
I. Č A S Ť 

ÚVODNÁ ŠTÚDIA 

JEJ I N A K O S Ť , JEJ I D E N T I T A ? 
(Zuzana Kiczková) 

Ona je iná než on. Evidentnosť tohto konštatovania patrí 
do'rangu -triviálností a banalít. Avšak len čo sa spýtame, 
v čom spočíva.jej inakosť, otvorí sa vejár odpovedí s najrôz
nejšími určeniami. Problém inakosti preskočí do filozofické
ho diskurzu v momente, keď sa argumentovane pýtame na 
povahu a spôsob utvárania ženskej identity. Feministická fi
lozofia musí pojem identity nanovo definovať, a to vo vzťahu 
k bytiu ženy, čím reaguje na ambície a perspektívy búrlivo sa 
rozrastajúceho fenoménu v 60. rokoch - nového ženského 
hnutia - najmä v USA a v Západnej Európe. Odozvou je za
kladanie inštitúcií, zameraných na výskum žien (známych 
ako: Gender Studies, Women Studies, Frauenforschung atď.) 
so širokým záberom, mapujúcim nielen zvláštnosť situácie 
žien v súčasných spoločnostiach, ale aj vzťahy medzi rodmi 
z aspektu sociálneho, historického, sexuálneho. Ženské skú
mania celkom zámerne požadujú, aby ženy ako subjekty skú
mania urobili predmetom bádania a poznania vlastné videnie 
sveta, reflektovanie svojej špecifickej skúsenosti a doteraz 
málo artikulovanej perspektívy na svet. Tieto ženské spôsoby 
pohťadu chcú do zorného uhla vtiahnuť a rozkrývať doteraz 
zanedbávané, potlačované a zamlčované skúsenosti a záuj-
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my. Tým špecifickým fókusom jeíŕod (Gender, Geschlecht), 
preto ženské skúmania chápu rod ákcThistoricky sformulova
nú, konkrétnu a zároveň pre analýzu súčasnej spoločnosti 
centrálnu, t. j . systematickú štruktúrnu kategóriu.'Tá nie je 
len akýmsi prídavkom, ale preniká všetkými štruktúrami so
ciálnej skutočnosti. Je ohniskom, v ktorom sa pretínajú rôzne 
ženské skúmania a feministické teórie - a je ich neúrekom -
keď analyzujú príčiny nerovnosti, útlaku a diskriminácie žen
ského rodu vo všetkých spoločenských oblastiach a na všet
kých úrovniach: individuálnej, sociálnej, politickej i symbo
lickej. Doterajší priebeh diskusií prezrádza, že nemožno ho
voriť o jednom feminizme, jednotnej teórii či smere bádania, 
ale že okrem bohatosti je tu nápadná aj otvorenosť a živosť 
diskurzov, vychádzajúcich z rozličných teoretických a prak
tických podnetov. • 

V základoch ženského hnutia a feministickej teórie je ulo
žená kritika patriarchátu, ktorý bol identifikovaný a hodnote
ný ako "základný vzor" zospoločenštenia alebo ako "sociálna 
konštanta"*1*. Analýzy (predovšetkým sociologické a historic
ké) tejto asymetrickej, hierarchickej a špecificky násilnej for
my vzťahov medzi pohlaviami v spoločnosti priniesli viaceré 
nové pohľady; napr. nové určenie pojmu práca, konkrétne: 
spoločensky nižšie ocenenie, resp. zneviditeľnenie ženskej 
práce<2). 'Niesli sa pritom v dosť hlasných kritických tónoch a 
maľovali sa často bojovnými farbami, najmä v počiatkoch 
ženského hnutia. Je nápadné, že v novších textoch sa pojem 
patriarchát skloňuje menej často a samotná koncepcia patri-, 
archalizmu sa dnes zväčša považuje za prekonanú. Vytesnil 
ho pojem- - rod - (Gender, Geschlecht), princíp rodovej diferen
ciácie, ktorý konturuje spoločenské vzťahy vo všetkých oblas
tiach života, v rodine i zamestnaní, vo výchove i v politike, 
na úrovni sociálnych noriem a inštitúcií, kultúrnych symbo
lov, zvlášť jazyka, a v neposlednom rade i konštitúcie subjek
tivity a osobnej identity; 

