in slabe ter potrebne omejitev. Gre za socializacijo, 

skladno z tradicionalno žensko vlogo skrbi za druge namesto za sebe (Bordo, 1993). 
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pojma krivde, ki je mišljena skozi prevladujoči diskurz? Toda to je nemara vprašanje, ki sega 

že onkraj zastavljene teme in ki bi si zaslužilo lastno obravnavo.  

Bistveni pomen, ki ga lahko preko individualnega delovanja posameznice izluščimo 

pri obravnavi občutenja feministične krivde, se kaže na tri načine, ki odražajo manifestacijo 

strukturnih razmerij in njihov vpliv na delovanje in osebnostno strukturo subjektov, ki so 

prepoznani kot ženske. Prvi način se kaže v odnosu do želje, ki je v tem primeru vezan na 

željo feminističnih žensk do vizualnega uprizarjanja ženskosti. Ker obstaja zavedanje, da je 

želja zunanje posredovana in skonstruirana (tudi če pustimo ob strani psihoanalitično razlago 

strukture in delovanja želje kot take), se zato hkrati s pojavitvijo te želje pojavi tudi krivda. Ta 

je dodatno podkrepljena tudi zaradi tega, ker je vezana na dejavnosti, ki se v feminističnem 

univerzumu primarno smatrajo kot dejavnosti, ki imajo za nalogo ohranjanje podrejenosti 

žensk (med njimi seveda tudi lepotne prakse). Drugi način se kaže v obliki ženskega 

narcisizma kot ključne lastnosti normativne ženskosti. V danem primeru se veže na dejstvo, 

da se od vsake ženske pričakuje določena stopnja le-tega, obenem pa se občutenje narcisizma 

uporabi za karakterizacijo žensk kot plehkih, sebičnih in egoističnih. Narcistična zadovoljstva, 

ki sama po sebi niso nujno slaba, se v kontekstu ženskosti v dani družbeni matrici percepirajo 

kot hkrati normalna občutenja in kot način diskreditacije žensk. Prav tako je vsakemu 

ženskem narcističnemu zadovoljstvu v dani družbeni formaciji odvzeta možnost užitka, saj se 

ob njegovem občutenju zraven vedno pojavi zavest o njegovi vlogi pri ohranjanju ženske 

podrejenosti. Krivda je vezana na občutenje, pri čemer pa se tudi zazdi, da feministična 

perspektiva sama do neke mere prevzema dominantno percepcijo narcisizma in ga zato tudi 

sama percepira kot slabost (ali pa ga v primeru določenih feminističnih perspektiv zvede na 

nereflektirano slavljenje občutenja ženskosti kot vir občutenja moči in samozavesti). 

Prevzemanje dominantne percepcije na različna ambivalentna občutenja ženskosti pa se 

navezuje na tretji način občutenja krivde, in sicer na dejstvo, da je krivda eno izmed temeljnih 

občutenj in način odziva na dano realnost, ki se jo ženske naučimo občutiti v procesu 

socializacije. Ker smo naučene, da neprestano dvomimo v lastne zmožnosti in moč, ter da za 

neuspehe, ki so posledica strukturne neenakosti in naše pozicije v družbi, občutimo 

individualno krivdo, se to do neke mere odraža tudi pri delovanju v polju feminizma. 

Razpetost med feministično ideologijo in patriarhalno družbeno matrico, v katero je vpet naš 

vsakdan, kjer je zaradi slednjega uresničevanje feminističnih idealov omogočeno le do 

določene mere, se izide v občutenje krivde zaradi lastnih feminističnih 'neuspehov'.  
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8 FEMINISTIČNA KRIVDA: AMBIVALENTNOST DO 

UDEJANJENJA LASTNIH TEORETSKIH PREPRIČANJ V 

VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU 

 

»Sem feministka. Stara sem 46 let in nikoli nisem samo sebe dojemala drugače kot feministko, 

tako v besedah kot v dejanjih. Kot mlada srednješolka sem se udeležila pohoda za ERA
45

, 

imela svojo kopijo knjige Our Bodies Ourselves
46

, ko je bila še tanka, in še preden sem začela 

hoditi na zmenke, sem vedela, da bom obdržala svoje lastno ime, če se bom poročila. Kar se 

tiče zaposlitve? No – se razume. Kjerkoli si bom želela delati. In če moški ni spoštoval mene 

ali mojih idej? Ni imel kaj iskati v mojem življenju. Pika. […] Toda še vedno živim v svetu 

kakršen-pač-je, ne v svetu kot-si-ga-zamišljam, in četudi sem prva, ki bo trdila, da je bil svet 

včasih še slabši, bom tudi svobodno priznala, da imamo še vedno dolgo pot pred sabo. Jaz 

imam še vedno dolgo pot pred sabo. 

Sem feministka. In so stvari, ki jih redno počnem, in za katere menim, da jih feministke najbrž 

ne bi smele početi. 1. Ne zapustim hiše brez ličil. […] 2. Brijem svoje noge in pazduhe. […] 3. 

Počutim se krivo, ko jem. […] 4. Ko se pogledam v ogledalu, imam svoje telo rada samo z 

obilico nejevolje. […] Sem boljša feministka kot sem bila včasih in mislim, da bosta moja sin 

in hčerka – kot neposredna posledica tega, kako sta bila vzgojena – boljša feminista kot njuna 

oče in mati. Toda ni lahko. In so dnevi, ko je prekleto težko.« (Huser, 2011)
47

 

 

»To soboto sem šla na 20-letne obletnico mature in nisem nosila skoraj nobenega make-upa, 

ker ga po navadi tako ali tako ne nosim. Samo črtalo, maskaro in rdečilo za ustnice. 

Kakorkoli, lahko bi ga nosila veliko več ali pa sploh ne, in ne mislim, da bi se počutila 

udobno ali neudobno. Toda obenem sem se obrila pod pazduhami. Nisem si jih obrila že več 

                                                 
45

 Equal Rights Amendment (ERA) oziroma 'Amandma enakih pravic' je bil predlagan kot amandma, ki naj bi se 

dodal ustavi Združenih držav, in bi zagotavljal enake pravice za ženske. Prvič je bil predlagan Kongresu l. 1923. 

Do l. 1977 je dobil 35 od obveznih 38 glasov s strani zveznih držav, vendar kljub podaljšanemu roku do l. 1982 

ni prejel vseh potrebnih glasov za sprejem (povzeto po: Wikipedia, 2015). 
46

 Our Bodies, Ourselves je knjiga o ženskem zdravju in spolnosti, ki nastala na pobudo bostonskih feminističnih 

aktivistk za boljšo seznanjenost žensk z lastnim telesom. Ko je bila prvič objavljena l. 1971, je naredila 

pomemben prelom glede dostopnosti informacij o področjih ženskega zdravja in spolnosti kot npr. spolna 

orientacija, splav, nosečnost, nasilje, zlorabe, menopavza, ipd. Knjiga je postala prodajna uspešnica in je ob 

vsakem ponatisu (zadnji l. 2011) vsebovala nove informacije (povzeto po: Wikipedia, 2015).  
47

 Op.a. Za namen citiranja osebnih izkušenj sem uporabila komentarje pod dvema blogovskima zapisoma. Ker 

so bili komentarji večinoma napisani z uporabo izmišljenih imen, so zabeleženi glede na izvorni blog zgolj z A 

ali B; razen v tem primeru, kjer je citat vzet iz izvornega blogovskega zapisa. Morda se zdi, da sta dva bloga 

premalo reprezentativna, vendar menim, da številni zabeleženi komentarji odražajo širok nabor raznolikih 

pogledov in dilem, ki se sprožajo ob razpravi o odnosu feminizma do lepotnih praks.  
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kot eno leto. Sem igralka, tako da se moram včasih obriti za vlogo. Imela sem srečo eno leto 

tako pri kostumih kot pri vlogah, in ni se mi bilo treba obriti. Počutila sem se grozno, da sem 

se. Toda nisem se želela soočiti z negativnimi komentarji in odzivi, ki jih doživiš, če si 

neobrita na tem določenem predelu.  

In ja, počutila sem se krivo. Kot da sem slaba feministka. Nisem mogla [op. na srečanje] 

prinesti s sabo vseh mojih idealov in zato sem se prilagodila temu, za kar sem mislila, da bi 

lahko bil odziv [op. na moje neobrite pazduhe]. In po vrnitvi z obletnice moram reči, da se 

nisem motila glede tega, kakšna bi bila reakcija.« (B.1) 

 

Zgornja zapisa, ki sta nastala kot odziv na burno internetno razpravo o vprašanju odnosa 

feminizma do lepotnih praks oziroma meje uresničevanja feminističnih načel v povezavi z 

uprizarjanjem ženskosti preko lepotnih praks, sta zgovorna primera, ki odslikavata 

ambivalentnost ter nenehno borbo in samoizpraševanje feministk do tega vprašanja. Prav tako 

zgovorno pričata o tem, da gre za dilemo, ki kljub obilici teoretske in aktivistične zgodovine 

na področju pravice do svobodnega odločanja glede lastnega telesa (tako funkcij kot 

konkretne pojavnosti) še vedno zaseda pomembno mesto v vsakodnevnem življenju 

feminističnih posameznic – morda celo bolj pomembno v današnjem času, ko je moč zaznati 

podvojeni pritisk k disciplinirajočemu projektu ženskosti, ki sem ga razdelala v prejšnjih 

poglavjih. Od 196 komentarjev na dva krajša blogovska zapisa na omenjeno temo se je le 

nekaj komentatork izognilo poimenovanju samih sebe kot feministk; ostale so dale jasno 

vedeti, da svoj komentar pišejo iz feministične pozicije oziroma ob poznavanju različnih 

feminističnih teoretskih paradigem, ki obravnavajo to problematiko. Obenem so ti zapisi 

pričevanja o različnih ravneh refleksije, ki poteka v kontekstu dileme, kako razrešiti konflikt 

med feministično ideologijo, ki zavrača seksualno objektivizacijo, in globoko zakoreninjeno 

zahodno kulturno definicijo ženskosti, ki vključuje določeno vrsto komercializirane ženske 

lepote (povzeto po: Kuhar, 2004, str. 67); o različnih načinih iskanja uravnotežene meje med 

lastnimi prepričanji in njihovim prakticiranjem, ter o prisotnosti krivde, ki kljub naporom, 

samorefleksiji ter zavedanju, da so pri svojem delovanju v svetu, kjer materialne okoliščine še 

zdaleč ne zadostujejo za uspešno razrešitev omenjene dileme, omejene (a zato nikakor ne 

avtomatično neuspešne), subtilno vztraja ter vsakič znova preči njihovo odločitev.  

 

V teoretskih delih in člankih je na žalost moč zaslediti zelo malo zapisov osebnih izkušenj s 

tovrstno dilemo – na žalost pravim zato, ker to še dodatno utrjuje vtis, da se večina feministk 

ne srečuje s to dilemo (in s tem utrjuje prepričanje, da obstaja imaginarna delitev na 'dobre' in 
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'slabe' feministke na podlagi dotične dileme) in da je le-ta 'rezervirana' za ženske, ki po 

prepričanju niso feministke (pri čemer številne raziskave seveda potrjujejo, da se tudi ženske 

brez feminističnega prepričanja zavedajo protislovnih zahtev, ki so naslovljene na njih in da 

tudi same občutijo imperativ ženske lepote kot kompleksen in konflikten). Vsekakor pa 

pomanjkanje zapisov osebnih izkušenj utrjuje vtis, da gre za nekaj, čemur ne kaže posvečati 

pozornosti. Vseeno je moč najti nekaj zapisov, ki so po vsebini nadvse sorodni komentarjem 

pod izbranima blogovskima zapisoma. »Chapkisova je npr. opisala lastne izkušnje z 

elektrolizo: 'Sem feministka. Kako ponižano se počutim. Sem ženska. Zato se počutim grdo. 

Spodletelo mi je v obeh pogledih.' (1986, str. 2, v Kuhar, 2004, str. 75). […] Tudi Stinsonova 

je pred težko dilemo: 'Ali je mogoče biti feministka in si hkrati želeti shujšati?' (2001, str. 

213, v prav tam)« (prav tam). Podobno dilemo opisuje tudi avtorica Susan Brownmiller: »Iz 

principa sem si pred nekaj leti prenehala briti noge in predele pod pazduho…ampak ko 

pogledam svoje noge, vem, da niso več privlačne, niti meni… Da bi olajšala svojo dilemo, si 

poleti barvam dlake na nogah z zlato barvo; ta kompromis mi omogoča, da ne izgledam 

čudaška na plaži…da sem videti dovolj ženstvena« (1984, str. 158 – 159, v prav tam, str. 67). 

Tako komentarji pod blogovskimi zapisi kot zapisi znanih feminističnih avtoric vsebujejo 

nekaj skupnih točk. Seveda govorijo o občutenju krivde ali sramu v odnosu do dileme, toda 

bolj kot raziskovanje občutenja krivde same je potrebno raziskati, kaj točno je tisto, kar je, 

tudi za jasno deklarirane feministke, na kocki v primeru, da bi se popolnoma odpovedale 

sledenju lepotnim standardom in njihovemu performiranju; kaj je tisto, zaradi česar se do 

neke mere še vedno podredijo lepotnim standardom, četudi to v njih sproža še dodatne 

protislovne občutke zaradi feminističnega odnosa do pojmov kot so (ženska) lepota in 

ženskost. Delni odgovor sem podala že v prejšnjih poglavjih, kjer sem raziskovala številne 

elemente, ki konstituirajo ženskost, ter neprestano vršijo pritisk na ženske k prakticiranju 

normativne ženskosti, na katerega seveda tudi feministke niso imune. Hkrati pa bom preko 

komentarjev raziskovala, na kar sem že opozorila v določenih delih teksta, ali ni nemara 

feministična krivda pravzaprav opozorilo na sodobne probleme feminizma samega oziroma 

njegovega odziva na vprašanje feminističnega odnosa do lepotnih praks, ki prav tako kaže na 

obstoječe feministične 'slepe pege'.  Temu primerno pa bo neizogibno sledilo tudi vprašanje,  

kaj točno bi bila potencialna uspešna razrešitev feministične krivde. Bi to bilo nemara 

nenehno opozarjanje na destruktivne učinke (materialne plati) ženskosti? Feministični poziv k 

temu, da vse ženske prenehajo z uporabo lepotnih praks? Zahteva za drugačne in bolj 

raznolike medijske reprezentacije žensk? Širša družbena senzibilizacija za različne oblike 
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lepote, ki segajo izven ozko definiranega lepotnega ideala? Estetika, definirana s strani žensk? 

Feministična estetika? Zavrnitev koncepta ženskosti kot takega? Ali nekaj povsem drugega? 

 

8.1  Razpetost med feministično ideologijo in konceptom ženskosti 
 

»Toda, ali so [op. lepotne prakse] Lakmusov test feminizma? Če nosim ličila, si odstranjujem 

dlake, se pazljivo prehranjujem, in sem včasih nezadovoljna s svojim telesom, ali sem s tem 

izgubila bitka s patriarhatom? Če te stvari počnem zase, ali je to samo zato, ker imam oprane 

možgane in se tega sploh ne zavedam?« (A.1) 

 

Pričujoči zapis pravzaprav zadane v samo srčiko dileme, ki bo razdelana v tem poglavju. 

Postavi namreč dve oziroma tri ključna vprašanja, ki v vsakodnevnem jeziku ubesedujejo 

stisko feministk ob srečanju z izbiro (ne)prakticiranja lepotnih praks, in s katerimi se,   

predpostavljam, srečuje skoraj vsaka feministka zaradi dveh ključnih ravni: tiste, ki jo doživi 

tudi nefeministična ženska, ko se srečuje s protislovnimi in nemogočimi zahtevami po 

utelešenju ženskosti
48

, in tiste, ki jo doživi feministka, ki se jasno deklarira za pripadnico 

gibanja in ki v svoje temelje med drugim postavlja tudi upor proti normativnim zahtevam po 

utelešenju ženskosti. To raven torej zaznamuje boleče srečanje med teorijo in prakso, ki se 

zgodi kot 'prelom' na polju telesa med telesom samim, ki je še vedno spolno zaznamovano kot 

žensko, in med idejo telesa, ki sega že v imaginarij post-feminističnega sveta. 

Vprašanja so torej sledeča: 1. Ali je (ne)uporaba lepotnih praks dokaz o (ne)feministični 

naravnanosti (ali pa vsaj večji/manjši feministični naravnanosti) posameznice oziroma ali so 

lepotne prakse tisti indikator, ki obarvajo 'Lakmusov test feminizma'?, 2. Ali odločitev za 

lepotne prakse pomeni, da je s tem 'vnaprej predamo v boju s patriarhatom'? in 3. Ali lahko v 

patriarhalnem, zgolj iluzorno svobodnem svetu kot feministke (in kot ženske) sploh naredimo 

kakršnokoli izbiro 'zase', še posebej če gre za izbire, katerih dolgoročni učinki reproducirajo 

podrejenost in ki pogosto niso niti dane kot izbire, temveč obveze?  

 

»Nisem vedela, da biti feministka pomeni, da mora biti čisto vsaka stvar, ki jo naredim, 

feministična. Ličenje mi je všeč. Zabavno je, [z njim] izgledam boljše in preprečuje moji koži, 

da bi tvorila oljne madeže. […] Popolnoma priznavam, da sledim patriarhalnim standardom 

                                                 
48

 Susan Bordo (1993) to stanje zgovorno opiše s tem, ko se vpraša, ali je sploh kakšna ženska, ki je odraščala v 

seksistični kulturi, ki ni ambivalentna glede lastne ženskosti (str. 37).   
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videza, ko pride do odstranjevanja dlak na obrazu. Nočem vedeti, kakšno bi bilo moje 

življenje, če bi izgledala kot brkata ženska. (Če sem iskrena, bi se najbrž ves čas brila, tudi če 

bi bila moški.) To je moje telo in z njim bom počela stvari, zaradi katerih mi bo v njem lažje 

živeti. Ne morem se boriti v vsaki bitki, in odkrito mislim, da so pomembnejše bitke od 

[vprašanja] britja ali ličenja (iskreno mislim, da je bil glede tega v zadnjih nekaj letih narejen 

kar spodoben napredek). 

(Oh, in kar se tiče hrane? Na točki v mojem življenju, ko sem resno štela kalorije in se 

počutila krivo glede tega, kaj sem pojedla, sem se soočala z motnjo hranjenja. ZADNJA stvar, 

ki sem jo takrat potrebovala slišati, je to, da sem zaradi tega nekako slaba feministka. Že tako 

ali tako sem samo sebe takrat dovolj sovražila).« (A.2) 

 

Sandra Lee Bartky (2006) navaja, da je 'globina sramu', ki ga ženske čutijo do svojih teles, 

»merilo razsežnosti, do katerih so vse ženske ponotranjile patriarhalne standarde telesne 

sprejemljivosti« (str. 78). Obenem opozarja, da je ravno to 'ponotranjenje' tisto, »ki lahko 

osvetli vprašanje […]: zakaj ni vsaka ženska feministka?« (prav tam). O tem priča zgornji 

zapis, ki navaja, da je že samo občutenje nezadovoljstva nad lastnim telesom huda čustvena 

obremenitev, zato bi za mnoge ženske vpeljava feministične perspektive v lastna življenja 

pomenila še dodaten stres, ker bi bile njihove že tako protislovne lepotne odločitve še dodatno 

postavljene pod vprašaj. Kot sem že večkrat omenila, in kar omenja tudi Metka Kuhar (2004), 

je zato pogosto »izziv za feministično usmerjeno raziskavo obravnavati ženske kot razumne 

akterke, ki oblikujejo socialno življenje, in se hkrati zavedati, da se njihove aktivnosti 

dogajajo v določenih okoliščinah. V patriarhalnem in potrošniško-kapitalističnem kontekstu 

so njihove izbire omejene. Ženske se pogosto zavedajo protislovij lepotnega sistema, a po 

drugi strani poskušajo v njem delovati tako, da dosežejo prednosti zase« (str. 74-75). Na 

podoben aspekt opozori tudi komentatorka, ki pravi: »Menim, da je skoraj nemogoče, glede 

na to, da nihče izmed nas ni odraščal v hermetično zaprtih prostorih brez patriarhalnih 

vplivov, ločiti, kaj delamo zaradi naših lastnih preferenc, in kaj delamo zato, ker smo bili tako 

naučeni, vsaj kar se tiče spolno zaznamovanih stvari.« (A.3) Zato se mi na tem mestu zdi 

pomembno, da dopolnim misel Sandre Lee Bartky, in sicer tako, da zagovarjam tezo, da bi 

moral biti izziv za feministično usmerjeno raziskavo tudi obravnava feminističnih žensk kot 

razumnih akterk. Prepogosto se namreč v odnosu do dileme zdi, kot da bo rešitev prišla s tem, 

če se bomo feministke zgolj ponovno opomnile na to, kaj pomeni v širšem družbenem 

kontekstu podrejanje lepotnim praksam za položaj žensk, in si same sebi pokroviteljsko 

pojasnile delovanje patriarhalnih družbenih struktur, pa bomo z olajšanim srcem in mirno 
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vestjo odložile šminko, stopile s tehtnice ter pomirjene šle naprej. Na to opozori tudi 

komentatorka, ki zapiše: »Eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem tako utrujena od tega 

pogovora [op. pogovor o (ne)prakticiranju lepotnih ritualov], ki se dogaja v feminističnem 

prostoru, je ta, da je nesramno in žaljivo domnevati, da ženske, ki se odločijo za lepotne 

prakse, niso razmislile o tem, kaj to pomeni, in ni mi jasno, kaj naj bi sploh doseglo [to] 

nenehno samo-preizpraševanje.« (B.2) Zadnji stavek hkrati odpira tudi pomembno polje, ki 

ga delno odpre tudi prej omenjeni komentar A.2 s stavkom: »Ne morem se boriti v vsaki bitki, 

in odkrito mislim, da so pomembnejše bitke od [vprašanja] britja ali ličenja,« in sicer, do 

katere mere naj bi vsaka posameznica uresničevala feministična načela v svojem zasebnem 

življenju, z ozirom na to, da se lahko kaj hitro zgodi, da strogost sledenja tem načelom 

postane primerljiva s strogostjo sledenja lepotnim standardom, kar prinaša svojevrstno 

kontraproduktivnost za sam feministični boj.  

Toda preden se posvetim temu vprašanju, se bom za trenutek še pomudila pri 

zavedanju feminističnih posameznic o patriarhalni razsežnosti lepotnih praks. Četudi se v 

mnogih komentarjih pojavlja določena mera racionalizacije pri utemeljevanju izbire 

prakticiranja 'lepotnega dela', ki se odraža bodisi kot odkrito priznanje, da se preprosto ne bi 

zmogle soočiti z negativnim odzivom družbe na njihovo odpoved lepotnim praksam (še 

posebej v primerih, kjer se ženske že leta soočajo z zaznavanjem velikega odstopanja lastnih 

teles od lepotnih idealov: »Nočem vedeti, kakšno bi bilo moje življenje, če bi izgledala kot 

brkata ženska« (A.3)), bodisi priznanje, da na tej točki še ne morejo preseči socializacijskih 

vzorcev v odnosu do področij, ki se jih lotevajo lepotne prakse, npr. dlakavost na določenih 

telesnih predelih in s tem povezano (naučeno) 'prijetno občutenje ob dotiku gladke kože', 

bodisi iskanje subverzivnih elementov v samih praksah oziroma tistega nekaj, kar si lahko v 

njih vzamemo 'za svoje' (»Ličenje mi je všeč. Zabavno je.« (A.3)), kljub negativnim občutkom 

o lastni pomanjkljivosti, ki nam jih povzročajo, še vedno ostaja zavedanje o dejanskih 

učinkih, o katerih piše tudi Simone de Beauvoir: »Ženska pa nasprotno ve, da je ljudje, ki jo 

gledajo, ne razlikujejo od njenega videza: sodijo, spoštujejo jo, želijo si jo prek njene toalete« 

(2013, str. 521). To potrjuje tudi sledeči komentar: »Meni osebno se sicer lahko zdi, da si 

nanesem rdečilo, ker mi je všeč misel na to, da služi kot nekakšen poudarek temu, kar 

govorim v danem trenutku – toda vsem, ki me opazujejo, se zdi, da nosim rdečilo zato, ker 

ženske to pač počnejo.« (B.3) 
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8.2 Intimnost in osebne odločitve 

 

Obotavljanja pri popolni odpovedi lepotnim praksam pa ne zaznamujeta zgolj tehtanje in 

analiziranje, kako bi ta izbira potencialno vplivala na samopercepcijo in samospoštovanje, ter 

trud za to, da se lepotnim praksam poskuša vzeti patriarhalno vsebino in jo nadomestiti z bolj 

emancipatorično, temveč tudi dejstvo, da podrejanje lepotnim praksam prinaša določene 

ugodnosti in privilegije na ostalih področjih življenja, na kar opozori tudi ena izmed 

komentatork: »Ne moremo se pretvarjati, da ima nošenje make-upa feministične utemeljitve 

samo zato, ker postane življenje bistveno težnje, če se temu ognemo. Vsak mali privilegij, ki 

ga pridobiš z nošenjem make-upa, je na račun tistih, ki ga ne nosijo. Tako da mi – razen če 

gre za primer, kjer zaradi nenošenja ličil pristaneš v hudi finančni stiski (kar je povsem 

mogoče) –  oprostite, če bom imela zelo malo sočutja do tistih ljudi, ki bodo pogrešali občutke 

opolmočenja, ki jim jih daje ličenje«. (B.4) V citatu se izpostavi dejstvo, da sicer obstajajo 

področja, kjer ženska zaradi zavrnitve lepotnih standardov ne doživi le zavrnitve s strani 

družbe, temveč se znajde celo v stiski za preživetje, kjer zaradi npr. ne-ličenja izgubi službo, 

obenem pa poudari, da zaradi tega, ker je podrejanje lepotnim praksam, četudi mukotrpno, še 

vedno nekaj povsem običajnega, to določenim ženskam prinaša ugodnosti (ker jih zaradi 

uporabe in videza, ki je njena posledica, družba bolj sprejema)  in s tem dodatno otežuje upor 

tistih, ki jih zavračajo. Sama tega komentarja ne razumem kot poziv k temu, da se morajo vse, 

predvsem pa ženske, ki so tudi brez ličenja in ostalih načinov preoblikovanja telesa v 

prednosti, ker po videzu in postavi ustrezajo trenutnim lepotnim idealom, nujno odpovedati 

lepotnim praksam (kot so na to nakazali določeni ostali komentarji), temveč ga razumem kot 

opozorilo na nekaj drugega – in sicer to, da bodo kljub množični zavrnitvi lepotnih praks še 

vedno obstajali privilegiji na podlagi (ženske) lepote. Na to opozori tudi druga komentatorka, 

ki se sicer načeloma strinja s problematičnostjo privilegijev, ki izhajajo iz prakticiranja 

predpisane ženskosti: »Kot je poudarila komentatorka Ruth v odzivu na objavo ge. Hauser 

prejšnji teden: 'Ali se res lahko svobodno odločimo za britje naših pazduh, ko pa vemo, da 

bomo za to nagrajene?' In tiste nagrade so tisto, kar me skrbi. […] Lepotnemu privilegiju se 

je izredno težko prostovoljno odreči, ravno zato, ker tudi ko smo spodbujene, da ga 

prakticiramo, in nikoli ne vemo natančno, koliko ga zares imamo. To je privilegij, po katerem 

lahko morda, tudi če prevprašujemo našo pravico do njegovega imetja, hrepenimo, da bi ga 

imele, zaradi česar stopicljamo na istem mestu in ne bomo nikoli mogli razviti naših morskih 

nog [op. aluzija na evolucijski proces prehoda morskih živali na kopno] in ugotoviti točno 

zakaj in kako lahko zavrnemo katerikoli lepotni privilegij, ki smo ga morebiti gojile.« (B.5) 
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Obenem pa ponovno opozori na to, da stvar ni tako zelo preprosta, kajti tudi v primeru, da se 

zavestno odločimo za aktivni odpor proti lepotnim standardom, temu sledi dolg in dolgotrajen 

proces: »Ženske, ki so se pridružile feminizmu zaradi njegovega odpora proti lepotnemu 

programiranju, lahko doživijo to dvojnost: Mnoge zgodbe o odporu se začnejo s pripovedjo o 

strogem upoštevanju lepotnega standarda in osebna rast na tem področju ni enostavno 

premočrtno napredovanje. Tako imamo sedaj ženske, ki sicer želijo aktivno izpodbijati 

lepotne standarde, toda obenem še vedno čutijo tako njihove nagrade kot zlobne zbodljaje – 

in biti v tej situaciji ni ravno prijetno.« (B.5)  

 

Toda kateri so tisti privilegiji, ki so tukaj zares ogroženi oziroma vredni tega, da se zaradi njih 

odločimo za uprizarjanje ženskosti, navkljub vsemu? Ali so to res samo privilegiji, ki so na 

primer vezani na našo eksistenco v smislu zaposlitve, ali na to, da imamo na podlagi videza 

prednost pri dejavnostih, ki vplivajo na našo kariero? Ali so to vsakodnevni privilegiji kot na 

primer ta, da nas v banki prijazneje obravnavajo, ker zaradi urejenega videza vzbujamo več   

zaupanja ali da na račun naše fizične privlačnosti v lokalu zastonj dobimo pijačo? Ali pa gre 

za privilegij, ki je vezan na nekaj veliko bolj temeljnega in bistvenega za našo eksistenco v 

simbolnem in emocionalnem smislu; in če je od t.i. privilegija ženskosti toliko odvisno, ali 

mu lahko sploh rečemo privilegij? Ali ni to vendar izraz, ki je 'rezerviran' za moške, kajti še 

najbolj privilegirana ženska bo v odnos do moškega še vedno postavljena na nižje mesto, in 

sicer na mesto objekta. Kako je potemtakem ženskost lahko kadarkoli privilegirano mesto, če 

posameznico pravzaprav osiromaši, jo postavlja v položaj nenehne konfliktnosti in dvoma, ter 

se ji hkrati ponuja kot edina možnost subjektivacije, ob kateri se mora ves čas zavedati, da se 

je morala zatreti in potlačiti zavoljo tega, da se vsaj do neke mere približa mestu subjekta.  

 S tem se lahko vrnem nazaj k vprašanju Sandre Lee Bartky 'Zakaj ni vsaka ženska 

feministka?', ki ga lahko na tej točki preoblikujem kar v vprašanje 'Zakaj se vse feministke ne 

odpovedo lepotnim praksam?', in podam prvi del odgovora, ki ga izčrpno vpelje že citat 

Simone de Beauvoir (2013): »Privilegij moškega, ki je občuten že v otroštvu, je v tem, da 

njegovo poslanstvo človeškega bitja ni v nasprotju z njegovo moško usodo. Zaradi enačenja 

falosa s transcendenco mu njegovi družbeni in duhovni uspehi zagotavljajo moško veljavo. Ni 

razdvojen. Od ženske pa se pričakuje, da bo svojo ženskost dopolnila tako, da bo iz sebe 

naredila objekt in plen, se pravi, da se bo odpovedala zahtevam suverenega subjekta. Za 

situacijo osvobojene ženske je posebej značilen prav ta konflikt. Noče se zamejiti zgolj v 

žensko vlogo, ker se noče pohabiti; a zavračanje svojega spola bi bila pohaba. Moški je 

spolno določeno človeško bitje; ženska je celovit in moškemu enak individuum le, če je tudi 
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sama spolno določeno bitje. Če se odreče ženskosti, se odreče delu svoje človeškosti. 

Mizogini so odločnim ženskam pogosto očitali, da 'se zanemarjajo'; a pridigali so jim tudi: če 

nam hočete biti enake, si nehajte barvati obraze in si lakirati nohte. Zadnji nasvet je absurden. 

Ideja ženskosti je natanko zato, ker jo umetno definirajo običaji in mode, vsaki ženski vsiljena 

od zunaj; lahko bi se razvijala tako, da bi se njene norme približale tistim, ki jih zase 

sprejemajo moški […]. A vprašanja to bistveno ne spremeni: individuum te ideje ne more 

oblikovati po svoji volji. Ženska, ki se ji ne prilagodi, se spolno in potemtakem družbeno 

razvrednoti, saj je družba integrirala spolne vrednote« (str. 521). »V celoti hoče ženska ostati 

ženska tudi zato, ker bi rada ohranila kar največ možnosti za soočanje z drugim spolom. 

Najtežji problemi se zastavljajo prav na področju spolnosti. Če naj bi bila ženska celovit, 

moškemu enak individuum, mora imeti možnost stika z moškim svetom, tako kot ima moški 

možnost stika z ženskami, imeti mora možnost stika z drugim; vendar pa zahteve drugega v 

obeh primerih niso simetrične« (prav tam, str. 522). Gre torej za to, da je so dominante 

podobe ženskosti tako močno zvezane s spolno privlačnostjo in z njim povezanim občutkom 

(spolne) zaželenosti, da za žensko zavrnitev ali nezmožnost podreditve disciplinarnim 

praksam in sankcije, ki temu sledijo »lahko pomeni izgubo nujno potrebne intimnosti; tako za 

heteroseksualne ženske kot za lezbijke to lahko pomeni odklonitev dostojnega preživljanja« 

(Lee Bartky, 2006, str. 77). Podobno ugotavlja tudi Rosalind Coward (1989): »Kadar slišimo, 

da je izbira seksualnih partnerjev svobodna, bomo gotovo slišali tudi o privlačnem videzu, 

skrivnostni alkimiji, ki udari kot strela z jasnega v najbolj neprimernem trenutku. In v tem je 

prisila
49

. Kajti ženske so prisiljene, da se na določene načine naredijo privlačne, in ti načini 

vključujejo podreditev stališču kulture o primernem seksualnem vedenju
50

; ženski videz je 

obtežen s kulturnimi vrednotami in ženske morajo oblikovati svojo identiteto v okviru teh 

vrednot, ali pa – s težavo – njim navkljub« (str. 63-64). »Kulturna sporočila o pomembnosti 

                                                 
49

»Lepotni ideal je ideal zato, ker ne obstaja: njegovo delovanje se nahaja v vrzeli med željo in zadovoljitvijo. 

Ženske niso popolne lepotice brez distance. […] Lepotni mit se pred moškimi premika kot privid; njegova moč 

je v njegovi nenehni izmikajoči se naravi. Ko se vrzel zapre, ljubimec objame samo svojo lastno deziluzijo. Mit 

dejansko podcenjuje spolno privlačnost. Privlačnost je dialog ali ples ali lovljenje ravnotežja na vrvi, ki je 

odvisna od edinstvenih kvalitet, spominov, vzorci želja obeh vpletenih oseb; 'lepota' je generična«. (Wolf, 2002, 

str. 176). 
50

 »Ta zunanja-notranja perspektiva na lastno seksualnost vodi do zmede, ki je v središču [op. lepotnega] mita. 

Ženske zamenjujejo seksualni videz z opazovanjem osebe na seksualni način [...]; mnoge zamenjujejo seksualne 

občutke s tem, da so same seksualno občutene [...]; mnoge zamenjujejo poželenje s tem, da so zaželene. 'Moj 

prvi seksualni spomin,' pravi neka ženska, 'je bil, ko sem si prvič obrila moje noge, in ko sem z roko pogladila 

gladko kožo, sem imela občutek, kot da ta roka pripada nekomu drugemu.' Ženske pravijo, da se 'počutijo bolj 

seksi', ko shujšajo; toda živčni končiči v klitorisu in bradavičkah se ne razmnožujejo z izgubo telesne teže. 

Ženske mi povedo, da so ljubosumne na moške, ker lahko izkusijo toliko užitkov ob ženskem telesu; da si 

predstavljajo, kako se nahajajo v notranjosti moškega telesa, ki se takrat nahaja tudi znotraj njihovega, da lahko 

posredno izkusijo užitek.« (Wolf, 2002, str. 158) 
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ženskega videza – na splošno, pa tudi za vzpostavitev ter ohranjanje intimnih odnosov z 

moškimi – so lahko tako zakoreninjena, da tudi sprejeta feministična ideologija le malo vpliva 

na jedrna prepričanja« (Cash idr., 1997, v Kuhar, 2004, str 75). Zato je seveda tudi 

feminističnim posameznicam nadvse pomembno, da imajo možnost izkušnje intimnosti in 

seksualne zaželenosti, četudi to pomeni odpoved ali pa vsaj sklepanje kompromisov pri 

sledenja določenim feminističnim načelom (četudi bi nedvomno mnoge feministke – 

predvsem radikalne – v kompromisih videle enako stopnjo problematičnosti kot v primeru 

vestnega sledenja lepotnim praksam). Poleg tega so v družbi, kot sem že omenila, »še vedno 

široko zakoreninjene stereotipne povezave med feminizmom in fizično neprivlačnostjo. 

Feministke so pogosto obravnavane kot sovražnice lepote in zapeljivosti« (Bartky, 1990, str. 

41, v prav tam), predvsem zaradi drugega vala feminizma, ki je zavrnil modna 'ženstvena' 

oblačila, kar je sprožilo val antifeminističnega posmehovanja in stereotipov v popularnem 

tisku (povzeto po: MacDonald, 1995, str. 211).  Zato se drugi del odgovora na vprašanje 

'Zakaj se vse feministke ne odpovedo lepotnim praksam?' odraža v konceptu ženskosti kot 

sestavnega dela posamezničine identitete (na kar opozori v zgornjem citatu že Simone de 

Beauvoir) in njegove zvezanosti s stereotipno negativno podobo 'grde feministke', kar privede 

do prepričanja (in posledično tudi zavračanja feminizma pri nekaterih ženskah), da bo 

vključitev v feminizem ženske 'oropala' še za tisto, kar jim kljub zatiralski naravi in za visoko 

ceno, prinaša vsaj nekaj občutka adekvatnosti in vrednosti. 

 

»Nekaj je res prekleto narobe, če je po neki logiki 'feminizem' to, da se pripravi ženske do 

tega, da še naprej dvomijo in se počutijo slabo o stvareh, ki jih storijo zase, obenem pa je vse 

breme za to vedno na ženskah, ne moških. Ne, uporabiti šminko mogoče res ni feministično 

dejanje, ni pa to slabo dejanje, in če si res želiš imeti svoje ustnice bolj rdeče ali rožaste ali 

slezenaste ali koralne ali celo vijolične ali modre ali črne ali bež, bi morala imeti možnost, da 

to storiš brez krivde ali skrbi o tem, kaj to pomeni za druge [ženske]«. (A.4)  

 

Zgornji komentar sicer ne direktno, pa vendarle nekako odraža oboje, tj. občutek adekvatnosti 

in vrednosti. »Imeti telo, ki daje občutek 'ženstvenosti' – telo, družbeno proizvedeno skozi 

določene prakse – je v večini primerov bistveno za žensko, kako bo čutila samo sebe kot 

ženska, in glede na to, da so trenutno osebe lahko le moški ali ženske, njeno občutenje same 

sebe kot obstoječe posameznice. Posedovanje takšnega telesa je lahko bistveno za njeno 

občutenje same sebe kot seksualno želeči in želen subjekt« (Lee Bartky, 2006, str. 79). Četudi 

je disciplinirajoči projekt ženskosti v končni instanci uničujoč, pa lahko »ne glede na končni 
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učinek […] omogoča posamezniku, na katerega vpliva, občutek obvladovanja kot tudi 

določen smisel za identiteto. Tu pa je določena kontradikcija: medtem ko njeno breme lahko 

prispeva k večjemu omejevanju, lahko disciplina pripomore k določenem razvoju 

posameznikovih zmožnosti« (prav tam, str. 78).  »Toda feminizem, še posebej pravi radikalni 

feminizem, postavlja pod vprašaj patriarhalno konstrukcijo ženskega telesa, grozi ženskam z 

določeno dekvalifikacijo, čemur se običajno ljudje upirajo: poleg tega pa preizprašuje tisti 

aspekt osebne identitete, ki je povezan z razvojem čuta za kompetentnost« (prav tam, str. 78-

79). S tem, ko je ženskost temeljni del sebstva in način (ženske) subjektivacije, pa lahko tako 

posameznica »vsak politični projekt, ki želi razkrinkati mašinerijo, ki spreminja žensko telo v 

ženstveno telo, […] razume kot nekaj, kar ji grozi z deseksualizacijo, če ne s popolnim 

uničenjem« (prav tam, str. 79). O tem implicitno nakazano, četudi v malce drugačnem 

kontekstu, tudi v zgornjem blogovskem komentarju A.4: »»Nekaj je res prekleto narobe, če je 

po neki logiki 'feminizem' to, da se pripravi ženske do tega, da še naprej dvomijo in počutijo 

slabo o stvareh, ki jih storijo zase. […] če si res želiš imeti svoje ustnice bolj rdeče[…], bi 

morala imeti možnost, da to storiš brez krivde.« Četudi komentatorka ne sodi med ženske, ki 

bi zavračale feminizem zaradi prej omenjenih stvari, pa vseeno opozori na to, da mora tudi 

feminizem, kljub svoji predanosti doseganja nadvse pomembnega cilja, kjer je na izjemno 

težavni poti do le-tega – karikirano rečeno – po besedah Sandre Lee Bartky (2006) »upor […] 

zatrt vsakič, ko ženska vzame pinceto za obrvi ali gre na novo dieto« (kar razumljivo 

povzroča frustracije feminističnim akterkam), reflektirati samega sebe kot aktivistično in 

miselno paradigmo. Predvsem pa mora reflektirati, kakšno vlogo igra v vsakodnevnem 

življenju posameznic in posameznikov ter kako je z njihove strani percepiran način 

uresničevanja feministične agende. Seveda to ne pomeni, da mora feminizem 'omehčati svojo 

ostrino' in postati bolj konformističen ter prilagodljiv zgolj zavoljo osebnih občutkov tistih, ki 

se zanj deklarirajo, a vendar se mora ravno zaradi ostrine, ki je potrebna za boj s patriarhatom, 

zavedati, pred kako zahtevno in skoraj nemogočo naloga se znajde posameznica, ki poskuša 

uskladiti svojo feministično pozicijo z življenjem v patriarhalni družbi. Na to opozori tudi prej 

omenjeni komentar B.5: »Mnoge zgodbe o odporu se začnejo s pripovedjo o strogem 

upoštevanju lepotnega standarda in osebna rast na tem področju ni enostavno premočrtno 

napredovanje. Tako imamo sedaj ženske, ki sicer želijo aktivno izpodbijati lepotne standarde, 

toda obenem še vedno čutijo tako njihove nagrade kot zlobne zbodljaje – in biti v tej situaciji 

ni ravno prijetno«. Upala bi trditi, da dani komentar na nek način zelo dobro povzame 

občutenje feministične krivde, saj ženskam, ki jo občutimo, priznava določeno vednost, 

samorefleksijo in avtonomnost, s katerimi se poskušamo bolj ali manj uspešno odzivati na 
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ambivalentnost feminizma do lepotnih praks oziroma na ambivalentnost ženskosti kot take. 