Tento dôležitý a významný posun súvisí rozhodujúcou 
mierou s preskupením akcentu od rovnosti k inakosti. Boj 
o rovnaké práva zostáva síce aj naďalej aktuálny, avšak do 
popredia sa dostáva problém sebaurčenia alebo autonómie®. 
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Autonómia sa chápe v.zmysle osamostatnenia, vymanenia zo 
všetkých etablovaných foriem a organizácií doterajšej.politi
ky; ako aj osobného oslobodenia z panstva a nadvlády andro-
centrizmu.' Tento proces. utvárania vedomia-reflektovaním 
vlastnej špecifickej ženskej skúsenosti, toto nové.sebauvedo-
movanie.ženy sa.v západných krajinách odohrávalo v nespo
četných a rozmanitých skupinách žien, utvárajúcich stále šir
šiu, meniacu sa sieť, a to cestou kolektívneho-(skupinového) 
procesu: učenia. Spočiatku spontánne vznikajúce skupiny-boli 
miestom, kde ženy, vzájomne komunikujúc p vlastnej skúse
nosti, s prekvapením diagnostikovali privátne problémy ako 
politické. • . . . - . • > , . . . ,-.„• 

Vo feminizme vystriedajú prúd, ktorý akcentoval viac 
rovnosť, idúc v revidovanom odkaze osvietenského myslenia 
a inšpirujúc sa:marxizmorn, koncepcie zdôrazňujúce rozdiel
nosť rodovej identity. Existujú dve pohlavia, jedno neredukor 
vateľné na druhé, a;namiesto ich antagonizmu by mala nastúr. 
piť "etika sexuálnej rozdielnosti"í. Hlásanie takejto duality, vy
úsťuje často explicitne, či-implicitne až do polôh ženskej nad
radenosti, aj ked' táto nadradenosť nechce byť formulovaná 
v pojmoch nadvlády, ale poväčšine ako mierové spolužitie4. 
Teoretické diskusie o rodovej identite prešli vo feministickej 
filozofii niekoľkými, fázami, no od 70. rokov .sa otázka roz
dielnosti, inakósti ženskej identity, stáva priam paradigma
tickou. ,- ..!-, ,.-,.- t i I .' . !'. .j , : .=••'..( f -. ,, • , 

;Môže sa zdať .paradoxnou,, na, prvý, pohľad ťažko pocho
piteľnou, snaha-zdôrazňovať inakosť, veď v dejinách západ
nej kultúry, typologizácia rodov, presnejšie dichotómia rodo
vých charakterov, v ktorej sa ženám priraďovali,buď priamo 
kvality negatívne, alebo aspoň menejhodnotné,či také, ktoré 
nevyhovovali (či prekážali) utváraniu osobnosti, orientovanej 
na účelovú racionalitu, znamenala predovšetkým diskfiminá-; 
ciu.žien a legitimizovanie; ich vylúčenia z verejnej sféry.- Te
raz však snaha feministiek zmeniť obraz rodových vzťahov 
kráča v intenciách.určiť ženu V pozitívnom-zmysle ako inú. 
Súvisí.,to aj so širším.spoločenským kontextom,• predovšet
kým s kritikou; moderny,..jéj dôsledkov, ohrozujúcich život 
(zbrojenie, ekologická.kríza),-keď tradičné priraďovanie-žien 
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k zmyslovému, emocionálnemu a pasívnemu už nemusí mať 
len jednoznačne negatívnu či menejcennú hodnotu. 