Ravno zaradi tega je potrebna dodatna previdnost, kadar zapademo v obsojanje žensk v imenu 

feminizma zaradi njihovega performiranja ženskosti preko lepotnih praks. Takšna apriorna 

pejorativna percepcija ženske, ki se ne glede na feministično prepričanje poslužujejo lepotnih 

praks,hkrati postavlja v nekakšno vlogo 'pasivnih žrtev patriarhata'. Na problematiko takšnega 

pristopa opozori tudi Bordo (2008): »Prvotni feministični model telesnih politik je 

predstavljal težave za kasnejšo feministično misel. 'Stari' feministični model je […] imel 

tendenco, da je subsumiral vse patriarhalne institucije in prakse pod model zatiralec/zatirani, 

ki temelji na teoretični predpostavki, da moški 'posedujejo' in vršijo moč nad ženskami, ki so 

temu ustrezno obravnavane kot popolnoma nemočne. Glede na ta model je tako ženska, ki si 

operativno poveča prsi, 'da bi ustregla svojemu moškemu', žrtev njegove 'moči' nad njo in kot 

taka primerljiva s sužnjo, ki se podredi željam svojega lastnika« (str. 253). Takšna črno-bela 

predstava prav tako prezre možnost, da gre pri uporabi lepotnih praks za racionalno, tehtno 

odločitev, ki lahko deluje kot neke vrste preživitvena strategija v »seksističnem in mizoginem 

svetu« (B.7.). 

 »Ljudje okoli mene – mnogi se ne identificirajo s feminizmom zaradi težav, ki jih imajo s 

rasizmom in ostalimi izmi v feminizmu - so pisatelji in bralci ter umetniki in socialni delavci 

in tisti, ki spreminjajo svet in sanjači, in ne morem si predstavljati, da bi odložili svoje delo za 

trenutek na stran, da bi razmislili o tem, ali je njihovo senčilo najboljša feministična izbira ali 

ne. Tega ne pravim zato, ker bi bilo senčilo nepomembno; mislim le, da je povsem 

irelevantno, razen če imajo oni sami občutke glede tega, da ga uporabljajo. In mnogi, če ne 

vsi izmed njih, so odraščali s tem, da jim je družba dan za dnem govorila, da so grdi, da 

njihova telesa predstavljajo vse možne grozne stvari – ker so amputirani ali imajo brazgotine 

ali so temne polti ali so debeli ali so trans ali celo vse od naštetega - in vsak dan jih vidim, 

kako se borijo, upirajo, podlegajo ali slavijo zmago nad tem sranjem, ki je sovraštvo do [op. 

lastnega] telesa, in ki ne pravi samo 'tvoje obrvi izgledajo smešno', ampak tudi 'ti si pošast' in 

'nikoli se ne bi smel roditi'- in pomislim, da [op. pri tem] gledamo na to, kakšno morebitno 

škodo bi lahko naredili z uporabo... maskare? Britjem nog? Živčno govorimo,'Oh, seveda je v 

redu [op. da prakticirate lepotne prakse], ampak samo želeli smo se prepričati, da ste res 

temeljito analizirali svojo odločitev'? 

Nekaj je na tem, ko zahtevamo od ljudi, naj analizirajo svoje odločitve, tako da bodo lahko 

pripomogli k temu, da bo svet boljši kraj, zaradi česar se počutim malce umazano. Menim, da 
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obstaja velika razdalja med mikro ravnijo ne-uporabe ličil in makro ravnijo odprave 

patriarhata, in v tem primeru postane stvar bolj simbolična in ideološka in 'tehnična', da se 

lahko prilega mojemu življenju in ljudem v njem - in ko vidim, da se razprava 'rdečilo: da/ne' 

vedno znova in znova začenja, je to zame postal dimni signal, da imam opravka s 

konceptualnim okvirjem 'ideje in problemi', namesto s konceptualnim okvirjem 'ljudje in 

občutki'.« (B.6) 

Pričujoči zapis torej brani odločitev posameznic in posameznikov do tega, da se poslužujejo 

lepotnih praks na vsakodnevni ravni kot nekaj, kar ne bi smela biti točka kritiziranja, v kolikor 

ne gre za dilemo, ki bi njih same bremenila ter omejevala pri vsakodnevnem življenju. Kot 

pravi Naomi Wolf (2002): »Problem z ličili obstaja samo takrat, ko se ženske brez njih 

počutijo nevidne ali nesposobne. Problem s telovadbo obstaja samo takrat, ko se ženske 

sovražijo, kadar ne telovadijo. Kadar je ženska prisiljena k temu, da se okrasi, da si pridobi 

[op. sodno] zaslišanje, ko se mora pobriti zato, da zaščiti svojo identiteto, ko mora biti lačna 

zato, da obdrži službo, […] je to točno isto, zaradi česar 'lepota' boli. Kajti tisto, kar boli 

ženske pri lepotnem mitu, ni krašenje ali izražena seksualnost ali čas, ki je porabljen za nego, 

ali pa želja, da bi pritegnile ljubimca. […] Dejanski boj se odvija med bolečino in užitkom, 

svobodo in prisilo«(str. 272). Tako zapis B.6 kot zapis Naomi Wolf odpirata tudi širše polje 

premisleka med 'mikro ravnijo ne-uporabe ličil in makro ravnijo odprave patriarhata', kar 

nas ponovno vrača na vprašanje o tem, do katere mere je sploh produktivno pod kritični 

pogled jemati vsako dejanje, ki ga storimo v vsakodnevnem življenju. Pri tem ne gre za 

implicirano trditev, da so ljudje, ki se vsak dan borijo za 'višje dobro' kot na primer ljudje, ki 

jih omenja zgornji zapis, po neki logiki oproščeni preizpraševanja svojih mikro dejanj - kot da 

bi lahko z bojem na sistemski ravni lahko zapolnili neko imaginarno kvoto boja za odpravo 

patriarhata, da lahko potem v vsakodnevnem, zasebnem življenju reproducirajo ta isti 

patriarhat (pri čemer moram ponovno opozoriti, da je bil in je še vedno proces osvobajanja 

žensk večinoma v javni, ne pa tudi zasebni sferi, eden izmed ključnih dejavnikov za 

ohranjanje patriarhata, in je potemtakem še toliko bolj ključno, kako se s tem, kljub 

medsebojni povezanosti obeh sfer, spopadamo zasebno). Vsekakor je potrebno ohraniti 

določeno mero samokritike in samorefleksije, vendar pa ne za vsako ceno. Kot opozarja zapis, 

se zdi da takrat, ko od ljudi ves čas »zahtevamo, naj analizirajo svoje odločitve, tako da bodo 

lahko pripomogli k temu, da bo svet boljši kraj« (B.6.), pridemo do točke, da smo s tem 

problemom okupirani do te mere, da začenjamo videti zasebno sfero posameznic in njihovo 

delovanje v njej kot najpomembnejše in najbolj problematično mesto reprodukcije patriarhata; 
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da postajamo preveč osredotočeni na domnevne 'problematične feministične posameznic'« 

napram 'neproblematični feministični večini' v odnosu do prakticiranja ženskosti kot pa na 

sistem sam. Zato še enkrat poudarjam: »Koncept preživitvenih strategij se mi zdi res nadvse 

koristen pri pogledu na to [op. razpravo]. Vsi moramo preživeti v tem seksističnem in 

mizoginem svetu, in imamo pri tem na voljo različne vire (v smislu denarja, privilegija, časa, 

sposobnosti in tako naprej). […] Menim, da je pomembno, da zavzamemo izhodiščno stališče, 

da so ljudje vešči svojih preživitvenih strategij in da delajo stvari, tako kot jih, z razlogom. 

Cilj ne bi smel biti spreminjanje individualnih preživitvenih strategij, temveč spreminjanje 

sveta tako, da te preživitvene strategije ne bodo več potrebne.« (B.7) Po mnenju Judith Butler 

je že sam družbeni spol neke vrste strategija preživetja; je kulturno preživetje, ki je »v 

prisilnih sistemih performans z očitno kaznovalnimi posledicami« (2001, str. 148); je prikaz 

zgodovinskih možnosti, materializiranih »v raznih korporealnih slogih, [ki] niso nič drugega 

kot kaznovalno regulirane fikcije, pod pritiskom izmenično utelešene in odklonjene« (prav 

tam). Po drugi strani pa se je enako pomembno pri celotni razpravi izogniti tudi temu, da bi v 

odločitvi za lepotne prakse videli zgolj kompromis, preživitveno prakso ali racionalizacijo, ki 

sicer še vedno reproducira svoje zatiralne učinke, a jih zavoljo razumevanja okoliščin 

akterkam 'oprostimo'. Menim, da bi bilo, kot pravi komentatorka A.4, kljub kompleksnosti 

situacije, pri kateri se lahko kaj hitro proizvede kontra-učinek dobronamernemu dejanju, v 

lepotnih praksah potrebno dejansko videti tudi poskus skrbi zase. Skrbi zase ne kot simptoma 

neoliberalnega postmodernega individualizma in njegovega poskusa premeščanja 

odgovornosti na posameznika ter sredstva (samo)nadzora, temveč kot načina preživetja v 

sistemu, ki nas siromaši. V tem kontekstu gre torej za nabor dejanj, ki jih poskušamo, kljub 

delovanju vseh 'podtalnih strukturnih mehanizmom', narediti zase in s tem zavrniti stranske 

negativne učinke, predvsem pa se izogniti občutku krivde, oziroma z besedami Audre Lorde 

(1988): »Skrb zase ni uživaštvo, temveč samoohranitev, in kot tako dejanje političnega boja« 

(str. 131). Včasih se namreč zazdi, da je individualno spoprijemanje s težavami ali 

obvladovanje situacije ali osredotočanje nase in lastne potrebe poskus odvračanja pozornosti 

od  strukturnih neenakosti. Nekatere_i pri tem naredijo še korak dlje in v tem vidijo celo 

prilagoditev sistemu, s čimer naj bi se le-ta avtomatsko okoriščal, tudi če gre za posameznice 

in posameznike, ki znotraj njega ne zasedamo privilegirane pozicije, in ki nam je sistem bolj 

škodil kot koristil. Le maloštevilne_i v sistemu imajo na voljo dovolj virov in iznajdljivosti, 

da v njem lagodno preživijo – vse_i ostali moramo neprestano iskati nove načine. Seveda 

pridobivanje iznajdljivosti za vsakodnevno soočanje s sistemom po navadi ne spreminja 

sistema samega, četudi lahko drastično spremeni naše življenje. Toda predpostaviti, da 
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vsakodnevni načini (med njimi tudi uporaba lepotnih praks in skrbi zase), s katerimi se ljudje 

spoprijemajo s sistemom in neenakostjo, ki jo povzroča, implicirajo, da gre tu za nekakšen 

neuspeh na njihovi strani – še več, celo identifikacijo s sistemom –, je še ena izmed 

'neenakosti', s katero se morajo spopadati, in je kot tako na dolgi rok kontraproduktivno. 

Uporaba interpretacij, ki vključujejo koncept preživitvene strategije, se mi zato v danem 

primeru zdi ključnega pomena za poglobljeno razumevanje feministične krivde in njenih 

realnih učinkov na življenje posameznic. 

 

8.3 'Osebno je politično', toda do katere meje? 
 

Z vsem tem v mislih je sedaj čas, da se ponovno vrnem k vprašanju, ki si ga zastavi ena izmed 

komentatork (B.2): »Kaj naj bi sploh doseglo [to] nenehno samo-preizpraševanje«? Oziroma, 

če razširim to vprašanje: Do katere mere naj bi v svojem življenju feministične posameznice 

uresničevale feministična načela in na kateri točki postane kontraproduktivno za sam 

feministični boj? Kako ostati samorefleksivne in samokritične feministične posameznice, ne 

da bi ob tem postale same sebi in drugim 'največje sovražnice'? Katere so tiste bitke, ki se jim 

včasih vseeno kaže odpovedati zavoljo tega, da se kot posameznice ne izčrpamo na tej težki 

poti in da feminizem za nas ne postane izvor novega kritičnega panoptičnega opazovalca, ki 

bi nas neprestano opozarjal na to, kako nam je spodletelo? Kako lahko zavarujemo našo 

lastno zasebnost pred tem, da bi postala popolnoma javno prizorišče dialektičnega in 

materialnega boja, ne da bi se s tem odpovedale »političnemu karakterju vprašanj in 

problemov, zakoreninjenih v intimnem življenju« (Boling, 1996, str. 58, v Kuhar R., 2010, 

str. 139)? 

»Vem, da je osebno politično in da imajo odločitve, ki jih sprejemamo, učinke na to, kaj 

družba pričakuje od drugih žensk, toda jaz ne sodim svojega feminizma ali feminizma 

kateregakoli drugega na podlagi njihovega sodelovanja pri teh posrednih učinkih. Vsak 

posameznik - tudi najbolj privilegirani beli heteroseksualni bogati TAB
51

 moški, ki si ga lahko 

predstavljate - je do neke mere podrejen družbenim pričakovanjem.« (A.5) 

                                                 
51

 Ang. TAB (Temporarily Able-Bodied) – začasno telesno zmožna_en. Gre za grob prevod termina, ki 

predpostavlja, da se bo večina izmed nas na neki točki v življenju srečala s kakšno telesno nezmožnostjo iz 

različnih razlogov. Uporaba termina je vse bolj pogosta med tistimi, ki so invalidni ali kako drugače telesno 

nezmožni, saj naj bi brisala delitev med ljudmi glede na telesno nezmožnost. (povzeto po: EdisoninNotkin, 

2010) 
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Ponovno se torej znajdemo pred vodilom 'Osebno je politično' za katerega sem že v 

predhodnih poglavjih nakazala, da je tako temeljno zaznamoval feministično perspektivo, da 

je postal domala normativna zahteva in konstitutivni element tega, kaj naj bi feminizem bil, še 

pogosteje pa predmet razprav o tem, kaj naj bi bil 'prava' oziroma 'avtentična' feministična 

pozicija. Zagotovo gre za vodilo, ki primarno organizira feministični pogled; lahko bi celo 

rekla, da je to vodilo morda tisti 'Lakmusov test feminizma', o katerem se sprašuje 

komentatorka A.1. Toda, kot opozori zgornji citat, ali naj se feminizem posameznic res 

presoja zgolj glede na posredne učinke? In ali biti feministka s tega vidika torej pomeni, da 

morajo biti tvoje življenje in vsa tvoja dejanja, ne glede na to, ali se odvijajo v javni ali 

zasebni sferi, nenehno vsem na očeh, ker se na vsakem polju tvojega življenja bije 

'patriarhalni boj'? Zdi se, kot da je temu res tako. Vsaj takšen vtis dajejo še vedno žive 

dominantne drugovalovske feministične perspektive kot tiste, ki primarno sodelujejo pri 

formaciji tega apodiktičnega pričakovanja, ki ga feminizem naslavlja na svoje akterke_je. Kot 

nasprotje temu pričakovanju tako »[Hannah] Arendt zagovarja za marsikatero feministično 

analizo javnosti in zasebnosti problematično in skrajno neprijetno pozicijo. Meni, da nekatere 

stvari preprosto morajo ostati v zasebnosti, skrite pred javnostjo, ker le tako lahko doživijo 

razcvet in preživijo. Zasebna sfera je zato prostor tiste človeške aktivnosti, ki ne bi preživele 

'neizprosne zaslepljujoče luči, ki izžareva javnost' (Arendt, 1996, [1958], str. 53, v Kuhar R., 

2010, str. 150)«. »Boling (1996, str. 61, v prav tam, str. 151) meni, da Arendt s tem ne želi 

predlagati, da vprašanja, ki se tičejo zasebnosti, ne morejo postati stvar javne razprave, vendar 

moramo biti pri tem nadvse pazljivi, da s politizacijo zasebnosti ne uničimo vseh možnosti 

življenja v zasebnosti. Boling meni, da o praksah zasebnosti lahko razmišljamo kritično in 

politično, pri tem pa ni potrebno, da celotno zasebnost razumemo vedno in nujno ideološko, 

kot prostor, ki je nujno opredeljen z relacijami moči in ga definirajo privilegiji enih nad 

drugimi« (prav tam). Če se torej postavimo na mesto feministične avtoritete, ki naj bi z vidika 

vednosti domnevno upravičeno presojala o zasebnem življenju feminističnih posameznic 

zavoljo uspešnosti feminističnega boja (zdi se, da se takšna pozicija prevaja v poenostavljen 

pristop v stilu 'potrebno je preverjati, če se vse držimo istih pravil, drugače ne bo patriarhat 

nikoli presežen')
52

, se nam zgodi, da se znajdemo v »nevarnosti fenomena 'velikega brata'« 

                                                 
52

 »Feministke so obtožene, da predpisujejo 'pravilne' oblike ženskega vedenja, zlasti v zvezi s spolnostjo. Sally 

Quinn, v Washington Postu trdi, da feministične voditeljice niso zmožne 'ločiti delovnega mesta od spalnice' in 

'želijo usmerjati vedenje ljudi v njihovem osebnem življenju'« (Quinn, 1992, v Sorisio, 2003, str. 428 ). 
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(prav tam, str. 155) – in tak vdor v zasebnost ni upravičen, v kolikor gre za vsiljevanje in 

obsojanje, četudi z dobrimi nameni
53

.  

»Mislim, da je negativna plat obsojanja [op. žensk/feministk, ki nosijo ličila]«, pravi 

komentatorka B.8, »ta, da te prisili, da postaneš dogmatičen. Dogma je kontraproduktivna - 

omejuje ponovno preučitev domnev, izključi dialektični proces in iz trenutnih pogledov 

napravi predmete vere. Ali naj bo feminizem nekaj takega kot pogodba vse-ali-pa-nič, ki jo 

ljudje podpišejo, ali pa naj bo pristop k doživljanju življenja, filozofija? Mislim, da je to 

vprašanje v samem izvoru odpora do obsojanja.« Slednje sovpada z opozorilom Judith Butler, 

da bi »feministična kritika […] morala raziskati totalizirajoče trditve maskulinistične 

označevalne ekonomije, a hkrati biti samokritična do lastnih totalizirajočih potez« (1995, str. 