A je tu aj zhodnotenie skúseností zo ženských hnutí. Fe
ministky zoskupené okolo "libréria delle donne" v Miláne 
zisťujú, že ženy sa aj napriek oveľa väčšiemu prenikaniu do 
verejných sfér, spravovaných prevažne mužmi, musia pri
spôsobovať a podriaďovať. Pritom skúsenosti a poznatky žien 
nedosiahli spoločenskú autoritu. No nielenže chýba uznanie 
ženskej autority, vytláčané sú aj z pamäti ľudstva. Milánčan
ky preto rozpracovali svoju koncepciu politickej praxe(5), za
loženej na "affidamento", t. j . na vzájomnej dôvere i zdôverova-
ní žien, ktoré v autonómnom, separátnom zoskupení môžu 
navrhnúť vlastný, ženský symbolický poriadok a tak ísť ces
tou k ženskej slobode v kultúre a spoločnosti dodnes stále 
mužský ovládanej. Na rozdiel od politiky emancipácie, ktorá 
sa pri realizovaní cieľa obracia vždy aj na mužské sprostred
kujúce inštitúcie, čím sa ženy len prispôsobujú mužom, navr
hujú Milánčanky ženám spoliehať sa len na seba, presnejšie 
na ženy, ktorým veria, tie potom vytvoria dôležitý sprostred
kujúci článok "so svetom". Takýmto spôsobom je možné aj 
v politickej praxi zachovať akceptovanie rozdielov, a to aj 
medzi ženami, a neskíznuť do homogénnej, nivelizujúcej rov
nosti. Ich filozofickým východiskom bola teória neredukova-
teľnej sexuálnej diferencie, podľa ktorej rozdiel medzi mužom 
a ženou je základom rozdielu v ľudskom bytí, preto sa ženské 
bytie nemôže mužskému bytiu ani podriadiť, ani prispôsobiť, 
jednoducho: "človek, to sú dvaja". Preto nemôže platiť v dote
rajších definíciách prevládajúca logika identity, ktorá neguje 
neredukovateľnú rozdielnosť. 

Prekážkou na ceste k oslobodeniu žien je to, že chýba 
ženský symbolický poriadok. Preto výzva hľadať nový jazyk 
i neverbálny symbolický poriadok, vydať sa na cestu experi
mentovania v ženskom písaní, teda získať priestor pre vyjad
renie skúsenosti" žien, súvisí skôr s obranou-ženskosti, s vy
zdvihovaním jej pozitívnosti namiesto nedostatkovosti. Tento 
proces sprevádza aj opúšťanie metafyziky rodov, pričom bolo 
potrebné rozložiť definíciu žien, ktorú sformulovali a zavied
li muži. (V androcentrickom diskurze sa prezentuje žena ako 
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iné, uvažuje sa o nej, .vychádzajúc vždy len z mužských para
metrov, vymedzuje sä len negáciou alebo odrazom mužského 
subjektu, ako tvrdí francúzska filozofka L. Irigarayová(4). _ 

Feminizmus musel začať písať vlastný diskurz pre ženy, 
kde sa ženy samy vidia ako historické subjekty. V konfrontá
cii s týmto androcentrickým diskurzom bolo spočiatku vý
hodné vytvoriť gynocentrický diskurz. Ten však so sebou 
niesol nástrahu esencializmu, resp. biologizmu, ktorému sa 
nevyhli mnohé feministky ani v minulosti, ani v súčasnosti. 
—5?Ontologické východisko - medzi mužom a ženou je pod
statný (esenciálny) rozdiel - sa označuje aj ako metafyzika 
rodov. -Treba vymedziť špecifikum ženského/žien, pretože 
špecifikum mužského býva najčastejšie implicitne alebo ex
plicitne stotožňované so všeobecným, s človekom vôbec. 
"Mužské" sa vydáva za všeobecne ľudské. Lenže ten, kto dis
ponuje všeobecným^ resp. "okupuje" všeobecné, ľudské, uni-
verzálne'6', má oprávnenie disponovať mocou, od čoho je už 
len krok k legitimizovaniu asymetrickej a hierarchickej pova
hy vzťahov medzi pohlaviami, v ktorých "mužské" je jedno
ducho nadradené "ženskému". A hoci sa uznáva rozdielnosť 
rodov, dva pohlavné registre i dva spôsoby vzťahu k svetu a 
k sexualite, musia sa ženy začleniť, prispôsobiť a podriadiť 
vládnucej mužskej kultúre. Esencializmom sa prenášame do 
starej filozofickej tézy, podľa ktorej sa konkrétna jednotlivosť 
transformuje do univerzálneho pojmu, princípu. Neexistuje 
vec per se, ale len meno, definícia, idea. Ak sa feminizmus 
oprel o tento pilier, redukoval všetky ženy na jednotnú ideu 
"žena". Zo spoločnej identity, ktorá sa označuje kategóriou 
"žena/y", ako subjektu feminizmu, je potom možný len jedi
ný model emancipácie, ktorý nezohľadňuje rôzne socializácie 
a rôznosť životných foriem reálne žijúcich žien v rôznych 
konkrétnych podmienkach. Takto sa do neho votrel mýtus, 
že všetky ženy sú rovnaké. Akoby identita nebola spoločen
sky určovaná, politická a dynamická kategória. 