25). Tako kot v patriarhalnem sistemu 'biti ženska' oziroma 'prakticirati ženskost' ne pomeni 

zgolj vizualne podobe, temveč predvsem predpisan način vedenja, lahko tudi v feminističnem 

kontekstu 'biti feministka' kaj hitro postane normalizirajoča vizualna in vedenjska podoba, kar 

sem podrobneje raziskovala v poglavju Dediščina drugega vala feminizma – medijski 

protiudar in 'nemogoče' zahteve, in takrat lahko feminizem, kot pravi komentatorka, postane 

»nekaj takega kot pogodba vse-ali-pa-nič«. Takšna feministična pozicija, ki v odločitvi za 

videz, ki se podreja konstruktu ženskosti, vidi odpoved feministični poziciji, in ki torej 

vrednoti 'kvantiteto' feminizma glede na (vizualne) posredne učinke, postavlja pred žensko 

enako lažno izbiro kot ga pred njo postavlja lepotni mit: 'Kaj bom torej, seksualna ali resna?' 

oziroma 'Kaj bom torej, ne-feministka, ki sledi lepotnim idealom, ali feministka, ki jih 

(diskurzivno in materialno) zavrača?' Če lepotni mit pred nas postavlja podobo »družbeno 

odobravane, splošne Ženske« (Coward, 1989, str 65), ki vedno prekrije našo zrcalo podobo in 

nas zabriše kot avtonomne subjekte, ki se upiramo vsiljevanju dominantnih določitev in 

interpretacij naših dejanj, potem feministična pozicija 'vse-ali-pa-nič' pred nas postavlja 

podobo feministično odobravane in predpisane Feministke, ki prezre našo sposobnost 

reflektiranja morebitnih učinkov dejanj pri reprodukciji patriarhata, in možnost, da to udejanja 

še nekaj drugega kot zgolj slednje, ter v nas uperja enak kritičen pogled, ki nam sporoča, da 

nikoli ne bomo 'dovolj dobre'. Feministična agenda, ki naslavlja problematiko z diskurzom 

emancipacije in osvoboditve, za katerim se skriva dominantni feministični obsojajoči pogled, 

tako ne more ponuditi zadovoljivega odgovora na to, kako stanje osvoboditve, ki ga naslavlja 

v svojem govoru, doseči. »Projekcija osvoboditve je tu povezana z zavračanjem normativnih 

                                                 
53

 Op.a. Upam, da je jasno, da ne zagovarjam teze, da se v zasebnost nikakor ne sme posegati – to je namreč 

nujno storiti predvsem takrat, ko je zasebnost za posameznico_ka mesto zlorabe in nasilja. Želim le poudariti, da 

mora obstajati določeno zamejeno razmerje med zasebnostjo in javnostjo, ki pa mora biti redifinirano brez škode 

na račun enega ali drugega.  
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podob, z gesli 'the right to ignore fashion', 'fat is a feminist issue', 'no more Miss America', 

itd. ali pa z iskanjem ne-normativnih podob ženskosti na osnovi neposrednega obračanja 

stereotipov (včasih v duhu brisanja same spolne razlike, torej nekako po sledeh prvega 

obdobja feminizma), s podobami mišičastih, macho žensk, homoseksualk itd. Vendar kljub 

temu prevlada zaključek, da se patriarhalna oblast tako močno vtisne v žensko identiteto, da si 

težko zamislimo, kako bi bilo lahko drugače. In tudi za feministične kritike ženske ne morejo 

biti dovzetne, ker bi morale s tem opustiti sam občutek identitete« (D. Bahovec, 1995, str. 

30). Ta je sicer »lahko kulturna fikcija« (Kuhar, 2010, str. 88), a jo »doživljamo kot realno in 

kot taka ima realne posledice« (prav tam, str. 87). Tudi samo »iskanje neformativnih podob 

ženskosti na podlagi neposrednega obračanja stereotipov vodi v novo predpisovanje, nov 

normativizem, novo verzijo enoumja« (D. Bahovec, 1996, str. 233), zato so izraženi dvomi o 

drugovalovskem odnosu do normativnih podob ženskosti – ki je že v času drugega vala dobil 

splošno oznako 'feminističen' in bil torej percepiran kot prevladujoči odnos kateregakoli 

feminizma do tega vprašanja – , naleteli na številno podporo, ko so ga označili za 

hipokritskega (ker naj bi zgolj zamenjal 'ženstveno' uniformo z 'ne-ženstveno') in puritanskega 

(povzeto po: Macdonald, 1995, str. 211-212). Prav slednje nas opozori na obstoj nečesa, za 

kar se zdi, da se skriva pod pojmom feministična estetika, ki naj bi očitno sočasno opisoval 

feministični odnos do normativnih podob in vzpostavitev lastnih podob (kar naj bi bil le obrat 

stereotipov v 'nabor ne-ženstvenih podob'), a se neprestano kaže le v fragmentirani in 

izmuzljivi podobi, kar očividno še posebej ne moti tistih, ki se nanjo sklicujejo (ali pa vsaj 

posredno obračajo) pri vrednotenju feministk preko njihove vizualne podobe.  

 

8.4 'Feministična estetika' in feministični subjekt…  

 

»Nismo še v post-feminističnem svetu, kjer bi se ženske lahko odločile za stereotipno ženskost 

brez posledic, zato menim, da bi se tiste, ki se imajo za feministke, morale še naprej 

pogovarjati o prisili k ženskosti, tudi če same osebno zaradi tega niso utrpele nobene škode. 

Vsekakor menim, da ni potrebe po tem, da se napade [Emily] Hauser, ker je pisala o tem 

problemu, ali ji svetovati, kot to počnejo nekatere komentatorke, da naj preprosto sprejme 

svojo ženskost, namesto da razmišlja o načinih, kako ji je vsiljena. Naj ponovim še enkrat, ne 

govorim o tem, da obstaja ena sama feministična estetika, ki bi se ji morali vsi podrediti, toda 

če je smisel feminizma v izbiri, potemtakem mora obstajati možnost izbire in trenutno te 

možnosti nimajo vsi. Radikalne feministke, ki kritizirajo druge ženske […], so morda 
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nadležne, vendar so obenem redke in ne preveč vplivne, tako da bi se morali osredotočiti na 

veliko močnejši pritisk s strani širše družbe, ki lahko resnično prisili ljudi v izraze spola, ki 

jim ne ustrezajo.« (A.6) 

 

Omenjena feministična estetika v komentarju je pojem, za katerega se zdi, da ima obstoječo 

materialno podlago, in da je tisti totalizirajoči element, v skladu s katerim se presoja 

feminizem posameznic; da že mora biti nekaj, kar je (nekje, četudi nihče ne ve, kje) točno 

določeno in da gre za tisto, kar oblikuje normativno podobo feministke in ki temu primerno 

pričakuje tudi njeno prakticiranje. »Elizabeth Wilson, ki je zaslužna za pionirsko ponovno 

ovrednotenje mode znotraj feminizma, opisuje različne drže feministk do mode kot boj med 

'avtentičnim' in 'modernim' pogledom na identiteto. Privrženke 'avtentičnega' pogleda 

verjamejo, da je naloga žensk kot zatirane skupine, da odkrijejo svojo pravo naravo, in da 

odstranijo prah stoletij, ki je zakrival njihovo pravo bistvo. Moda je tako v tem kontekstu 

obravnavana kot ena izmed mask, ki služi temu, da prekriva tisto, kar naj bi ženske zares bile. 

'Modernistke' pa na drugi strani sprejemajo, da je sodobno družabno življenje odvisno od 

kultiviranja podobe kot del oblikovanja identitete, in posledično sprejemajo modo kot 

neizogibno sestavino v tem procesu« (Macdonald, 1995, str. 212). Kljub temu, da Elizabeth 

Wilson korektno opiše dva prevladujoča odnosa feminizma do prakticiranja vizualne plati 

ženskosti (v tem primeru mode, a lahko si namesto nje zamislimo tudi katerokoli drugo 

lepotno prakso), za katera se zdi, da vsak posebej težita k svoji obliki feministične estetike, je 

vendar slednja v končni instanci prazen pojem; je iluzija, ki se vedno oblikuje retrogradno 

preko odnosa feminizma do lepotnih praks. Je fantazma, za katero si tako antifeministi kot 

feministke želijo, da bi se ohranjala – prvi zato, da bi lahko feministke obstajale kot jasno 

vizualna prezenca, predvsem pa zato, da bi z ohranjanjem trenutnega stereotipa o zvezanosti 

podobe feministke z fizično neprivlačnostjo v patriarhalni binarno spolno zaznamovani 

družbeni strukturi še vedno odvračali ženske od feminizma; druge pa zato, da bi lahko 

obstajala kot način upora proti dominantnim, vsiljenim definicijam ('ženske') estetike, za 

nekatere pa tudi kot nekaj, na kar bi se lahko sklicevale kot merilo prisotnosti feminizma pri 

posameznici.  

 Ne glede na to, da je trenutno najbolj prevladujoča predstava o 'feministični estetiki' 

pravzaprav bila ustvarjena šele preko medijskih reprezentacij in odzivov na feministično 

zahtevo do pravice do nadzora nad lastnim telesom v najširšem možnem pomenu besede, in 

ne preko dejanske programske agende, ima to konkretne posledice na polju prakse. Kot že 

omenjeno v poglavju Normativnost teoretskega feminizma, se zaradi usidranosti zvezanosti 
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podobe feministke s podobo neprivlačne ženske v kolektivni zavesti, feministke znajdejo pred 

težavno nalogo, ko želijo rehabilirati javno podobo feminizma. Če ponovim misel Judith 

Butler, je feministični 'me' oz. feministični subjekt vselej in le fantazmatska konstrukcija, da 

je »sklicevanje na kategorijo žensk s 'strateškimi' nameni […] problematično« (2001, str. 16), 

saj »zahteva po artikulaciji stabilnega subjekta odpira možnost napačnih reprezentacij« - 

subjekt se vedno oblikuje na podlagi izključitve tistih, »ki se ne prilagodijo normativnim 

zahtevam za subjekt« (prav tam, str. 17) – in da potemtakem »identiteta feminističnega 

subjekta ne bi smela biti temelj feministične politike, če oblikovanje subjekta poteka v polju 

oblasti, ki ga praviloma zakriva trditev o tem temelj« (prav tam, str. 18). Obenem Judith 

Butler priznava, da so zaradi razdrobljenosti znotraj samega feminizma meje politike identitet 

nujne; Selya Benhabib (1984) zato poudarja, da je potrebno razlikovati med »epistemološkim 

subjektom in zasebno vsebino njegove zavesti« ter trditvami v okviru »javno zaznamovanih 

aktivnosti kolektiva subjektov« (str. 110, v Felski, 2000, str. 199-200). Zato je do neke mere 

neizogibno, da se feministke, ki se zaradi potrebe po nujnosti vzpostavitvi sebe kot 

(vizualnega) feminističnega ženskega subjekta zavoljo političnih bojev – to zahtevo postavlja 

tudi družbena ureditev demokracija, saj kot »politika predstavništva deluje na pričakovanju o 

fiksni identiteti« (Kuhar, 2010, st. 87) – , postavljene pred dilemo, s kakšno podobo bodo 

nastopile v javnosti. Dilema nastane zaradi tega, ker je vsaka ženska, ki se izpostavi javnosti, 

deležna učinkovite politične diskreditacije na podlagi svojega videza. »S tem, ko se opozarja 

na fizične značilnosti žensk […], jih je mogoče zavrniti kot preveč lepe ali preveč grde. Neto 

učinek tega je, da se prepreči identifikacija žensk z [op. izpostavljenimi] problemi. Če je 

ženska, ki se pojavi v javnosti, stigmatizirana kot preveč 'lepa', je dojeta kot grožnja, 

nasprotnica – ali pa preprosto kot neresna; če je zasmehovana kot preveč 'grda', tvega, da 

bodo iste napake pripisane tudi agendi, s katero se identificira« (Wolf, 2002, str. 69).  

Nemalokrat se zdi, da tudi feministični diskurz prevzema patriarhalni pogled na ženske, ki 

prakticirajo lepotne rituale, in jih percepira kot tiste, ki jih ne kaže jemati resno, ker v 

njihovem prakticiranju vidi bodisi 'zaslepljenost' (češ, kaj pa bo ona vedela o tem, njej ni 

težko, saj je lepa) bodisi 'premalo feminizma' (češ, ta že ne more biti 'prava' feministka, če jih 

še naprej prakticira). Politične posledice diskreditacije na podlagi videza so, da se nobena 

ženska ali skupina žensk, ne glede na njihov družbeni položaj, ne more izogniti vedno 

kritičnemu pogledu lepotnega mita, ki tako nadvse učinkovito deluje po principu 'deli-in-

vladaj'. Zaradi spregleda teh nadvse konkretnih in pomembnih posledic bi se pri vprašanju o 

feministični estetiki in njeni vlogi, če za trenutek predpostavim, da obstaja kot jasno 

vsebinsko določen pojem, moralo premisliti predvsem sledeče: »…pomislite na veliko 
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različnih načinov, skozi katere ljudje prakticirajo lepotno delo, […] toda vsi izmed njih 

predstavljajo način, kako izražati spol in seksualnost in osebnost skozi osebni videz. Toda pri 

pogovorih o tem se vedno zdi, da gre za pogovore o cis
54

 ženskah […], ki izvajajo 

tradicionalno žensko lepoto. Zaradi tega je precej jasno, da ne gre za pogovor o tem, ali 

lahko lepotne prakse sobivajo s feminizmom, ampak ali lahko DOMINANTNE lepotne prakse 

sobivajo s feminizmom. [...] Menim, da se mora pogovor osredotočiti na to, kako lahko 

podpremo ne-dominante lepotne odločitve, ki jih naredijo ljudje […], kar nam ne bo uspelo, 

če bomo prepričevali vsakogar, ne glede na njegove lastne občutke, da mora prakticirati ne-

dominantno lepoto iz solidarnosti
55

.« (A.7) Slednje velja, čeprav sem to že omenjala na 

drugih mestih, še enkrat poudariti ravno zato, ker se tudi preko tega kaže totalizirajoči učinek 

'feministične estetike' kot zgolj obrnjena verzija patriarhalne normativnosti.  

 

Tudi v primeru, da bi se zgodil poskus oblikovanja 'feministične estetike', ki ne bi bil zgolj 

retrogradni učinek odzivov na feminizem in se ne bi oblikoval kot antipod, kot zrcaljenje  

dominantnih podob, temveč kot poskus oblikovanja 'nove estetike' preko 'ženske' artikulacije 

(kot nasprotje trenutnemu diskurzu, ki je primarno patriarhalno skonstruiran), menim, da 

mora tak poskus nujno spodleteti in sicer iz dveh razlogov
56

. Prvič zato, ker se nam, kot že 

omenjeno, kaj hitro lahko zgodi, da zapademo v novi normativizem na podlagi vključevanja 

enih in izključevanja drugih reprezentacij. Četudi bi v ta projekt vstopili z najboljšimi nameni 

in poskusili vanj vključiti čim širši nabor praks, četudi bi bili pozorni na to, da podobam damo 

                                                 
54

 Ang. cis (cisgender and cissexual) – gre za oznako, ki se uporablja za osebe, ki se identificirajo s spolom, ki 

jim je bil predpisan ob rojstvu, na vseh treh ravneh: telesno, spolno in identitetno (povzeto po: Wikipedia, 2015). 
55

 »Wolfova (1991) opozarja, da ne bi bilo nič narobe s podobami lepotic, če bi jih razumeli zgolj kot eno izmed 

tisočerih ponujenih podob« (v Kuhar, 2004, str. 99). 
56

 Ena stvar je gotova: v nobenem primeru ne bi smel biti projekt 'feministične estetike' afirmacija tistega, kar je 

specifično žensko, da bi tako lahko prispeval »k oblikovanju pozitivne, enovite, trdne ženske identitete (v kateri 

se ženske dobro počutijo in ki lahko služi kot zadostna osnova za skupno politično akcijo)« (D. Bahovec, 1998, 

str. 32). V kolikor bi šel projekt v to smer, bi sledil tradiciji tistega feminističnega projekta, ki ga je v 

devetdesetih zaznala avtorica Lynne Segal kot »vrnitev esencialističnega razmišljanja v dela britanskega in 

severnoameriškega feminizma« (1993, str. 92) in z njim »pohlevno in zadovoljno slavljenje nekaterih temeljnih, 

ustaljenih in trajnih definicij 'ženske' in 'ženskosti' kot v bistvu krepostnih, vzgajajočih, nenasilnih, blizu telesu in 

vsemu lepemu (in tako resnično ločenih od rasističnega, izkoriščevalskega, nacionalističnega, imperialističnega 

ali preprosto koristoljubnega šovinizma), skupaj z univerzalno obsodbo 'moškega' in 'moškosti' kot neizbežno 

nasilnega, oblastnega in destruktivnega, bliže smrti in vsemu nevarnemu (in s tem odgovornega za vse vrste 

družbenih in globalnih problemov ter zlorab)« (prav tam). Ne le, da bi nadaljevanje takšnega pristopa zanikalo 

ali zmanjševalo pomena zapletenosti in nasprotij v zavesti žensk (kot tudi moških), reproduciralo spolni 

binarizem in utrjevalo mistifikacijo tako enega kot drugega spola (dobro-ženska nasproti zlemu-moški), temveč 

bi temeljilo na naivni predpostavki, da se pozicija žensk, ki jih »poleg ontološke razcepljenosti (razumljene v 

kontekstu dialektike biti za sebe in biti na sebi) bremeni še družbena, zgodovinsko nastala konfliktnost, zaradi 

katere je ženska kot subjekt bolj boleče, nepopravljivo in neodpravljivo razpeta med svobodo in alienacijo, 

transcendenco in imanenco, subjektivno in objektivno bitjo« (D. Bahovec, 1998, str. 33), lahko razreši z 

afirmacije te iste pozicije; kar bi se namreč zgodilo z afirmacijo 'specifično ženskega'. Takšna afirmacija – tudi 

če bi si še tako srčno želela biti feministična – bi se tako nujno iztekla v afirmacijo patriarhata.  
 



Otorepec, Klara. (2015). Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks. 

 

93 

 

primeren zgodovinski, rasni, razredni in še kak drug vsebinski pomen in interpretacijo, bi se 

nam lahko zgodilo ali ravno obratno – da bi začeli ustvarjati 'primerne' feministične podobe 

glede na zgoraj omenjene značilnosti in tako ustvarjali različne normativnosti za vsakega 

izmed različnih feminizmov – ali pa v izogib slednjemu ves nabor reprezentacij in praks 

predstavimo kot nevtralen izbor, iz katerega se poljubno lahko jemlje karkoli nam v tistem 

trenutku ustreza kot sredstvo samoreprezentacije. To se morda zdi kot dobra rešitev, vendar se 

potencialno s tem nevarno približamo pojmovanju lepotnih praks, ki ga za krinko uporablja 

tudi trenutni lepotni mit: »trajne za belopolte ženske, […], porjavitveni make-up, 

spreminjanje pričesk, modre kontaktne leče za temnopolte ženske – vse [op. kozmetične 

spremembe] so videti kot nekaj, kar ima enako politično ozadje (torej nobenega političnega 

ozadja) in enak kulturni pomen (torej nobenega kulturnega pomena) v heterogenem, vendar 

nediferenciranem kontekstu stvari, ki jih 'vse' ženske počnejo, da 'bi bile bolj privlačne'« 

(Bordo, 1993, str. 253) . A tudi če sprejmemo, da gre pri tem pogledu le za pretirano 

pesimističen in negativistično percepiran rezultat projekta feministične estetike, je tukaj še 

drugi razlog, zaradi kateregaje potrebno podvomiti v uspešnost tega projekta. V kolikor bi 

feministična estetika obstajala kot prizadevanje za omogočanje ženskam, da kultivirajo sicer 

različne videze kot odraz (ali celo 'dobesedno' preslikavo)  njihovega notranjega sebstva, bi se 

za svoj temelj morala poslužiti postmodernizma (ali celo postfeminizma), čemur se je po 

mojem mnenju potrebno izogniti za vsako ceno. Videz kot odraz notranjega sebstva je namreč 

izrazito postmoderna pozicija, in preko te predpostavke bi tako – hote ali nehote – 

feministična estetika postala še en način ponovnega približevanja esencialističnim 

pojmovanjem ženskosti oziroma formi postfeminističnega ženskega subjekta, kjer se ženskost 

diskurzivno in vizualno prikazuje kot le ena izmed svobodnih izbir načinov subjektivacije. 

Ravno zaradi tega je, ne glede na korektno analizo Elizabeth Wilson o feminističnem odnosu 

do mode (in estetike) kot »bojem med 'avtentičnim' in 'modernim' pogledom na identiteto«, 

takšna pozicija na dolgi rok neproduktivna in zmotna, ne glede na to, v katero smer bi se 

odvila. Avtentičnost oziroma avtentičen subjekt oziroma feministični subjekt oziroma 

avtentični feministični subjekt (pa tudi sam pojem subjekta), vse to so iluzije, fantazme, kjer z 

iskanjem njihove materialne podlage v realnosti ohranjamo določene miselne paradigme in 

konstrukte, ki so sicer nujni za našo identiteto
57

, za realno umestitev lastnega sebstva v svet , 

                                                 
57

 »Tudi ko teoretiki spolne razlike poskušajo izključiti iz ženstvenosti vsako specifično vsebino, še vedno 

vztrajajo pri primarnosti in prioriteti delitve moški/ženska. Ženstvenost tako postane temeljno znamenje razlike, 

ki nadomešča vse ostale morebitne oblike raznolikosti« (Felski, 2000, str. 123). 
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vendar jih ravno zaradi njihove izmuzljivosti kot emancipatorične potenciale morda ne kaže 

postavljati v osrčje feministične agende.   