Pri utváraní diskurzu o ženskej identite zohrala dôležitú 
úlohu nielen abstraktne platónska idea - "žena", ale aj biolo
gická kategória - "pohlavie" (sex). Viaže sa na prírodu, pri
rodzenosť a pomocou nej sa absolutizuje biologická stránka a 
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úloha žien. Spoločným menovateľom je opäť logika.redukcio-
nizmu, teraz v podobe mýtu, že žena je pripútaná k prirodze
nosti na rozdiel od mužov, ktorí vždy reprezentujú kultúru, 
teda mýtu, ktorý feministky vždy .'kritizovali, pretože zavá
dzal precedens vylúčenia žien z kultúry. Rovnako sa dištan
covali od záveru, podľa ktorého tým,, že ženy majú telo s ur
čitými biologickými funkciami, automaticky aj inak myslia, 
resp., nemajú schopnosť abstraktne myslieť. Podľa týchto a 
podobných téz akoby subjektivita bola inkarnovaná výlučne 
v tele a nebola záležitosťou socializácie. Týmto spôsobom sa 
popieralo, že telo je definované politicky asociálne. Inšpira-

f tívne na feministky pôsobia Foucaultove antiredukcionistické 
analýzy dejín sexuality'?1, v ktorých ukazuje, že sexualita 
v čistom stave nejestvuje. Podobne ako nejestvuje spoločnosť 
mimo moci, sú len jej rozličné preskupenia, podobne neexis-

- tuje "podstata" sexuality-či vzťahu medzi pohlaviami, aleje 
vždy daná historickými "dispozíciami"; Foučault sa venuje 
zviditeľneniu historických a kultúrnych'podôb týchto dispo* 
zícií(8), vrátane tej, ktorá ustanovila sexualitu ako čosi žiadu
ce. Sexualita sa vždy stáva diskurzom, teoretickým i praktic
kým,.nie je to prírodný jav, ale historicko-politický fenomén. 

Zvykli sme si považovať sexualitu za prirodzenú aktivitu 
medzi pohlaviami a nie za niečo naučené. Navykli sme si vi
dieť telo neutrálne, t. j . bez sociálno-politickej: lektúry, bez 
symbolickej hodnoty, ktorú prezentuje v spoločnosti. Očaká-

- va sa, že telo na'základe svojich vonkajších znakov bude ľah
ko identifikovateľné, totiž ako mužské alebo ženské. To však 
nie je telesná potreba, ale niečo, čo od nás vyžaduje spoloč-

^ nosť. Sexualita sa mení v priamom vzťahu so sociálnym kont
rolným aparátom. -V tejto spoločnosti jednoducho všetky telá 
majú politický význam. Každý sexuálny boj je dnes aj skry-

. tým politickým bojom. Nestotožniť sa 'so snahami "definovať 
ľudí len cez ich pohlavnú príslušnosť viedlo vo feministic
kom diskurze k pomerne jasnému rozlíšeniu medzi pojmom 
pohlavie (Sex, Gesčhlecht) ako biologickou určenosťou a po
jmom rod. (Gendeŕ,' Gesčhlechtsidentität) ako sociálne utvá
raným fenoménom. Anglo-americké feministky'9''reagovali 
na ideologickú tendenciu redukovať rodové rozdiely na-roz-
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diely biologické radikálnym kategoriálnym rozlíšením .medzi 
"Sex" a "Gender": "Sex"-sa priraďuje k anatomicky definova
nému- pohlaviu.' Pojem "Gender'' je zameraný* na sociálnu 
konštrukciu rolí ä atribútov; ktoré vystupujú ako rodovo špe
cifická' norma)' slúžia-ako1 znak sociálnych dimenzií rodovej 
identity. "Gender" má vyjadrovať, že tak dichotomizácia,'ako 
aj obsahové-založenie "ženskosti" a "mužskosti" sa-.realizuje 
prostredníctvom spoločenských mechanizmov,' predovšet
kým mechanizmov - mocenských. Úvahy ša uberali-asi tým
to smerom: pohlavie (Sex, Geschlecht) môže byť presne takis
to ako iné kategórie (napr: národnosť, náboženstvo, sociálna 
trieda) časťou identity, ale nemôže platiť ako podstatná ne
menná vlastnosť, už äj preto nie,"lebo'všetko sa vo vývoji 
mení. Socializácia je proces vývoja, zmien, volby. V socializá
cii si niečo vedome či nevedome volím a tento proces nikdy 
nie jé úplne ukončený,' pretože' v konfrontácii s inými 'kultú
rami môžem svoju budúcnosť spoluurčovať, môžem; prijať 
rozhodnutie (napr. aj takého typu, ako urobia transšexuá'lne 
ženy, homosexuáli, lesbičky).-Človek nie je taký, aký sa naro
dil, ale ako bol konštituovaný spoločnosťou a :sebousamým. 
•Toto' je bod, v ktorom sa feministky stále znovu vracajú 
k známemu výroku Simône dé-Beauvoirovej: "Ženami sa ne-
rodíme, ale ženami sa stávame."(10) - ' •'-