 

Pa vendar se kljub odsotnosti jasno definirane 'feministične estetike' še vedno pojavlja tisto, 

kar bi bil njen učinek, torej althusserjanski poskus interpelacije v feministični subjekt. V 

feminističnem diskurzu se namreč kot odgovor na vsiljene zahteve po utelešenju zahodne 

kulturno patriarhalno definirane ženskosti enako pogosto pojavlja tako zavračanje lepotnih 

praks kot samosprejemanje kot pot do samozavesti. Slednje je še posebej nemogoče v družbi 

potrošniškega kapitalizma, kjer je zaželeno zavzemanje čim bolj kritičnega stališča do svojega 

telesa, sebstva in življenjskega stila. Zato je tudi diskurz samosprejemanja, kljub dobremu 

namenu, ideološka past, saj gre za diskurz, ki ga uporablja tudi dominantni sistem, kjer preko 

poudarjanja pomena »celotnega samospoštovanja kot temelja za ugodno telesno 

samopodobo« (Kuhar, 2004, str. 101) pravzaprav »poudarjajo individualno odgovornost« 

(prav tam) žensk v vlogi »konstruktivnih potrošnic« (prav tam). Samosprejemanje se tako 

kaže kot ena izmed mnogih svobodnih izbir, ki so nam domnevno na voljo, in je potemtakem 

vsakršno nelagodje v povezavi z nedoseganjem zahtev lepotnih standardov percepirano kot 

odgovornost posameznica, kot »pomanjkanje volje za spremembe«. Po drugi strani pa se 

diskurz samosprejemanja v feminizmu lahko hitro sprevrže v moraliziranje; vsekakor pa v 

nezadosten odziv, za katerega se zdi, da je slep za »kompleksnim odnosom med 

hegemonskimi ideologijami in delovanjem žensk, ki se kaže v njihovih dejanskih, doživetih 

izkušnjah« (Kuhar, 2004, str. 74) in potemtakem kot preživitvena strategija kaj malo koristna 

pri razreševanju dileme uprizarjanja ženskosti v vsakodnevnem življenju feministične 

posameznice. Kot razpravo povzema Susan Bordo (1993): »preobremenjenost žensk z lepoto 

[…] ni nekaj, česar bi se lahko znebili s pomočjo feministične retorike o sprejemanju 'pravega 

jaza' oz. z avtonomno feministično zavestjo, ki je izven družbenih pritiskov. […] Radikalne 

feministične kritike oz. feministično kljubovanje lepotnim pritiskom ni bilo uspešno v 

sodobni ideološki in kulturni atmosferi. Vidimo, da ostaja videz pomembna obremenjenost 

navkljub feministični dekonstrukciji. Upiranje pritiskom ogroža ženski občutek lastne 

identitete in seksualne privlačnosti in predstavlja grožnjo za strukture socialnega univerzuma 

ljudi. Radikalne ideje je težavo asimilirati v obstoječe kognitivne kategorije. Omejeni smo z 

nizom možnostmi, ki nam jih ponuja lastna kultura, in se (niti s pomočjo feminizma) ne 

moremo dvigniti nad njo oz. postati imuni na podobe, ki jih razširja. Lahko se le zavemo 

moči, kompleksnosti in sistemske narave kulture, ki nas nenehno vleče stran od sistemskega 

razumevanja in nas vara s konstrukti individualne svobode, izbire, moči. Ker se ženske ne 
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morejo postaviti izven kulture, morajo feministke podvomiti v možnost odkritja avtentičnega 

ženskega sebstva, ki se lahko osvobodi pritiskov lepotnega sistema. Ženski poskusi 

'osvobajanja' so nenehno v nevarnosti, da bodo absorbirani nazaj v represivne diskurze 

ženskosti« (v Kuhar, 2004, str. 141). 

 

8.5 …oziroma nekaj povsem drugega 

 

Zdi se, kot da neprestano lovimo vedno krhko in vedno že zgolj navidezno ravnotežje med 

patriarhalnimi družbenimi pritiski, ki so del naše vsakodnevne realnosti, in zavezanostjo 

feministični poziciji. Ravnotežje je vedno navidezno zato, ker ga nikoli zares ne vzpostavimo, 

saj se, karikirano, z morebitno zmago na levi strani že obeta poraz na desni. Ali če to 

postavim v kontekst teme tega diplomskega dela: če morda 'zmagamo' kot feministke s tem, 

da premagamo socializacijo v vsiljeno definicijo ženskosti, se lahko s tem 'izgubimo' kot 

ženske; kot ženske pravim zato, ker ne glede na vsa prizadevanja po odpravi spolnih 

neenakosti in kategorije spola ter njenih realnih implikacij še vedno živimo v svetu, ki ga 

zaznamuje binarna spolna delitev, in kjer je spol eden izmed temeljnih gradnikov identitete, iz 

katerega izhajata naša 'vrednost' in položaj v svetu. Ali obratno: če 'zmagamo' kot ženske (in s 

tem že izgubimo, ker smo morale zavoljo podrejanja podvreči sebe imanenci in 

objektifikaciji; ker smo pristale na lastno osiromašenje), 'izgubimo' kot feministke; doživimo 

neprijetne občutke glede samih sebe in po možnosti očitke drugih feministk.  S tega vidika je 

tako povsem pravilna ugotovitev Eve D. Bahovec (1996): »Feminizem je dvorezni meč, 

neulovljivo ravnotežje med »'premalo' in 'preveč' - prava mera, ki je nikjer ni« (str. 234). Če 

torej odgovor ni (feministična) racionalizacija uporabe lepotnih praks in njihova diskurzivna 

preoblikovanost v zabavno dejavnost, estetski užitek igre ličenja in mode, če odgovor ni 

dojemanje lepotnih praks kot 'emancipatorične' možnosti konstrukcije sebstva, če odgovor ni 

feministični diskurz samosprejemanja, če odgovor ni zrcalno sprevračanje negativnih ženskih 

stereotipov kot poskus 'ženske' definicije ženskosti kot del širšega poskusa oblikovanja 

feministične estetike, če odgovor ni feministična estetika v nobeni, še tako refleksivni in 

kritični obliki, kaj potem je? In kaj nam je storiti v času, ko odgovor še iščemo ali ko 

materialne okoliščine še ne zadovoljujejo pogojev za odgovor na to vprašanje? Kaj v tem času 

početi s feministično krivdo?  
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Za trenutek se bom zopet vrnila na vprašanja, ki sem jih postavila na začetku poglavja o 

feministični krivdi: 1. Ali je (ne)uporaba lepotnih praks dokaz o (ne)feministični naravnanosti 

(ali pa vsaj večji/manjši feministični naravnanosti) posameznice oziroma ali so lepotne prakse 

tisti indikator, ki obarvajo 'Lakmusov test feminizma'?, 2. Ali odločitev za lepotne prakse 

pomeni, da je s tem vnaprej predamo v boju s patriarhatom?, in 3. Ali lahko v patriarhalnem, 

zgolj iluzorno svobodnem svetu kot feministke (in kot ženske) sploh naredimo kakršnokoli 

izbiro 'zase', še posebej, če gre za izbire, katerih dolgoročni učinki reproducirajo podrejenost 

in ki pogosto niso niti dane kot izbire, temveč obveze?, ter vprašanje, ki sem ga dodala 

kasneje: 4. Do katere mere naj bi v svojem življenju feministične posameznice uresničevale 

feministična načela in na kateri točki to postane kontraproduktivno za sam feministični boj? 

Četudi sem poskusila na ta vprašanja odgovoriti tekom poglavja, menim, da se je produktivno 

nanje vrniti na tej točki. V spodnjem razmišljanju Susan Bordo (1993) namreč vidim odličen 

povzetek odgovorov na našteta vprašanja, ki hkrati v sebi vsebuje tudi zastavke za odgovor na 

vprašanje, kaj je potemtakem tisti 'ultimativni' odgovor na dano problematiko: 

»Leta 1990 sem izgubila enajst kilogramov [op. petindvajset funtov] v okviru nacionalnega 

shujševalnega programa; odločitev, ki so jo nekateri moji kolegi videli kot nedosledno in celo 

hinavsko z ozirom na moje delo. Toda po mojem mnenju feministična kulturna kritika ni 

načrt za vodenje osebnega življenja (ali političnega delovanja, ko smo že pri tem), in ne 

opolnomoči (ali zahteva) od posameznic, da se 'dvignejo nad' svojo kulturo ali postanejo 

mučenice v imenu feminističnih idealov. Ne pove nam, kaj naj počnemo (četudi se name 

nenehno naslavljajo taka vprašanja, kadar predavam na fakultetah) - ali shujšati ali ne, ali 

nositi ličila ali ne, ali dvigati uteži ali ne. Cilj feministične kulturne kritike je izgradnja in 

razumevanje, večanje zavesti o moči, kompleksnosti in sistemski naravi kulture, o 

medsebojno povezanih mrežah njenega delovanja. […] Za cilj dvigovanja zavesti se morda 

zdi, da spada v neko drugo obdobje. Po drugi strani pa menim, da je v naši sedanji kulturi 

mistificiranja – kulturi, ki nas nenehno vleče stran od sistemskega razumevanja in nas 

napeljuje v smer konstrukcij, ki poudarjajo individualno svobodo, izbiro, moč, sposobnost – 

preprosto postati bolj zaveden, velik uspeh. […] Feministična kulturna kritika nas ne more 

čudežno dvigniti v transcendenčno sfero imunitete na kulturne podobe, vendar bi nam morala 

pomagati, da se zaščitimo pred občutku udobne enosti s kulturo in spodbujati zdrav 

skepticizem do užitkov in moči, ki jih ponuja. Vem, na primer, da mi je moja izguba teže 

koristila na različne načine, vendar je tudi zmanjšala mojo učinkovitosti pri tem, da služim kot  

alternativni vzor mojim študentkam. Včasih sem bila zmožna predstavljati možnost 

samozavesti, izraznosti in uspeh v manj ustrezno normaliziranem telesu. Danes je bolj 
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verjetno, da me bodo moje študentke videle kot potrditev, da uspeh pride le, v kolikor slediš s 

kulturnimi pravili. […] Čeprav je bila moja odločitev za hujšanje zavesten in 'racionalen' 

odziv na sistem kulturnih pomenov, ki me obkrožajo (in ne slepa podreditev 'kulturne 

odvisnice'), se ne smem slepiti, da moj lastni občutek boljšega osebnega udobja in moči 

pomeni, da s tem ne služim zatiralskemu sistemu. 'Stari' feministični diskurz je bil morda 

premalo pozoren na mnogoterost pomena, užitkov oblikovanja in krašenja telesa, ali vlogo 

ženske aktivnosti pri reproduciranju patriarhalne kulture. Toda to, kar je ponudil, je bila 

sistemska kritika, ki je bila zmožna spodbuditi ženske h kolektivni akciji, česar danes 

nimamo. Res je, da se ženske mobilizirajo glede drugih vprašanj, na primer reproduktivnih 

pravic. Toda sodobni feminizem (z nekaterimi izjemami) je glede seksualizacije in 

objektivizacije ženskega telesa presenetljivo tiho. Nekatere oblike postmodernega feminizma 

[…] so še slabše kot če bi bile tiho, saj so zaskrbljujoče kot eno s kulturo in slavijo kreativno 

aktivnost posameznikov ter zanikajo sistemski vzorec. Zdi se mi, da je feministična teorija 

vsekakor naredila zelo čuden ovinek, če lahko plastično operacijo opisuje kot nekaj, kar je 

[…] 'v prvi vrsti ... povezano s  tem, kako vzeti svoje življenje v svoje roke.' Strinjam se […], 

da se operacijo kot osebno izbiro, ki si  prizadeva, da bi življenje naredilo znosno in prijetno z 

določenimi kulturnimi omejitvami in direktivami, da doživeti kot osvobajajočo. Toda ali je 

bila feministična kritika normalizirajočih učinkov lepotne prakse sploh kdaj usmerjena proti 

posameznicam in njihovih odločitvam?« (str. 30-31) 

 

»Me ženske ne moremo razviti re-vizije naših lastnih teles«, zapiše Sandra Lee Bartky, 

»dokler se ne naučimo brati kulturnih sporočil, ki jih dnevno vpisujemo vanje, in dokler ne 

sprevidimo, da smo tudi takrat, ko obvladovanje ženskih disciplin proizvaja triumfalne 

rezultate, še vedno le ženske« (2006, str. 85). Menim, da je bil ta predpogoj učinkovito 

izpolnjen ob pomoči feministične teorije – sposobne smo reflektirati kulturna sporočila v vsej 

njihovi ambivalentni, subtilni in vseobsegajoči razsežnosti ter vlogi, ki jih imajo v naših 

vsakodnevnih življenjih –, obenem pa nam ravno slednje omogoča zavedanje, da obstaja 

meja, do katere jih lahko izzovemo, in da ta meja ne sme biti točka samo-obtoževanja in 

dvoma v lastno feministično pozicijo, temveč točka zavedanja, da se bo zaradi patriarhalnega 

konteksta, v katerem se nahajamo, vedno zdelo kot da 'izgubljamo bitko'. Zato se ponovno 

vračam na vprašanje: Kako naprej? Kako do Odgovora? Upam, da bom na vsa odprta 

vprašanja tekom razprave, poskusila podati odgovor v samem zaključku. Eno pa je na tej 

točki že gotovo: Današnja ženska – ženska, ki jo zaznamuje kulturna struktura notranje 

delitve na javno/zasebno, ki temelji na produkciji modernosti in ki jo konsolidira 
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'tradicionalizem' - je »razpeta med preteklost in prihodnost; najpogosteje se kaže kakor 'prava 

ženska', preoblečena v moškega, in neprijetno ji je tako v ženskem mesu kot v moški obleki. 

Zamenjati mora svojo kožo in si ukrojiti lastne obleke« (de Beauvoir, 2013, str. 564). Iz te 

konkretne in metaforične pozicije moramo izhajati pri vseh nadaljnjih prizadevanjih in 

iskanjih. In da ne bi na tej poti zapadli v smer ženske ali feministične estetike, je potrebno 

dodati: »To bo lahko dosegla samo s pomočjo razvoja celotne skupnosti« (prav tam). 

»Ženskost kot določen 'telesni stil' bomo morali preseči v smeri nečesa povsem drugačnega, 

ne moškosti, ki je v mnogih pogledih le zrcalna slika, temveč radikalno in za zdaj še 

nepredstavljivo transformacijo ženskega telesa« (Lee Bartky, 2006, str. 80); predvsem pa 

moramo vizualne podobe ženskosti in njihovo prakticiranje nujno ločiti od tega, čemur 

trenutno služijo – obvladovanju ženske seksualnosti in užitka.  

 

8.5.1 Obleka ali kako si nadeti ženskost? – epilog 

 

Kot epilog temu zaključku se bom vrnila k ovinku, ki sem ga naredila v podpoglavju Obleka 

ali kako si nadeti ženskost? in poskusila delno zapreti razpoko, ki sem jo pustila odprto. Če se 

vrnem h konceptu ženskosti kot nenehno uprizarjanemu oziroma performiranemu spektaklu, 

bi se morda, paradoksalno, pri iskanju odgovora kazalo vrniti nazaj k telesu samemu kot 

prostoru, v katerem se odvija performans. »Pojem ženskega telesa je, prav tako kot osnovne 

kategorije ženske, žensk in ženskosti, razpet med Scilo in Karibdo, med 'preveč' in 'premalo': 

bodisi je to nekaj, kar je treba narediti vidno in s tem osvoboditi dolgoletnega podjarmljanja, 

osnovanega v spregi med oblastjo in nevidnostjo, odsotnostjo in belinami v diskurzu, bodisi 

nekaj, kar je treba zakriti, obleči, zaviti v tančico, ker je prekomerno izpostavljeno pogledu in 

zato oblasti. Na eni strani imamo torej zahtevo 'pustiti telesu, da spregovori' […], na drugi 

umik pred očesom oblasti, ki naj bi bilo […] predvsem oko empiričnih moških ali moškega. 

Na eni strani glorifikacija telesa, na drugi njegova degradacija« (D. Bahovec, 1995, str. 19). 

Ta dva pola oziroma zahtevi po enem ali drugem razkrivata dva pomembna nastavka. Prvi se 

nam ponuja sam in pravzaprav razkriva spektakel z dejstvom, da obstajajo različni pristopi k 

temu, kako naj se telo kaže in kako naj se ga opazuje. Na telesu se neprestano odvija nekakšna 

borba za (ne)vidnost, kar vsak koncept, ki bi želel potrjevati spolno zaznamovanost – bodisi 

ženskost bodisi moškost – postavlja v nenehno nevarnost, da se bo izničil; potrebnost 

potrjevanja ženskosti in moškosti preko ponavljanja priča o dejanski nestabilnosti obeh 

konceptov in odpira možnost, da je normativne zahteve 'spola' moč spraviti v potencialno 
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produktivno krizo (povzeto po: Butler, 2001, str. 239). Drugi nastavek pa prepreči, da bi se 

prehitro veselili tega potenciala pri feminističnem prizadevanju dekonstrukcije ženskosti: 

»telo […] ni le neka prvotna materija, pasivni medij, ki bi ga bilo mogoče postaviti na to ali 

ono mesto ali iz njega preprosto narediti feministični spektakel, ni nekaj, kar bi bilo mogoče 

povzeti v jezik in odpraviti/ukiniti v kulturni konstituciji, ampak je tudi tisto, kar uhaja mediju 

jezika, kar je zunaj, kar tvori njegovo konstitutivno zunanjost« (D. Bahovec, 1995, str. 21). 

Tisto, kar je lahko produktivna točka, je mesto, kjer telo je in hkrati ni zgolj telo; mesto, kjer 

telo prehaja med oblečenim in slečenim telesom, kjer je oblačilo izmikajoča se meja »med 

sebstvom in ne-sebstvom, telesnim in socialnim« (prav tam, str. 37). Toda oblačil ne 

omenjam zato, da bi jim dala negativen (oblačila kot sredstvo konstruiranja uniformirane 

ženskosti) ali pozitiven predznak (oblačila kot sredstvo dekonstrukcije koncepta 

ženskosti/moškosti preko nenehne menjave in kolažiranja). Omenjam jih zato, da opozorim, 

kako pravzaprav predstavljajo formo, v kateri subjekt šele postane (spolno) zaznamovani 

subjekt oziroma, da so oblačila ženskosti/moškosti (tako na materialni kot konceptualni ravni) 

tista, ki 'naredijo' subjekt – dajo mu materialno obliko in dajo mu (ne)vidnost, obenem pa ga s 

tem postavijo tudi pred oči pogleda oblasti, »ki te gleda, nadzoruje in s tem 'identificira' ter 

opredeli kot individua« (prav tam, str. 37). A obenem se mora subjekt nujno prepoznati v 

določeni simbolni identiteti, v kolikor se želi subjektivirati, ne more ostati v praznini. »Prav ta 

praznina, ta nič, je tisto, kar žensko, v čistem nasprotju z osnovno feministično tezo, 

subjektivira. Prav v tem, da 'obleka naredi žensko', moramo ugledati samo razsežnost 

subjektivnosti, redukcijo subjekta na prazno točko izjavljanja, ki je pred vsako identifikacijo, 

pred vsako 'identiteto'. To je razsežnost, v kateri ni nobene identifikacijske oporne točke, ki bi 

mi omogočila, da se prepoznam v klicu, denimo: »Ti, ženska! Hej, ti ženska!«. Sem zgolj to, 

kar sem za druge, da pa bi zapolnila to praznino, to pozicijo cogita ('mislim, torej sem', potem 

ko sem po metodičnem postopku popolnoma izpraznila svojo zavest), iščem oporo v 

nadomestni simbolni identiteti. Ženskost kot maškarada torej prej pomeni čisto praznino, 

odsotnost kakršnega koli »'bistva' ženske narave, pozicijo subjektivnosti kot tako, ne pa 

pozicijo objekta pogleda, še najmanj pa […] objekta moškega pogleda oblasti« (D. Bahovec, 

1995, str. 39-40). Četudi ta trditev na videz do neke mere zavrača ugotovitve predhodnih 

poglavij, menim, da nam lahko služi predvsem kot produktivno teoretsko izhodišče. 

Konkretna materializacija oblasti žensko še vedno postavlja v pozicijo pogleda, ki je v veliki 

meri dejansko patriarhalno organiziran in določen – in to je družbena realnost žensk. Po drugi 

strani pa nas ravno ta premislek opozarja na ideološke predpostavke, iz katerih izhaja takšna 
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razlaga pozicija ženske, kot tisto točko, kjer moramo stvari v heglovski maniri 'misliti naprej'. 

Ravno pri tem nam zgornja trditev lahko služi kot vir za preseganje danih okvirjev.  

 

9 PRED ZAKLJUČKOM, REFLEKSIJA 
 

Pred začetkom obravnave tematike, ki sem jo poskusila orisati in raziskati v diplomskem 

delu, nisem pričakovala, da bo na neki točki nastopil trenutek, ko bom primorana pod 

analitični drobnogled vzeti tudi mojo osebno vpetost vanjo in ovrednotiti specifičen proces, ki 

se je odvil tekom priprav na pisanje in med pisanjem samim. Seveda je bilo že na začetku 

jasno, na kar opozorim tudi v uvodnih poglavjih, da je bila tema med drugim izbrana tudi na 

podlagi lastnih občutenj, opažanj in dilem, ki sem jih zaznavala v povezavi z njo. Potemtakem 

je bilo do neke mere neizbežno, da bom tekom pisanja ponudila vpogled tudi v lastno 

izkušnjo, a vendar se mi je sprva zdelo, da bo kratka uvodna objasnitev izbire teme ponudila 

ravno pravi prostor za takšen vpogled, saj sem se želela izogniti tako pretirani 

individualizaciji (ne glede na različne primere soočanja z disciplinirajočimi mehanizmi, na 

katere sem naletela tako v literaturi kot vsakodnevnem življenju, sem pri vseh zaznala isto 

občutenje krivde in ambivalentnosti) kot tudi pretirani posplošitvi (lastne izkušnje nisem 

želela spremeniti v učbeniški primer in s tem zanikati pestrosti izkušenj drugih žensk, ki so se 

znašle pred podobnimi dilemami). Zdelo se je torej, da bo objasnitev določenih vzgibov, ki so 

vodili k študiji izbrane tematike, dovolj, da ne bo diplomsko delo preveč 'očiščeno 

konkretnega življenja', obenem pa se bo trudilo k tematiki pristopiti metodološko, refleksivno 

in analitično ter iskati razlage, ki bodo segale kar se da onkraj površinske percepcije 

doživljanja nelagodja in družbenih pritiskov, vezanih na zahodno kulturno konstrukcijo 

ženskosti. Takšno je bilo izhodiščno prepričanje. 

 

Zgodilo pa se je, da sem tekom študija literature in pisanja opazila, da se je sočasno kot 

stranski produkt odvil proces, ki ga nisem pričakovala, saj je nasprotoval mojim prepričanjem 

o učinkih, ki jih ima vednost na posamezničin položaj v družbi, in o njenem potencialu, da 

opolnomoči posameznico za spreminjanje tega položaja. Če se izrazim natančneje: moje, in 

splošno razširjeno prepričanje je (bilo), da poglobljeno teoretsko znanje posameznici omogoči 

vpogled v - do tedaj povečini prikrite - strukturne mehanizme delovanja in razmerja moči, ki 

tvorijo kompleksno mrežo vzrokov in posledic (v katero je vpeta tudi sama). A to isto znanje 

hkrati deluje tudi kot vir motivacije za njihovo spreminjanje in za spreminjanje lastnega 
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položaja znotraj sistema. Rečeno preprosteje: šoku, ki ga povzroči 'odkritje resnice za tančico 

ideologije', naj bi (domnevno) logično nujno sledil upor. Znanje naj bi tako hkrati služilo kot 

vir spoznanja in kot vir moči, tj. kot pomoč pri aktivnem soočenju z lastno podrejenostjo. 

Vednost torej po splošnem prepričanju deluje kot mehanizem, ki nujno v sebi poleg vsebine 

nosi tudi nastavke za (samo)emancipacijo; deluje kot metaforična iskra, ki zaneti ogenj, iz 

čigar pepela se bomo kot feniks ponovno rodile_i kot osvobojene_i posameznice_ki.  

 

Morda se sicer takšen dolgotrajen uvod zdi nepotreben, vendar je z mojega vidika nujen, saj 

pojasnjuje različne vidike oziroma predpostavke, s katerimi sem vstopala v proces pisanja, in 

ki so vsi na določen način pripomogli k oblikovanju sočasnega procesa občutenja in mišljenja, 

ki se je ustvaril nastajanju diplomskega dela. Seveda moram ob zgoraj navedeni eksplikaciji 

splošne percepcije vednosti in njenega potenciala dodati, da moje razumevanje ni bilo 

omejeno na prepričanje, da me bo 'resnica avtomatično osvobodila',  vendar sem obenem 

vseeno predpostavljala določen emancipatoričen potencial, ki bo nastal kot posledica 

osmislitve struktur, ki stojijo za videzom pojavnosti. S tega vidika sem tako (pod)zavestno 

sledila marksistični percepciji ideologije kot napačne zavesti, vseeno pa nisem pričakovala, da 

se bo zgodil obratni proces – da bo novo pridobljena vednost služila kot reproducent 

mehanizmov, ki se jih je namenila razgaliti oziroma da bo vednost reproducirala učinke 

mehanizmov ravno s tem, ko se jim bo zavoljo podrobne analize nadvse pozorno posvetila, da 

bi jih lahko kritično naslovila. Zgodilo se je torej točno to o čemer, sicer zelo bežno, govori 

tudi Sandra Lee Bartky (2006): bolj ko sem se tekom študija literature začela »zavedati 

nezaslišane politične, ekonomske in seksualne samodeterminacije« (str. 84-85), vedno bolj 

sem tonila »pod dominantni pogled patriarhije« (str. 85). 

 

Preden se posvetim še podrobnejši eksplikaciji, želim nekaj besed nameniti tistemu 'prvemu' 

odzivu bralke ali bralca, za katerega glede na izkušnje, ki sem jih doživela, ko sem o tem 

spregovorila s sogovorniki in sogovornicami, predpostavljam, da bo sledil temu priznanju. Ta 

je bil, razen v redkih primerih, izraz nejevere in začudenja, saj je izhajal iz zgoraj opisanih 

splošnih prepričanj o pozitivnih učinkih vednosti. Vsi, vključno z mano, smo podcenjevali 

moč ideologije in predpostavljali, da je možno mehanizme oblasti opazovati iz nevtralne 

pozicije oziroma da se je možno nenadno osvoboditi učinkov mehanizmov, kljub temu, da 

smo že od rojstva podvrženi njihovemu sistematičnemu delovanju. Če bi bilo delovanje 

mehanizmov res tako enostavno, kot smo pričakovali, da bo – vsaj na individualni ravni – 

enostavna  osvoboditev od njih, bi to pomenilo, da bi kaj hitro ostali brez učinkovite razlage 



Otorepec, Klara. (2015). Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks. 

 

102 

 

za njihovo uspešno in vztrajno delovanje, ki očitno ostaja imuno na spoznanja posameznikov, 

še več, celo imuno na spoznanja večjih segmentov družbe. Za videzom mehanizmov oblasti, 

bodisi konkretno vidnih v obliki institucij, simbolov, ipd., bodisi tistih manj vidnih, ki se 

preko vsakodnevnih praks vpisujejo na naša telesa v obliki vseprisotne razpršene oblasti, stoji 

kompleksna struktura, ki deluje na nas, tudi če se zdi, da smo prodrli v njihovo jedro in odkrili 

'njihovo skrivnost'. Na to opozori tudi Pierre Bourdieu (2010): »Strasti podrejenega habitusa 

[…] niso med tistimi, ki bi se jih dalo odpraviti s preprostim naporom volje, utemeljenim v 

osvobajajoči prebuditvi zavesti« (str. 46). Zato ni nenavadno, če se zgodi nekaj povsem 

obratnega; če parafraziram prej navedeno misel Sandre Lee Bartky z besedami enega izmed 

redkih sogovornikov, ki niso reagirali z začudenjem: »Ni nenavadno, da se zgodi, da bolj ko 

preučuješ ideologijo, bolj si ujet vanjo.«  

 

Preidimo h konkretnemu opisu nastalega procesa.  Kot že rečeno, sem opazila, da imajo 

disciplinirajoči mehanizmi normalizacije ženskega telesa name vedno večji vpliv. Bolj kot 

sem brala o protislovnem značaju zahodne kulturne definicije in o začaranem krogu 

nenehnega truda za doseganje (lepotnega) ideala, ki mora nujno vedno znova spodleteti, bolj 

sem se tudi sama znašla v podobnih pasteh, ki so jih producirale konkretne vsakodnevne 

prakse, vezane na ta ideal in na percepcijo ženske v zahodni družbi. Bolj kot je raslo moje 

(samo)zavedanje, bolj ko sem bila pozorna na različne manifestacije disciplinirajočih 

mehanizmov, bolj sem prehajala v stanje, ki ga Foucault imenuje »zavestno in nenehno stanje 

vidnosti« (2005, str. 220). Z vsakim podrobnim branjem delovanja in pojavnosti različnih 

lepotnih praks ter z njimi povezanimi shizofrenimi zahtevami (kot je na primer analiza desetih 

različnih opisanih načinov, kako pravilno nanašati vlažilno kremo v modnih revijah), sem 

opazila, da narašča moje samozavedanje lastnega telesa in njegovega videza. Četudi sem na 

neki ravni ravno zaradi analiz, preko katerih sem spoznavala diskurz in delovanje 

disciplinirajočih mehanizmov, lahko uspešneje prepoznavala njihovo subtilno delovanje v 

vsakodnevnem življenju in se zavedala kompleksnosti njihove pojavnosti in ideološke 

funkcije, sem hkrati zaradi teh istih analiz bila toliko bolj izpostavljena vplivu in diskurzu, ki 

so ga analizirane vsebine prinašale. Samozavedanje lastnega telesa in videza, kot tudi 

percepcija lastnih načinov prakticiranja lepotnih ritualov, se je tako vzpostavilo ravno preko 

diskurza, ki ga vzpostavlja in uporablja pogled notranjega panoptičnega opazovalca. Pogled 

nase je postajal vse bolj ozaveščen, predvsem pa je zadobival formo pogled anonimnega 

patriarhalnega Drugega.  
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Podobno izkušnjo v uvodu Ženske želje zapiše tudi Rosalind Coward (1989): »Še 

medtem, ko sem pisala to knjigo, ko sem te reprezentacije kritično proučevala, niso vedno 

izgubile moči nad mano. Najmanj petkrat v teh mesecih sem se resno lotila svojega telesa. 

Zdravo življenje je vsakič trajalo kake tri dni, potem sem se vrnila k svojemu staremu 

izprijenemu načinu življenja. […] Tudi preselila sem se, sanjarila o tem, kako bom opremila 

hišo, in potem z grozo opredelila svoje nezadovoljno tavanje iz sobe v sobo kot hipohondrijo 

hišne posestnice. […] Skratka, na definicije ženske želje, ki so mi bile ponujene, in na vabo 

užitka sem se odzivala tako kot mnoge drugih žensk« (str. 3). Poenostavljeno rečeno: ko sem 

se lotevala branja tekstov, se je pravzaprav zdelo, kot da ni razlike med njimi in dejanskimi 

modnimi revijami ali reklamnimi panoji, ki me želijo nagovarjati. Četudi so se teksti 

osredotočili na analize medijskih sporočil, so še vedno vsebovali ista medijska sporočila, ki 

sem jih vsakodnevno srečevala in katerih namen je bil, da name vplivajo na točno določen 

način. Dejstvo, da so bila postavljena v kontekst teoretske analize, je predvidoma le delno 

omililo njihov učinek. Navsezadnje so medijska sporočila sestavljena veliko bolj premišljeno 

in skrbno kot se zdi na prvi pogled – celo tista, ki delujejo precej poenostavljeno, so produkt 

strategije, ki ima točno začrtan cilj in pot. Predpostaviti, da bo zgolj kritičen pogled nanje 

dovolj, je bilo z moje strani naivno, saj sem zanemarila dejstvo, da gre za dobro organiziran 

sistem oglaševalske industrije, ki oblikovanje medijskih sporočil jemlje resno. S tem seveda 

ne želim trditi, da se je nemogoče upreti vplivom oglaševalske industrije in ji pripisati 

omnipotentne razsežnosti, želim le poudariti, da se z golim prepoznavanjem načina vplivanja 

nisem avtomatično tudi izognila temu vplivu (o tem tudi Bordo, gl str. 93-94). Paradoksalno 

me je namreč ravno povečana senzibilizacija za ideološke nagovore znotraj medijskih sporočil 

naredila bolj dovzetno zanje, za razliko od predhodne ravni pozornosti, ko sem se ravno s 

tem, da sem jim namenila zgolj bežen pogled in majhen del svojega časa, veliko bolj uspešno 

izognila intenziteti njihovega vpliva. 

 

Vsakodnevno so se učinki kazali tudi na sledeči način: postala sem pozorna na svoje načine 

prehranjevanja in skrbno nadzorovala, kaj jem; več pozornosti sem namenila načinu oblačenja 

in veliko časa premišljevala o možnih oblačilnih kombinacijah, pri čemer sem si zjutraj včasih 

do 10-krat premislila, kaj bom oblekla; ob 'stiku z zunanjim svetom' sem doživljala tesnobo in 

fizično nelagodje, s povečano in skoraj bolečo natančno pozornostjo opazovala mimoidoče, 

predvsem ženske, in ocenjevala njihov videz ter ga hkrati primerjala s svojim in s trendi, ki 

sem jih zasledila v medijih (ob tem sem nemalokrat začutila željo po tem, da bi trenutno 
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podobo zamenjala z videnimi reprezentacijami
58

); občutno več časa sem namenila prebiranju 

različnih nasvetov, priporočil, ipd., ki so se navezovali na vzdrževanje in oblikovanje 

zunanjega videza. Proces, ki je potekal, je ustrezal interpretaciji odnosa do medijskih 

reprezentacij ter njihovih konkretnih manifestacij: »V trenutku, ko neka podoba zasede mesto 

v dominantnih reprezentacijah in sproži ponudbo za identifikacijo, namreč ne deluje več samo 

kot pritisk, ki sili k spreminjanju lastnih praks, ampak prav kot nadzor nad 'načini gledanja' in 

samo-opazovanja. Ko 'vizualna identiteta postane kraj spektakla' (Cooks, 1995, str. 69, v 

Horvat Vidmar, 2003, str. 36), obupa ne proizvajajo samo okoliščine, temveč tudi neskladje 

podob« (prav tam, str. 36). Na začetku še sama nisem takoj opazila, kako je povečano 

samozavedanje vodilo v samonadzor in kasneje v manifestacijo dejanskih občutenj prej 

omenjenega obupa, ki sem ga čutila zaradi nenehnega samoocenjevanja in iz njega 

izhajajočega občutka nezadostnosti in nedoseganja lepotnih standardov. Temu se je pridružil 

še občutek krivde zaradi prakticiranja takega samoocenjevanja kot tudi zaradi dejstva, da sem 

dopustila, da njegovi rezultati v meni sprožijo obup (prototip feministične krivde torej). 

Opažala sem splošno kronično nihanje razpoloženja, ki je vključevalo pasivnost, tesnobnost 

in pretirano čustvenost. Delno je to počutje izhajalo iz spremenjenega režima prehranjevanja, 

ki je vplivalo na mojo zmanjšano sposobnost mišljenja in opravljanja vsakodnevnih 

obveznosti
59

, delno pa tudi iz preobremenjenosti, ki jo je prinašalo zvesto sledenje lepotnim 

rutinam. Te so dejansko prevzele središčno vlogo pri organizaciji časa in prostora v 

vsakodnevnem življenju, kot navaja Susan Bordo (1993), kar je posledično pomenilo, da sem 

bila manj socialno orientirana in bolj osrediščena in osredotočena na samo-modifikacijo. 

Veliko časa sem tako porabila za načrtovanje in razmišljanje o videzu; še več časa sem 

porabila za to, da sem se spopadala z občutki krivde zaradi prakticiranja lepotnih rutin. Moje 

vsakodnevno vedenje je tako prevzelo točno takšen kompulziven in ritualni značaj, kot ga 

opisuje tudi Sandra Lee Bartky, in ki me je neprestano izčrpavalo, saj sem morala misliti ne le 

na vizualno podobo mojega telesa, temveč tudi na načine njenega vzdrževanja. Še posebej se 

je kompulzivnost kazala v prej omejenem odnosu do hrane, ki so ga na trenutke zaznamovala 

tudi iracionalne oblike vedenja, ki so včasih mejile tudi na simptome motenj hranjenja: 

odpovedovanje hrani, ki sem ga občutila kot zmagoslavje lastne discipline, in prekomerno 

                                                 
58

Ali z besedami Marie Bashkirtseff, ki jih navaja Simone de Beauvoir (2013): »Vse je bilo odvisno od obleke, 

moje razpoloženje, moja drža, izraz na obrazu (…). Naokrog bi se morala sprehajati popolnoma gola ali pa biti 

oblečena v skladu s svojim telesom, okusom, značajem. Kadar nisem v takšnem stanju, se počutim nerodna, 

vsakdanja in torej ponižana. Kaj se dogaja z razpoloženjem in duhom? Kaj neki, mislita na cunje, kar je 

neumnost, dolgčas, odvečnost sami sebi« (str. 352). 
59

 O povezavi med spremembami v razpoloženju in daljšo periodično omejitev vnosa kalorij poročata tudi 

raziskovalca J. Polivy and C. P. Herman, ki ju navaja Naomi Wolf. 
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najedanje, ki se je ustavilo šele ob slabosti, in ki so mu sledili hudi občutki krivde in 

sovražnosti do sebe. Občutenja so odgovarjala tezam Susan Bordo (1993) o motnjah 

hranjenja, ki jih je v svojem delu Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the 

Body označila kot logično manifestacijo tesnobnosti in fantazij v naši družbi – telo je vir in 

cilj tako tesnobnosti kot fetišizacije, je simbol in znamenje (ne)kontrole nad telesom in 

njegovimi željami.  

 

Znašla sem se v protislovju, ki ga navaja tudi Naomi Wolf (2002): na nek način sem bila v 

stiku s svojim telesom bolj kot kdajkoli poprej, obenem pa sem bila od njega čudno in 

ironično distancirana – kot da gre za odtujeno stvaritev mojega nenehnega kreativnega 

izumljanja in preoblikovanja. Do svojega telesa sem čutila nenehno bolečo sovražno 

nastrojenost, kar se je odražalo tudi v splošni sovražnosti do same sebe – mojo subjektiviteto 

je predstavljala spodletela materializacija konstrukta ženskosti. Feministična dimenzija moje 

subjektivitete se je na to sovražnost odzivala z grozo, ki pa je nisem zmogla pretvoriti v 

sočutno razumevanje od same sebe, ker se je še vedno napajala iz mojega izhodiščnega 

razumevanja ideologije in domnevnih premikov, ki naj bi sledili njenemu razkritju. Na 

eksistencialno potrebo, da bi omejila destruktivne učinke mehanizmov obvladovanja telesa, se 

je feministična dimenzija odzvala še z dodatnim kaznovalnim pritiskom. Hkrati sem čutila še 

močnejšo potrebo po tem, da to premagam, in svoje moči namenim še številnim drugim 

področjem feminističnega boja, namesto da ostajam ujeta in nemočna le na tem področju. Vse 

to dokazuje, da sem se s tem morda ravno najgloblje ujela v past dominantne ideologije – svoj 

boj, občutenja in ukvarjanje s to tematiko sem dojemala na enako trivialen način kot celotno 

polje konstrukta ženskosti in njenega prakticiranja dojema družba. Ujela sem se v začarani 

krog, kjer je vsako moje dejanje dobilo negativni predznak – bodisi sem se s tem ukvarjala 

preveč bodisi premalo, bodisi preresno bodisi prelahkotno.   

 

Vsega tega si sami sebi in redkim drugim ni bilo lahko priznati. Stanje je na prvi pogled 

pričalo o tem, da mi je temeljito spodletelo tako kot teoretičarki kot feministki. Pomanjkanje 

deljenja izkušenj z drugimi feministkami in posledično občutenje osamljenosti boja je 

pomenilo odvijanje le-tega na individualnem nivoju, kljub zavedanju, da še zdaleč ne gre 

zgolj za individualni boj. A vendar me je uspešno zadrževal v sferi imanence. Tako kot 

Rosalind Delmar v What is Feminism? predlaga, »da je koncept 'ženska' prekrhek, da bi 

prenesel težo vseh vsebin in pomenov, ki mu jih zdaj pripisujejo, glede na 'preobilje razlik' iz 

različnih obdobij in kultur, ki jih je feministično raziskovanje spravilo na dan« (povzeto po: 
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Segal, 1993, str. 28), tako sem dojemala tudi lastno 'prekrhkost' soočenja sebe kot ženske in 

feministke s temi istimi vsebinami ter hkratni dvom, da bodo ravno zaradi 'preobilja razlik' 

sploh kdaj presežene. 