' Beauvoirová tiež vychádza z odlíšenia medzi pohlavím 
(sexom) '- čo sme od -narodenia - a rodom (gender) - čo je 
zase produktom volby seba a-socializácie. Naša konštrukcia 
ako ženy jé-kultúrne historická a politická, ale nie je nezávislá 
od našej vlastnej*vôle. Úloha-a-miesto, ktoré musia žéný 
v spoločnosti zastávať, sú im vnútené "patriarchálnou" mo
cou v rámci systému výchovných, právnych, sociálnych a 
ekonomických protirečení, nie je to nevyhnutnosť daná naro
dením. -Takto je žena- vždy iba "iným" mužského subjektu.' 
Nasledovníčky budú Beauvoiróvej(7) vyčítať, že ostáva V zaja
tí opisu, ktorý posilňuje tradičné chápanie handicapujúcéj 
povahy ženského tela, á to preto, lebo, hoci sa pokúšala 
o opak, zachovala dualizmus tela a duše.'Podľa Beauvoiróvej 
skôr prekonaním telesných daností než stotožnením s nimi'sa 
môže ž ľudskej-bytosti, v tomto prípade ženy, stať subjekt. 
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Stať sa sebou je projekt, nie naplnenie prirodzenosti. Od ťar
chy telesnosti, znevýhodňujúcej ženy, sa dá podľa Beauvoiro-
vej predsa len oslobodiť, či už individuálne, alebo kolektív
nym spôsobom, a stať sa plnohodnotnými ľuďmi. Ženské telo 
musí byť pre ženy situáciou a nástrojom slobody, nie definu
júcou a obmedzujúcou podstatou. Simone vysloví dokonca 
hypotézu o špecifickom prínose žien pre svet, ktoré však za 
túto špecifickosť nevďačia svojej prirodzenosti, ale svojmu 
historickému postaveniu. Záver, ktorý ide proti biologizmji, 
znie: prirodzenosť je definovaná ideologicky. Kategória 

ť muž/žena nie je prirodzená, ale politická kategória. Hlboká 
nedôvera, ktorá sa prechováva voči prirodzenosti, sa odô
vodňuje tým, že vždy slúžila ako dobrá a účinná zámienka 
na vylúčenie žien z kultúrnej sféry. 

Rozdielnosť rodov sa často opisuje v termínoch inakosti. 
V konceptoch, zdôrazňujúcich polaritu, sa odlišnosti stavajú 
proti sebe a v niektorých sa až tak spochybní komplementari-
ta rodov, že medzi pólmi vzťahu sa nechápe vzťah dialektic
kej korelácie, ba ani komplémentarity, ale vzťah protirečivé
ho napätia, popierania a vylúčenia. Rodovo-špecifická typo

lóg ia má dlhú a bohatú tradíciu, ktorá.sa vykryštalizovala a 
ustálila do dvoch opozičných zoskupení: muž = rozum, 
duch, kultúra, aktivita, verejná sféra, na druhej strane: žena = 

' city, telo, príroda, pasivita, privátna sféra. Avšak tieto bipola-
rity nie sú rovnocenné, ale vládne medzi nimi silná vertikál
na asymetria - kultúra, duch, rozum, aktivita, verejná sféra, 
muž ako nadradené prírode, telu, emocionalite, pasivite, pri
vátnej sfére, žene. Týmto pootočením do hierarchického 
usporiadania, do vzťahu vyššie-nižšie a nadradené.-podrade-
né sa teoreticky zargumentuje i legitimizuje vzťah nadvlády, 
ovládania a kontroly "iného" - toho protistojaceho. Vytvore
ný myšlienkový konštrukt s logikou nadvlády, redukcioniz-
mu a vylúčenia hojne využíva metaforu: žena = príroda, 
resp. žena má bližšie k prírode, preto je jadrom kritiky ekofe-
ministických filozofiek. Jedna z nich, Karen J. Warrenová(n>, 
analyzuje päť základných znakov patriarchálneho konceptu
álneho rámca: dualistické myslenie (bud'-alebo), hierarchické 