 Zaključek te refleksije ne prinaša odrešilnega trenutka v obliki triumfalne 'osvoboditve 

junakinje', četudi je bila to morda skrita želja bralke ali bralca in nemara tudi mene same 

(vsak ima namreč rad zgodbe o končnem uspehu kljub številnim zapletom). Ne prinaša 

zgodbe o zmagoslavju individualne volje posameznice po napornem boju s sistemom; prav 

tako ne želi vzpostaviti nasprotja, ki bi temeljilo na poenostavljenem razumevanju sistema kot 

monolitne, nezapopadljive gmote, ki dominira vsa področja človekovega življenja, a je 

obenem dovolj, da se ji nasproti postavi uporni, svobode željni duh, da se začne krhati. Ne 

želi prinašati resignacije in sporočati, da je problematika preprosto preobsežna, da bi 

ukvarjanje z njo vodilo kam drugam, kot pa v okrepljeno občutenje ambivalentnosti. Prav 

tako ne želi sporočati, da se je junakinja umaknila v 'voltairovsko obdelovanje lastnega vrta' 

in v diskurz samosprejemanja ali pa vsaj racionalizacije. Želi služiti le kot živo pričevanje 

subtilnega delovanja sodobnih mehanizmov obvladovanja telesa kot pričevanje o tem, kako 

kulturne reprezentacije telesa skrbijo za homogenizacijo, kako homogenizirane podobe 

skrbijo za normalizacijo ter kako se jim je nemogoče izogniti, tudi če se z njimi soočamo 

oborožene_i s feminističnim znanjem. In četudi nam slednje lahko ponudi to, kar Susan 

Bordo imenuje »zdrav skepticizem do užitkov in moči, ki jih ponuja kultura«, nas to kljub 

temu ne obvaruje pred tem, da se ne bi vedno znova soočali z istimi vprašanji, ki pa jih 

potrebno vedno znova obelodanjati – najprej kot posameznice_iki in dalje kot kolektivi preko 

širšega družbenega delovanja. Kajti »ne glede na objektivne socialne pogoje, ki proizvajajo 

patologijo, morajo biti simptomi sami (četudi nezavedno ali nehotno) še vedno proizvedeni s 

strani subjekta. Šele s preučevanjem produktivnega procesa na strani subjekta lahko, kot je 

zapisal Mark Poster, »'osvetlimo mehanizme dominacije v procese, skozi katerega se 

proizvede pomen v vsakdanjem življenju'; to pomeni, da šele takrat lahko vidimo, kako so 

želje in sanje subjekta postanejo vpleteni v matriko razmerij moči« (Bordo, 1993, str. 177 -

178). 
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10 ZAKLJUČEK 
 

bell hooks je nekoč zapisala, da se subverzija dominantnih kulturnih form veliko lažje zgodi v 

besedilnem, abstraktnem polju, kot v svetu človeških interakcij, kjer taki premiki oziroma 

subverzivni poskusi izzivajo in motijo ustaljeni red ter mu grozijo s sesutjem povsod, kjer je 

represija realno stanje (povzeto po: Wolf, 2002), ne le konceptualno polje, po katerem se 

gibamo, ko razpravljamo o družbenem sistemu. Četudi svoje razprave o pričujoči temi nisem 

začela iz pozicije, da bo uspela doseči 'svet človeških interakcij', sem predpostavila, da bo, v 

kolikor bo ponudila strjen pogled na različne dejavnike ter na konkretne materialne in 

konceptualne posledice realnega obstoja dileme, ki sem jo obravnavala v pričujoči diplomski 

nalogi, morda posegla v 'abstraktno polje'. Zato se v zaključku vračam k izhodiščnim 

raziskovalnim vprašanjem v obliki petih tematskih točk in povzemam pridobljene ugotovitve, 

utemeljila omenjeno predpostavko. Hkrati se v zaključku posvečam tudi nekaterim 

pomislekom in dilemam, ki so se dodatno odprli v sklopu tretje in pete tematske točke, ter 

poskušam ponovno izpostaviti tisto, kar (nam) bo v prihodnosti lahko služilo kot oporna točka 

tako za nadaljnji razmislek kot delovanje.    

 

1. Od vseh oseb, ki so družbeno prepoznane kot ženske, se pričakuje, da bodo udejanjale 

ženskost tako preko družbenih vlog kot preko vizualne podobe. Ženskost kot disciplinarni 

projekt skozi foucaultovsko branje delovanja moderne oblasti predstavlja vir velikega pritiska 

na vse ženske, ne glede na feministična prepričanja, da sledijo lepotnim praksam. 

Ženskost kot temeljna značilnost in gradnik ženske identitete in subjektivitete, ki skladno s 

časovnozgodovinsko in kulturno postavitvijo predstavlja nabor sprejetih norm družbenega 

spola, z razvojem moderne patriarhalne družbe zadobi nove razsežnosti. Širši projekt 

konstituiranja družbe preko vzvodov oblasti, ki določa vsebino normativne ženskosti, je 

namesto vidnega nadzora v obliki tradicionalnih institucij prevzel obliko različnih 

disciplinirajočih praks, ki se vežejo na telo posameznice_ka. Nadzor se torej pretvori v 

samonadzor preko nenehnega in izčrpavajočega obvladovanja lastnega telesa, ki zahteva 

rigidno disciplino in tako tvori 'krotka telesa', torej (politično) nenevarna telesa in subjekte. 

Disciplinirajoče tehnike, ki ustvarjajo 'krotka ženska telesa', so v veliki meri lepotne prakse, 

njihova uporaba pa implicitno pomeni podrejanje interesom dominacije in ohranjanje trenutne 

patriarhalne družbene strukture. Četudi lahko prinašajo določeno mero užitka in se je pri 

njihovi obravnavi potrebno izogniti prehitremu sklepanju, da uporaba lepotnih praks prav 
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vsakič služi interesom sistema, je imperativ k normativni ženskosti tako močan, da se mu je 

težko izogniti in v primeru zavračanja ne občutiti družbenih sankcij. Ambivalentnost zahtev, 

ki jih družba naslavlja na ženske, in odpor do njihovega uresničevanja, občutijo tudi 

nefeministične posameznice, medtem ko lahko pri feminističnih posameznicah uporaba 

lepotnih praks zbuja še večje nelagodje in še večji občutek pritiska zaradi poznavanja 

feminističnih analiz konstrukta ženskosti. 

 

2. Konstrukcija posamezničinega sebstva v družbi poznega kapitalizma poteka preko 

potrošnje dobrin, ki se vežejo na specifične podobe in življenjske sloge. Vizualna plat 

ženskosti kot pomemben del posamezničinega sebstva je pomembno zvezana z ekonomskimi 

družbenimi interesi, kar se odraža v podvojenem družbenem pritisku k podrejanju lepotnim 

idealom.  

 

Dodaten pritisk k ženskosti, ki otežuje zavrnitev lepotnih praks, predstavlja dejstvo, da je 

zvezana z vzpostavijo lastne identitete, ki je v sodobni družbi postala objekt prilagajanja in 

refleksivnosti, pri čemer naj bi se notranje sebstvo izražalo preko narcistične kultivacije 

telesnega videza kot delom življenjskega stila, kar je pridobljeno s potrošnjo dobrin, vezanih 

na določene dominantne medijske reprezentacije ženskosti. Ker se gojenje teh podob v veliki 

meri nanaša nacionalno ekonomijo in je ključno za njeno vzdrževanje, in ker je okrepitev 

ženske lepotne ideologije, vezane na potrošnjo, nastala kot odziv na žensko emancipacijo v 

80. in 90. letih, so ženske »kot največje potrošnice tudi največkrat v središču medijske 

pozornosti in kreiranja družbeno preferiranega vedênja, vrednot ter realnosti, zato je tudi 

največji pritisk, povezan z identiteto, krivdo in željo, vršen ravno nad ženskami« (Špiljak, 

2005, str. 186). Pritisk k podreditvi je zaradi potreb po vzdrževanju tako patriarhalnega kot 

kapitalističnega družbenega sistema toliko večji, kar še dodatno otežuje odpor in povečuje 

krivdo v primeru uporabe lepotnih praks.  

 

3. Feministične perspektive, ki si izborijo dominantno pozicijo pri načinu obravnavanja 

določene teme, so tiste, ki lahko s svojim pogledom (in zavrnitvijo drugih) onemogočajo 

razrešitev dilem v odnosu do njih. Z organizacijo 'feminističnega pogleda' med drugim 

vzpostavljajo tudi normativno vizualno podobo feministk ter v skladu z njo presojajo 

feministične akterke. 
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Vpliv teoretskega feminizma na koncept feministične krivde je v tem, kako določa parametre 

obravnavanja tematik s feministične perspektive in katere tematike prepušča v svoj prostor, 

kako organizira feministični pogled in s tem soustvarja način vrednotenja ter doživljanja 

posameznice. Prevladujoča teoretska pozicija za ustvarjanje homogeniziranega pogleda skrbi 

za normalizacijo percepcije. Tako kot homogene vizualne medijske podobe skrbijo za 

normalizacijo telesa in pomena 'biti ženska', homogene teoretske pozicije skrbijo za 

normalizacijo pomena 'biti feministka'. Prvo pomembno teoretsko pozicijo za obravnavo 

feministične krivde predstavlja radikalni feminizem, ki je ostro kritiziral zahodno kulturno 

definirano ženskost in pritisk k utelešanju njegovih lepotnih idealov. Antifeministični 

sentiment se je na kritike in zahteve po avtonomnem odločanju o lastnem telesu odzval tudi 

preko intenzivne negativne propagande proti feminizmu v obliki konstruirane medijske 

podobe 'tipične feministke'. Zvezanost podobe feministke s predstavo o nasprotovanju telesni 

privlačnosti predstavlja problem za tiste feministke, ki ne želijo pristati na popolno zavračanje 

lepotnih idealov, kot ga narekuje radikalni feminizem, saj slednji ustvarja vtis, da je 'prava' 

feministka lahko zgolj tista ženska, ki te ideale zavrne. Takšna pozicija vodi v vzpostavitev 

homogene podobe feminističnega subjekta, ki ima normativne učinke, in iz svoje srenje 

izključuje posameznice, ki domnevno niso dovolj feministične. Zato drugo pomembno 

teoretsko pozicijo predstavljata postmodernistični feminizem in postfeminizem kot odgovor 

na to, da radikalni feminizem od žensk zahteva 'preveč'. S poudarjanjem individualnosti, 

igrive performativnosti spolnih kategorij in diskurza svobodne izbire ter užitka prikazujeta 

ženskost kot le enega izmed 'nevtralnih' načinov subjektivacije (tudi z ozirom na njujno 

predpostavko, da so danes družbene neenakosti na podlagi spola presežene), pri čemer pa gre 

pogosto (vsaj pri postfeminizmu) za reafirmacijo obstoječih družbenih spolnih norm, podprto 

z novim valom tradicionalizma. Politična drža ne predpostavlja akcije, usmerjene k 

strukturnim pogojem podrejanja, pač pa intimizira družbeni konflikt na raven konflikta 

ženskega spola s samim sabo. Depolitizirana in individualistična pozicija tako ne uspe nič bolj 

uspešno nasloviti feministične krivde, saj jo zvaja na problem osebnega prilagajanja, obenem 

pa prehodne feministične perspektive krivi za prevelika pričakovanja od žensk, pri čemer za 

zgled postavlja globalno ikono emancipirane ženske, ki v sebi hkrati združuje reakcionarne 

patriarhalne fantazije ženskosti kot vizije njene osvoboditve. 

 

Na tej točki dodajam razširitev, za katero menim, da lahko služi kot nadaljnji premislek. 

Najprej bi želela izpostaviti potrebo, ki sem jo zaznala (in iz nje tudi izhajala) tekom pisanja, 

in sicer nujnost jasnega prepoznanja problema feministične krivde kot feminističnega 
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vprašanja. To bi namreč presekalo krog samoizpraševanja in samoobtoževanja, ki se odvija v 

intimnem krogu feminističnih posameznic, in ga osvobodilo statusa 'osebne zadrege', ki 

implicira, da gre za problem, ki ga je potrebno rešiti na individualni ravni. S tem bi se tudi 

prepoznalo polje t.i. feministične slepe pege, ki do neke mere tudi precej hromi feministično 

gibanje. Tako bi problem z izstopom izza meja zasebnosti dobil svojevrstno legitimnost in 

postal pomembno feministično vprašanje, iz česar bi sledila tako razbremenitev feminističnih 

akterk kot tudi priložnost za (samo)refleksijo sodobnih feminističnih perspektiv. Ob tem naj 

dodam, da je nadvse nujno, da to postane dejansko feministično vprašanje. Poudariti želim, da 

mora izstopiti iz sfere neformalnih in zaupnih pogovorov izven kolektivov ali pa kot 

obstranska tema kolektivov samih, in postati vprašanje, ki se ga naslavlja tako teoretsko kot 

praktično (za prehodno praktično 'samopomočno' obliko obravnave teme seveda ni nujno, da 

izgine, temveč že, da se nadgradi).  

Menim, da bi bilo vse to nedvomno koristno in nujno, vendar priznam, da sem se na 

določeni točko spraševala, ali bi ne glede na pristop, ki bi ga uporabile, to ostala področja 

feminističnega boja vsaj delno prikrajšalo za naše moči in čas. Namen tega pomisleka ni 

usmerjen v banaliziranje vprašanja samoreprezentacije in identitete posamezne feministke s 

tem, da bi to postavila na mesto sekundarnega pomena in (si) očitala, da nam ukvarjanje s tem 

vprašanjem preprečujem ukvarjanje z 'bolj pomembnimi' stvarmi. Po drugi strani pa je to 

opozorilo tudi pred nevarnostjo, da bi se feministično gibanje začelo preveč ukvarjati s samim 

seboj in zasebnim življenjem svojih akterk oziroma njihovim feminizmom, namesto da bi se 

usmerilo v strukturne pogoje, ki spravljajo feministke v situacije, kjer je od njihovega odziva 

odvisno vrednotenje njihovega feminističnega prepričanja. Zdi se namreč, da smo danes ravno 

temu priča v odnosu do feministične krivde in njene razsežnosti, ki je navsezadnje vprašanje 

meja lastnega feminizma, kar sem prikazovala tudi ob pomoči blogovskih komentarjev. 

Problematično je predvsem dejstvo, da je sodobni dominantni feministični način obravnave 

vprašanja ženskih disciplinirajočih telesnih praks še vedno bodisi osredotočen predvsem na 

'zunanjega sovražnika' oziroma patriarhat v maniri zatiralec/zatirani, ali pa je 

postfeminističen, torej depolitiziran in individualiziran. Končni učinek obeh pristopov pa je 

nemara lahko enak, saj lahko takšen odnos do obravnavane problematike pomeni tudi 

depolitizacijo feminističnega boja na področjih, ki se ne vežejo samo na (medijske) 

reprezentacije ženske in ženskosti. Rečeno drugače: preusmeritev pozornosti feminizma na 

določeno temo lahko škodi velikemu segmentu drugih žensk, ki se zaradi učinkov drugih 

strukturnih mehanizmov niti ne utegnejo ukvarjati z vprašanji disciplinirajočih telesnih praks. 
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Naj za objasnitev tega navedem konkreten primer:  

»Kaj je feminizem naredil za mojo mamo?«, me je vprašala znanka, sicer tudi sama 

feministka, katere mama je bila dolga leta zaposlena kot delavka za tekočim trakom v tovarni, 

obenem pa je doma še vedno opravljala večino gospodinjskega dela. »Ali je res tako 

presenetljivo, da moja mama in njej podobne ženske zavijejo z očmi, ko se nekaj feministk 

sem in tja ogorčeno oglasi, da je kaka ženska na plakatih objektificirana in dojeta zgolj kot 

spolni objekt? Kje so bile te iste feministke, ko se je ukinilo otroške dodatke ali želelo 

skrajšati porodniški dopust?«
60

 

 

Četudi  posplošeno, zgornji primer ponazarja tiste ključne točke, na katere moramo biti 

pozorni, in sicer to, da smo priča nekakšnemu feminističnemu molku in nezadostni obravnavi 

različnih feminističnih dilem s strani akademskega polja, ki bi pravzaprav moralo biti tista 

primarna instanca, ki misli vse prelome in protislovja v feminizmu ter jih tudi naslavlja. Tako 

se zopet vračam k ugotovitvam o pomembnosti vpliva prevladujočih feminističnih perspektiv 

oziroma o učinkih normativnosti teoretskega feminizma. Sodobni akademski feminizem s 

svojimi intervencijami zapada v lastno protislovje, saj s površinskimi kritikami objektifikacije 

ženskega telesa razkriva obstoj tistega, kar želi zanikati (v kolikor do koncepta ženskosti 

pristopa na ravni diskurzivne dekonstrukcije), hkrati pa to ostaja skoraj edini aktivistični 

moment, sicer depolitiziran, ki ga proizvaja.
61

 Takšno 'omehčanje feminizma' (gl. tudi 

                                                 
60

 Carolyn Sorisio (2003) pravi, da so akademske feministke pogosto označene kot tiste, ki niso v stiku z 

realnostjo, in ki se »omejujemo na področje teorije brez oprijemljivega pomena v bodisi politični ali osebni sferi. 

Kolumnistka pri New York Timesu [jih] graja, 'poskusite dopovedati materi na socialni podpori ali 

preobremenjeni tajnici, da bi ju moralo skrbeti, da sta žrtvi nezavedni procesa falocentričnega jezika' (Gilman, 

1991 v Sorisio, 2003, str. 429)« (str. 429).  
61

 Pri celotni zadevi pa velja opozoriti še na en aspekt, in sicer na samo dinamiko akademskega polja, na katero, 

tako kot katerakoli druga veda ali teorija, ki vstopi vanjo, tudi feminizem ni imun. Moj namen sicer ni podati 

poglobljene analize o spremembah fokusa feminizma od vstopa v akademsko polje dalje, želim le opozoriti na 

to, da nanj vplivajo tudi dejavniki, ki so akademskemu polju inherentni. Za feminizem se zdi, da mora nenehno 

opravičevati svoj obstoj znotraj univerze, pri čemer je danes temu boju dodana tudi dimenzija negotovega 

delovanja univerz v luči neoliberalnih ukrepov, zato se v boju za obstanek potencialno želi narediti še manj 

'problematičnega in uporniškega'. Dodaten faktor krnitve feminističnih intervencij predstavlja tudi implicitno 

pričakovanje solidarnosti s strani akademikov z lastno skupnostjo, kar hipotetično pomeni, da se akademske 

feministke odpovejo solidarnosti z ostalimi feministkami v primeru, da je akademska skupnost antifeministična 

oziroma se pričakuje, da bodo akademske feministke ob seksističnih, patriarhalnih elementih univerze »zamižale 

na eno oko, ker so pač vsi v 'istem čolnu'«. Takšno akademsko 'zarotništvo' ni omejeno le na učinke znotraj polja 

akademske institucije, torej prepustitev perpetuacije njenih patriarhalnih elementov, temveč se posledice kažejo 

tudi v širši družbi. Kot prvo, to pomeni določen manko feministične perspektive znotraj izobraževalnega 

sistema; kot drugo, to pomeni, da v primeru, da feministične intervencije, ki bi jih bilo potrebno izvajati tudi 

znotraj akademskega polja, izvajamo le zunaj njega, to postavi pod vprašaj kredibilnost intervencije same. 

Takšna situacija je delno posledica profesionalizacije in njene zahteve po 'nevtralnosti', v kateri so ženske ob 

povečanem vstopu v akademsko polje v devetdesetih, videle možnost za enakopravnost in preseganje spola. 