[ 1 4 ] 



myslenie (hore-dolu), logika dominancie, koncepcia nadvlá
dy a princíp výsad (privilégií), prostredníctvom ktorých sa 
interpretuje, argumentuje a ospravedlňuje dvojjediné pan
stvo a nadvláda - nad ženou a prírodou. 

Ekofeministky podporujú tie cesty a spôsoby myslenia a 
správania, ktoré zrušia patriarchálny konceptuálny rámec, 
spočívajúci na logike nadvlády. Chcú utvárať alebo reštauro
vať zdravé vzťahy, vzťahy na nedominantnom princípe, a an
gažovať sa za "hodnoty podporujúce život" tak medzirľudmi 
(v sociálnom systéme), ako aj vo vzťahu k prírode. -Kriticky sa 
preto vracajú k dualistickému modelu s jeho dominantnou, 
hierarchickú štruktúrou, nanovo prehodnocujú rodovú typi
záciu a zaujala ich aj otázka špecifickosti ženskej identity. 
V centre ich pozornosti sú hlavne tie argumentácie, podľa 
ktorých sa ženy vo svojom morálnom správaní orientujú skôr 
na starostlivosť, kým muži viac uprednostňujú kritériá spra
vodlivosti á riadia sa nimi<12>. Viaceré feministické filozofky'13' 
presvedčivo dokazujú, že v dejinách európskej filozofie je 
subjekt, stotožňujúci sa s univerzálnym, vždy určený ako 
mužský. Sám sa dištancuje od "žensky iného", stojaceho mi
mo univerzalistických noriem osobnosti, beznádejne partiku-
lárneho a telesného. Tento maskulínny poznávajúci subjekt 
môže byť len vtedy abstraktný, ak svoju telesnosť popiera a 
potom túto zavrhnutú telesnosť projektuje do ženskej sféry 
tým, že telo zamení za niečo ženské. Takto dochádza k aso
ciácii medzi telom a ženskosťou, pretože len "odtelesnená" 
mužskosť môže byť nástrojom slobody. Zachovanie dualizmu 
tela a ducha je podľa viacerých symptomatické pre falocen-
trizmus. Vo filozofickej tradícii, ktorá sa začína Platónom a 
pokračuje Bescartom, Husserlom á Sartrom, tvorilo ontolo
gické rozlišovanie medzi duchom a telom nevyhnutný základ 
pre vzťahy hierarchie a politického i psychického podriade
nia. Duch si nielen podrobil telo, ale pestoval fantazmagóriu, 
že úplne môže uniknúť svojmu stelesneniu. A tak sa v západ
nej kultúre «do'máciula asociácia duch-mužskosť a telo-žen-
skosť. V posledných dvoch storočiach sa zosilňovali väzby 
medzi rozumom ako účelovou racionahtou, inštrumentálnym 
rozumom a vedeckou objektivitou, ktoré sa priraďujú 
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k "mužskému'.', a iracionalitou, emocionalitou a prirodzénosr 
ťou/ktorésa už tradične zaradujú k.ženám. • r,_,f.;-,q < • •:, 
.'.. Na základe ..takých imyšlienkových.-koncepto v, ktoré; defi