Susan Bordo (1993) navaja, da so bile ravno t.i. profesionalne ženske tiste, ki so ostro kritizirale in zaničevale 

prejšnjo generacijo aktivističnih žensk, ki so poskušale izzivati institucije tudi z zagovorom alternativnega 

nabora tako imenovanih 'ženskih' vrednot v nasprotju z institucionalnimi 'moškimi' vrednotami. Profesionalne 
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opombo št. 56) v akademskem polju ustvarja še kako realne učinke na teoretsko produkcijo, 

kot tudi na aktivistično delovanje, saj slednjemu prepušča, da prevzame nase breme 

artikulacije slepih peg, obenem pa zavrača vključitev teh artikulacij v teorijo. To pa de facto 

pomeni, da se na neki točki ustavi prepuščanje različnih feminizmov in feminističnih 

perspektiv v akademsko sfero, in da določanje prevladujoče feministične percepcije prevzame 

smer, ki ni nujno progresivna, (samo)reflektivna in kritična. Približno dve desetletji nazaj, ko 

je feminizem šele vstopal v akademsko sfero, je »raziskovanje in prevrednotenje tistega, kar 

je bilo  kulturno konstruirano kot žensko, začrtalo vsebino za akademske feministke mnogih 

disciplin« (Bordo, 1993, str. 232). Četudi načeloma (akademski) feminizem še vedno ostaja 

zvest svoji temeljni agendi, menim, da se mora ponovno vrniti k vprašanjem ženskosti in 

ženstvenosti ter jih nasloviti kot 'feministično vprašanje po feminističnem vprašanju', a na 

drugačen način, kot to počne danes – v izogib temu, da bi bilo to vprašanje ponovno zvedeno 

zgolj na nezadostne intervencije (na primer odziv na visoko seksualizirane medijske 

reprezentacije žensk), in temu, da bi se prav zaradi površinske obravnave tematike zopet 

zapletel v nenehno vračanje k temu vprašanju na neproduktiven način, tj. v škodo drugim 

intervencijam na ostalih področjih. Temu se lahko izogne tako, da samega sebe in svoja 

temeljna polja misli 'do konca' – in ko pride do konca, se mora misliti naprej. Samega sebe 

mora zapopasti v heglovski maniri, ki je že v uvodu zastavila mojo pozicijo razmišljanja: da 

se lahko izognemo situaciji, kjer bi se strah pred zmoto izkazal kot strah pred resnico, mora 

feminizem samega sebe misliti, dokler ne pride do protislovja, in potem to protislovje misliti 

naprej. Kajti »kot je v okvirih razprave o feminizmu Mary Wollstonecraft zapisala Cora 

Kaplan (1983, str. 29), […]: 'Nobenega feminizma ni, ki bi lahko obstajal povsem onstran 

ženskosti, kot jo pojmujejo v določenem zgodovinskem trenutku. Vsi feminizmi so nekakšne 

ideološke žrtve ženskosti in so konstruirani na osnovi spola in seksualnosti svojega časa, 

hkrati pa so jim zoperstavljeni.'« (D. Bahovec, 1998, str. 30). Vprašanje ženskosti je torej 

temeljna dilema, ki preči feminizem in ga tako vedno znova 'meče iz tira'; gre za dilemo, ki 

feminizem vedno znova postavi v ambivalentnost do samega sebe. Toda ravno ta 

                                                                                                                                                         
ženske »so bile pozvane, da racionalistične, objektivistične standarde, na katere so naletele v poklicih, v katere 

so vstopile, posvojijo za svoje; da si raje prizadevajo za 'odličnost' in 'samopozabo' (ang. forgetfulness of self) kot 

pa za spolno ozaveščenost; da raje razvijejo 'interesno skupnost med sabo in profesionalnimi moškimi kot pa 

med sabo in neprofesionalnimi ženskami'. Profesionalne ženske so v 'nevtralnih' standardih objektivnosti in 

odličnosti videle način/možnost, da so sprejete kot ljudje, ne kot ženske« (str. 241). Ironično je torej šlo za 

podreditev klicu po profesionalizmu in njegovi domnevni nevtralnosti in racionalnosti, ki pa sloni ravno na tistih 

klasičnih tradicijah zahodne kulture, kot sta razum in transcendenca, ki so primarno pripadale moškim – 

patriarhalni elementi se potrjujejo »v imanentnih shemah vseh habitusov; to so zgodovinske transcedentalije, ki 

se slehernemu dejavniku vsiljujejo kot transcendentirajoče« (Bourdieu, 2010, str. 40). Posledično jim je tako 

pripadalo tudi oblikovanje dotičnega modela 'nevtralnosti', katere iluzijo in prikrivanje maskulinističnih izvorov 

je razkrila prav feministična analiza. 
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ambivalentnost je jasni pokazatelj tega, da mora feminizem še vedno naslavljati ta vprašanja. 

Gre namreč za tista vprašanja, ki se tako temeljno dotikajo vprašanja vzpostavitve (ženskega) 

subjekta, njegove materializacije in njegove transcendence, da predpostavljam, da bodo 

nepresežena in nerešena tudi, ko bodo ostale dileme, ki izhajajo iz patriarhalne binarne spolne 

delitve družbe (npr. vprašanje enakopravnosti pri izobraževanju, zaposlovanju, ekonomski 

neodvisnosti in javni participaciji) že zdavnaj presežene.  

 

4. Občutenje feministične krivde ni vezano le na nelagodje ob prakticiranju 'konvencionalno 

ženskih' dejavnosti kot so lepotne prakse, temveč je tudi oblika vsakodnevnega odziva žensk 

na lastno delovanje v svetu, kjer definicija in osmišljanje ženske želje in užitka prihajata od 

zunaj. 

 

Ženska želja je osnovni pojem, okoli katerega se oblikujejo ostale pojavnosti ženskega, saj 

biti ženska pomeni biti nenehno nagovarjana k ženskosti. Želja je nenehno definirana in 

stimulirana, a ženske do nje nikoli ne morejo zares odstopati, niti je ne oblikujejo. Ženska 

želja je namreč vedno že diskurzivno (pre)oblikuje in vsili okolica. Podobno velja za užitek, 

ki ga obljublja, zato njena uresničitev težko prinaša zadovoljstvo. Pogosteje zbuja občutenje 

krivde, kadar ženske ne uživajo v tistem, kar jim je predpisano, in krivdo, kadar uživajo v 

tem, kar dojemajo kot vsiljeno (med drugim tudi lepotne prakse). Krivda se nanaša na 

zavedanje, da je ženski užitek vezan na objekte ali dejavnosti, ki jih ženskam 'podari' 

patriarhalna avtoriteta in jih drži v podrejenem položaju. Obenem se ženska želja vedno veže 

na dominantne reprezentacije žensk, pri čemer ustvarja dodatno razpetost med zavračanjem 

želja, ki jih reprezentirajo, in fascinacijo s podobami, ki v sebi nosijo posredno obljubo po 

izhodu iz imanence in objektnosti. Posledica tega je, da se ženske kažejo kot večno 

nezadovoljne, zato vsaka želja v sebi že nosi krivdo in očitek (sami sebi), da smo s svojo željo 

'šle predaleč'. Vsak poskus avtonomne želje je nujno obsojan ter percepiran kot izraz 

pohlepnosti, celo nenasitnosti. Krivda je torej odziv na očitek na poskus želenja, ki je 

pravzaprav očitek na zavračanje zahodno kulturno definirane ženskosti.    

 

5. Feministična krivda je odraz iskanja uravnotežene meje med lastnimi prepričanji in 

njihovim prakticiranjem. Vprašanje (ne)prakticiranja lepotnih ritualov je zaradi vidnih 

posledic na vizualni podobi ob njihovi zavrnitvi ali uporabi v feminističnih krogih do neke 

mere postalo merilo za stopnjo feminizma posameznic, manko kolektivnega naslavljanja 

obravnavanega problema pa točka hromitve feminističnega gibanja. 
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Ker sem na zastavke v tej točki v veliki meri že podala ugotovitve pri točki št. 3, zato zadnjo 

točko uporabljam za dodatno misel o tezi, da mora feminizem nenehno naslavljati vprašanje 

ženskosti. Dopolnila jo bom z vprašanjem iskanja uravnotežene meje med lastnimi prepričanji 

in njihovim prakticiranjem, zato pri že omenjeni misli o nujnosti nenehnega naslavljanja 

ambivalentnosti feminizma v odnosu do ženskosti in njene vizualne plati dodajam, da 

moramo paziti, da med tem procesom ne uničimo samih sebe. To je eno izmed ključnih 

opozoril, ki nam jih sporoča občutenje feministične krivde. Če sem preko raziskovanja 

elementov, ki konstituirajo ženskost in se vežejo nanjo – od povečanih pritiskov k normativni 

ženskosti v maniri focaultovskega disciplinirajočega samonadzorovanega telesnega projekta, 

ženskosti kot sestavnem delu konstrukcije posamezničinega sebstva, zvezanosti te 

konstrukcije s potrošniškimi navadami v obdobju poznega kapitalizma, do občutenja krivde 

kot temeljne oblike ženskega občutenja lastne pozicije in realnosti, ter preko opisa lastnega 

primera pokazala, kako močno smo ženske neprestano nagovarjane k udejanjanju (vizualne 

ravni) ženskosti ter kakšne so morebitne posledice zavrnitve tega apela, potem feminizem kot 

teoretska perspektiva ne sme postati 'druga plat istega kovanca', ki bi ženske neprestano 

opozarjal na to, kako jim je spodletelo – najprej kot ženskam (kar v danem družbenem 

sistemu še vedno 'smo') in nato kot feministkam. Razumljivo je, da se na podlagi zavedanja 

obsežnosti ženske podrejenosti in mehanizmov, ki jo povzročajo, nemalokrat kot feministke 

znajdemo v nadvse frustrirajoči situaciji (navsezadnje sem to izkusila tudi sama), ko se nam v 

želji po preseganju patriarhata in lastnega položaja v družbi lahko vsako dejanje, ki po videzu 

spominja na tradicionalne ženske dejavnosti, ki služijo kot ohranjanje ženske podrejenosti, 

zazdi kot afirmacija obstoječega sistema. Zato ni presenetljivo, da se takrat lahko obrnemo 

tudi proti samim sebi, in v 'svojih vrstah' iščemo 'krivko' za kontinuiran obstoj patriarhata. Pri 

tem se presojanje glede na vizualno podobo feministk izkaže še za najlažji pristop – za 

presojanje nam osebe ni potrebno niti poznati, da bi ji očitali še kaj drugega. Zdi se, da 

selekcija ironično poteka ravno na podlagi stereotipne medijsko skonstruirane podobe 

feministke. Obtožbe o nezadostnem feminizmu posameznice na podlagi videza tako z lahkoto 

in učinkovito zadenejo točko, ki posameznico potencialno lahko najbolj prizadene: v 

najslabšem primeru odpoved vizualni ženskosti temeljno ogrozi občutek lastnega sebstva, 

zasebnosti ter občutek ljubljenosti in vrednosti, zato se v luči vztrajajočih (včasih bolj včasih 

manj direktnih) pričakovanj zdi, da se z odločitvijo za feminizem od nas pričakuje, da se 

bomo odpovedale tudi vsemu naštetemu (ali pa vsaj bile pripravljene tvegati). Toda v hipu, ko 

se feminizem oziroma feministični pogled spremeni v notranjega panoptičnega feminističnega 

opazovalca, in ko prav vsako najmanjše dejanje postane merilo stopnje feministične 
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naravnanosti posameznice, mora to biti točka, ko se mora feminizem ustaviti in preučiti svoje 

lastne totalizirajoče in celo moralistične poteze – očitati posameznici, z besedami Sandre Lee 

Bartky (2006), da je »upor […] zatrt vsakič, ko ženska vzame pinceto za obrvi ali gre na novo 

dieto«, in da je vsaka uporaba šminke že afirmacija patriarhalnega sistema, je vseeno malce 

pretirano (spet se znajdemo pri razdalji med mikro ravnijo ne-uporabe ličil in makro ravnijo 

odprave patriarhata), hkrati pa spodbuja tudi poenostavljeno predstavo o glomaznosti 

patriarhata samega. Seveda se zdi, da nas patriarhat najbolj 'zagrabi' ravno na ravni vizualne 

podobe: 'v kolikor ustrezamo normativni zahodno kulturno definirani podobi ženske, potem 

smo tudi percepirane kot ženske na način, ki jo določa vsebina te podobe, in tako nujno 

postavljene na mesto objekta'. Toda takšno poenostavljeno feministično branje vizualnih 

podob ženskosti pravzaprav povsem prezre dejstvo, da je tudi tista domnevno »'prava', 

'resnična' in 'realna' ženska vedno že reprezentacija, da je vedno že kontroverzna konstrukcija, 

ki se nenehno oblikuje v mediju diskurza in da je to oblikovanje v glavnem nezavedno« 

(Hrženjak, 2002, str. 15), četudi se zdi, da izhaja ravno iz slednjega. »V tem pristopu je 

trenutna subjektna pozicija ženske konstitutivni učinek reprezentacije, ne pa njena posledica. 

Povedano zelo preprosto: nobena reprezentacija ne more 'zagrabiti' ženske, če se ta v njej 

nekako ne prepoznava in se skozi njo ne subjektivira. […] Če pri 'podobah žensk' govorimo o 

identifikaciji ženske s posamezno medijsko podobo - ta identifikacija pa na imaginarni ravni 

'drži skupaj' identiteto, ji daje navidezno oporo, celovitost in stabilnost-, potem pri 

'reprezentacijah žensk' govorimo o subjektivaciji namesto o identifikaciji. Subjektivacija 

zajema dosti globlji proces prepoznavanja subjekta v manku reprezentacije, ki ga zastopa 

neka točka, ki izstopa na primer v medijskem oglasu kot reprezentaciji. Subjektivacija tako ne 

naredi ženske identitete navidezno konsistentne in celovite, pač pa jo razcepi in vzpostavi 

manko kot bistveno kategorijo subjektivnosti« (prav tam). V luči tega tako prakticiranje 

lepotnih praks res ne more biti ultimativni 'Lakmusov test feminizma' posameznic. V kolikor 

se določena feministična perspektiva želi postaviti na mesto, s katerega bi želela izrekati 

sodbe na tej podlagi, doseže ravno nasproten učinek – ženske ponovno opominja na lastno 

ženskost, tudi če same uspešno pozabijo nanjo in v svojih dejanjih ne vidijo reprodukcije 

ženskosti, temveč dejanja sebe kot avtonomnega subjekta, ki ima pravico do lastne, ne-spolno 

zaznamovane interpretacije svojih dejanj. Kot pravi Denise Riley (1995), »ni mogoče živeti 

štiriindvajset ur na dan, potopljen v neposredno zavedanje lastnega spola. Spolno 

zaznamovano samozavedanje ima, na srečo, hitro spreminjajočo se naravo« (str. 95). 

»Vsakršno telo je […] le občasno živeto ali obravnavano kot spolno. […] Le na trenutke bo 

telo predstavilo sebe ali se postavilo kot žensko ali moško. […] Tako z vtisom zgodovine kot 
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preko individualne časovnosti se telo vzpostavi kot malo ali pa zelo spolno zaznamovano, ali 

kot indiferentno, in kot tako prehaja pred in izven 'družbenega' pogleda« (prav tam, str. 103). 

»Glede na to, da anatomsko [določena] ženska oseba sega daleč preko meja omejujoče 

nalepke 'ženska', lahko tako v dobri veri vedno reče, 'tukaj nisem ženska', kar pomeni 'v tem 

zavezujoče opisu se ne morem prepoznati'; v tem življenju obstaja veliko več kot mi omogoča 

ta označba, in interpretirati vsak vidik obstoja kot spolno zaznamovanega v meni proizvaja 

klavstrofobijo; čar vedno seksualno določenega univerzuma me ne pritegne'« (prav tam, str. 

111)
62

.   

 Tako kot nimamo ves časa ozaveščati našo lastno telesnost, tako tudi ni mogoče, da bi 

z vsakim dejanjem udejanjale naša feministična prepričanja. Prvič zato, ker v svetu, kjer 

materialni pogoji trenutno še onemogočajo prehod v post-feministični svet, to preprosto ni 

mogoče in bi vodilo le do naše lastne izčrpanosti, ker bi vse naše moči potrošile za nenehno 

vršenje samokritike in občutenje lastnega individualnega neuspeha pri spremembi stvari, ki 

terjajo kolektiven in dolgoleten pristop. Zato je potrebno smotrno razporejanje lastnih moči 

po različnih poljih feminističnega boja, ne pa nenehno mobiliziranje in aktiviranje na vseh 

frontah. Drugič pa tudi zato, ker presojanje individualnih odločitev feminističnih posameznic 

nikakor ne bi smelo biti učinek feminizma. S tem ne trdim, da jih ni potrebno do neke mere 

naslavljati in analizirati, temveč želim predlagati, da »cilj ne bi smel biti spreminjanje 

individualnih preživitvenih strategij, temveč spreminjanje sveta tako, da te preživitvene 

strategije ne bodo več potrebne« (B.7). Pretirano osredotočanje in ukvarjanje z osebnimi 

odločitvami posameznic nas kaj hitro pripelje do problema, ki je nedvomno večji kot 

vprašanje lepotnih praks pri feministični posameznici, in sicer da nas osredotočanje na 

domnevne 'problematične feministične posameznice' napram 'neproblematični feministični 

večini' (v kolikor se že spustimo v obsojanje in rangiranje feministk in stopnje njihovega 

feminizma glede na lepotne prakse), odvrača od sistemskega boja in nas prisili, da postanemo 

dogmatične. (»Dogma je kontraproduktivna - omejuje ponovno preučitev domnev, izključi 

dialektični proces in iz trenutnih pogledov napravi predmete vere.« (B.8.)) Potrebno je najti 

način, kako delovati znotraj obstoječe kulture in znotraj lastnih obstoječih kognitivnih 

kategorij. Še tako radikalna ideja feministične utopije nas ne bo naredila imune na 

normalizirajoče učinke kulture ali nas povzdignila nadnjo (kar pa nam ne prepričuje, da jo še 

naprej aktivno spreminjamo – pri danem primeru zagotovo pridejo v poštev že predlagani 

                                                 
62

 »Časovnosti (ang. temporalities) ‘žensk’ so kot manjkajoči vmesni termin v aristotelski logiki; četudi je 

nemogoče biti povsem ženska, je prav tako nemogoče ne biti ena izmed njih. Na teh majavih temeljih mora 

feminizem stati in se zibati« (Riley, 1995, str. 114). 
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pristopi, kot na primer opozarjanje na destruktivne učinke ženskosti, zahteva za drugačne in 

bolj raznolike medijske reprezentacije žensk in širša družbena senzibilizacija za različne 

oblike lepote, ki segajo izven ozko definiranega lepotnega ideala). 

 

»Ko razpravljamo o težavnem razmerju med feminizmom in ženskami, se lahko opremo na 

tisto, kar ju druži: reflektiran, inherentno polemični odnos do žensk in ženskosti, onstran 

kakršnegakoli enačenja feminizma z žensko ali ženske s feminizmom. Feminizem je tradicija, 

ki si zastavi kot osrednji problem samo neenoznačnost, težavnost, morda tudi smrtonosnost 

tega razmerja« (D. Bahovec, 1998, str. 34). Zato je ravno feminizem sam tisti, ki predstavlja 

najboljšo začasno rešitev (tako ga je označila Simone de Beauvoir, ko se je po neuspelem 

poskusu socializma, da bi temeljno spremenil položaj žensk, tudi sama javno deklarirala za 

feministko). Feminizem, ki se ne bo ustrašil lastne ambivalentnosti in se jo bo trudil nenehno 

naslavljati, četudi mu bo pri tem večkrat spodletelo, bo lahko (ponovno!) postal polje, 

kateremu bo uspelo ženske razbremeniti krivde zaradi ženskosti ravno zato, ker bo to 

prepoznal kot svoj inherentni učinek in hkratni osnovni element. Kajti feminizem je »v svoji 

osnovni definiciji in zastavitvi projekt, ki hoče odpraviti negativiteto ženskosti, kar pa je 

mogoče misliti v opresivni kulturi zgolj kot nekaj, kar je hkrati znotraj in zunaj obstoječih 

družbenih okvirov, kar je hkrati preveč in premalo, ideal in čisti utrošek – vsekakor pa: 

onstran« (prav tam). Feminizem torej ključno zaznamuje ambivalentnost, ki proizvaja 

negativiteto, ki pa se mora nujno izteči v produktivno smer; izteči se mora v idejo »o 

povezovanju skozi feministično ambivalentnost kot edini pravi, torej negativni identiteti 

feminizma kot teoretskega, a zato nič manj političnega projekta« (prav tam, str. 39). Za 

dejansko uresničitev slednjega pa pred dokončnim zaključkom zadnje misli namenjam 

opozorilu po potrebi ponovne vzpostavitve odnosa do feminizma na individualni ravni 

feminističnih posameznic. Je namreč ena izmed tistih stvari, ki jo lahko začnemo spreminjati, 

preden se sistematično in kolektivno lotimo še ostalih projektov, ki so se tekom raziskovanja 

ozadja nastanka feministične krivde pokazali za področja, potrebna bodisi feministične 

intervencije bodisi samorefleksije. V kolikor sprejmemo zgornje predpostavke o feministični 

ambivalentnosti ter skupno točko s feminizmom v inherentno polemičnem odnosu do žensk in 

ženskosti, moramo poskrbeti, da tudi naš lastni feminizem oziroma feministično prepričanje 

ni enoten, monoliten pojem, za katerega se je zdelo, da je zavzel točno takšno formo na 

vsakodnevni ravni odnosa do lepotnih praks, in kot tak vrednotil naša dejanja in odločitve. 

Zato je ključnega pomena, da tudi me same ne percepiramo feministične perspektive in 

prepričanj kot totalnost, iz katere bi lahko teoretske premisleke avtomatično preslikale na 
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raven prakse, v nekakšen načrt za vodenje osebnega življenja (tako kot tudi sama praksa 

nikoli ni zgolj preprost mimesis, temveč se v bourdieujevskem odprtem sistemu dispozicij 

pogojene in pogojne svobode vedno na novo oblikuje v svojem nastajanju), in da ne 

postajamo 'mučenice' feminističnih idealov. Predvsem je pomembno to, da so naša 

feministična prepričanja sredstvo ozaveščanja in razumevanja kompleksnosti sistema in 

kulture, v katera smo vpete, in ne točka, na kateri bi se obrnile proti samim sebi.  
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