novali ženu dualistickým 4a•, esencialistickým: spôsobom, 
vznikli predsudky, ktoré sa Vikaždodennom vedomí zaužíva
li ako klišé.. Veď'bežne sa,stretávame so zdôrazňovaním.ty
pických ženských kvalít,,ako sú emocionalita, neurčitosť; več
ná nerozhodnosť, malá:schopnosť presadiť sa. Ak sa na vyko
návanie ; určitých funkcií. tieto 'vlastnosti nehodia, záverv. je 
rýchly, i ale najmä jednoznačný: nie .je to nič pre .ženy,-resp. 
ženy: sa na to nehodia. Mnohokrát sa? však oceňuje -prínos 
žien; ich čaro, dôležitosť, význam-.-atd', avšak .najčastejšie ako 
čosi, čo je posilnením a spríjemnením života a tvorby mužov. 
Aj .'tento vzťah r z ;_vzťah. doplnku.-- sa> pohybuje á a ipozadí 
.esehciálizmú .(hoci sa ženám skladá; hold a-ospevujú- sa), pre
tože ich .inakosť je .veľmi, úzko definovaná a uzavretá do naj-
tŕadičnejšícb termínov, dualizmu a nadradenosti jedného ro
dového pólu nad druhým. ;.•.*, .- -. --.:,:.„.';'! , •'• .ir-. i- .: t 
. •>'» Vymaniť sa^z duaľistického esencialižmu je; však neuveri
teľne, ťažké, a boria sa s.tým i feministické.teoretičky..Otázka, 
ktorá visí tak nad teóriou; äko aj nad bežným praktickýnvži-
votom,'je zdanlivo jednoduchá a stále tá istá:,. ,; ,i .. ,- ' , . - • ; 
'. r "V čom spočíva špecifickosť, resp. inakosť ženského?". Odr 
povede sa hľadali aj:v;oblasti.etickej,'kde kontroverzie:o ina-
kej; "ženskej" morálke spustila Gilliganoyej kniha,"Iným hla-
som"fi4Ľ..Opierajúc sa o empirické.faktyA kritizuje Kohlbergov 
koncept morálnej zrelosti,átžavádza:dve morálne orientácie 
alebo morálne-praxe.iZenskú""etiku',stärostlivosti"..a účasti 
stavia proti mužskej, principiálnej a univerzálnej.etike spra
vodlivosti: Hoci sa metodická/'ako aj empirická.základňa tej
to teórie o dvoch morálkach veľakrát spochybnila aŕnodifikôj 
vala novými skúmaniami,'1 predsa len ostáva .otázne, .prečo 
tieto tézy,o:prótikladných stanoviskáchdo dnešných.dní vy
volávajú neutíchajúcu rezonanciu polemiky. ; i'. y, i -.,,:'.-;•„ ,.;. 
-!i;-Výzňamný. posun priniesli psychoanalytičky orientované 
feministky(1.5),-'ktoré inak interpretujú utváranie "ženskosti". 
Onainie -je .druhoťnôu>.odvodenouiformáčiou,>ale má svoje 
špecifikum už od počiatku života: Prvotný dualizmus pohla-
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vi chce vrátiť "ženskosti" jej vlastnú bohatosť paralelnú 
s mužskou. Byť ženou už neznamená byť nedokonalým mu
žom, ale byť iným, čo nahlodáva zákon otca/výnimočnú dô
ležitosť postavy otca, ktorý, je predstaviteľom falusa,. ako to 
rozvinul Lacan. Miesto otca a matky, obidvoch rodových fi
gúr, je symetrické a tak síce zostáva rozdielnosť rodov dua-
listická, vzťah medzi nimi však nie je hierarchický. K minori-
zácii žien došlo aj preto, lebo bola potlačená ich skutočná pri
rodzenosť, z ktorej sa rodí originálny vzťah k svetu. Pre nie
ktoré teoretičky je "ženské" neoddeliteľne späté s realitou 
žien, ako ju poznačila ich morfológia a anatómia'16'. Post-
štrukturalistické a postmoderné inšpirácie sú pre feministky 
relevantné predovšetkým v novom spôsobe pohľadu na roz
diel medzi pohlaviami, ktorý sa chce vyhnúť striktnému 
dualizmu, formulovanému v termínoch "buď - alebo", a kto
rý chce neutralizovať ostrý rozdiel medzi mužom a ženou. 
"Ženské" nestojí proti "mužskému" a napr. Derrida upozor
ňuje skôr na neurčitosť týchto kategórií'17'. V snahe po neutra
lite pôsobí inšpiratívne Heideggerovo "Dasein", ktoré nepat
rí ani jednému pohlaviu. Táto neutralizácia však nie je v nija
kom prípade popretím pohlavnosti, je skôr dištancovaním sa 
od binarity, v ktorej býva pohlavnosť zväčša vyjadrená. Pod
ľa Derridu môžeme predpokladať istú predduálnu pohlav
nosť, čo však neznamená, že musí byť nevyhnutne jedna, ho
mogénna a nerozlíšitelná.' Lyotard'18' sa pokúša preklenúť 
dualizmus pomocou desexualizácie libida, ktoré vychádza zo 
ženských zdrojov. Prínos ženskosti však nespočíva v rozvi
nutí ženskej podstaty v opozícii proti mužskej falickej pod
state, ale Vo vyvrátení, samej falickej inštancie s jej pravidla
mi, podľa ktorých sa rozlišuje medzi otcom a matkou, mu
žom a ženou. V týchto textoch býva "mužské" často defino
vané prostredníctvom falického, pričom ho charakterizuje to-
talizácia a inštrumentalizácia, kým ženské je definované ako 
otvorené, nie-jedno, nekonečné, neurčité, neobmedzené. Že
nu ako takú nemožno definovať, t. z. nejestvuje nejaká vše
obecná definícia, všeobecná podstata, ktorá by. bola schopná 
vystihnúť, čo je ženská bytosť. 

Polemika na tému nedefirtovateľnôsti žien nedala na seba 



dlho čakať, zvlášť keď prišlo na pretras podriadené postave
nie žien v spoločnosti a politickom živote, v ktorom je ich 
miesto ideológiami a politickými programami striktne vyme
dzené a kde vládne prísna logika dualizácie pohlaví, ako aj 
všeobecná dualizácia sociálnych úloh. A predsa y takomto 
uvažovaní o rozdielnosti rodov, v ktorom sa pracuje na roz
tváraní kategórie "ženskosti" a ."mužskosti" (v zabehaných 
myšlienkových konštrukciách) smerom k realite mužov a 
žien, prebleskuje čosi, čo ohlasuje prehodnotenie postavenia 
ženskosti. Niektorí tvrdia, že sme svedkami toho, ako sa 
myslenie pomaly stáva "ženským". 

Súvisí to s významnými zmenami, ktoré sa odohrávajú vo 
veľmi rozdielnych oblastiach myslenia 2. polovice 20. storo
čia. Šíri sa kritický pohľad na to, čo je konečné,.uzavreté, lo-
gocentrické, obmedzené v prospech nekonečného, otvorené
ho, rozptýleného,, neohraničeného. Blízkosť niektorých femi
nistických teórií a postmodernej kritiky sa prejavuje predo
všetkým v skepse voči zovšeobecňovaniam, "metanaráciám" a 
univerzálnej morálke, ako-aj v analogickej kritike novoveké
ho zdôvodnenia rozumu a subjektu, ktoré je viazané na muža 
určitej rasy, triedy a kultúry. 

Na druhej strane kriticky postmodernej pozície namieta
jú, že aj ona je koniec-koncov len mužskou interpretáciou 
skutočnosti(19). V obľúbenosti plurality rozdielov stráca svoj 
význam zvláštnosť rodovej identity a dekonštrukciou subjek
tu (subjektom je "My-Ženy") je vážne ohrozená schopnosť ko
nať. Pretože ženy na rozdiel od mužov nemali nijaké svoje 
osvietenstvo, pýtajú sa niektoré*20', či je zmysluplné a politic
ky múdre vzdávať sa novodobého konceptu subjektu, spra
vodlivosti, sebauvedomenia atd'., a to práve v čase, keď ženy 
začínajú samy a masovejšie artikulovať nároky vo svojdm 
mene. . 

Iné naopak nevidia v dekonštrukcii feministického "MY" 
a v kritike identity v žiadnom prípade zmarenie či "smrť" fe
ministickej politiky a možnosti konania; oveľa viac sa totiž 
obávajú "totalizujúcich gest feminizmu". Preto ich najhlbším 
záujmom je vymaniť sa z hierarchickej binarity myslenia, kto
ré zakladá tradičné rodové konfigurácie, alebo sa k nim vždy 
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znovu /vracia. Doslovnou rozbuškou nového kola diskusií 
o rode a inakosti ženskej identity bola kniha Judith Butlerovej 
"Trampoty s rodom"(7) a diskusie, ktoré sa rozprúdili po jej 
výzve rozlúčiť sa s feministickou politikou identity. Butlero-
vá totiž tvrdí, že subjekt "žena", o ktorý sa táto politika opie
ra, je vraj fikciou, ktorá sa vytvára diskurzívne a je dobrá 
akurát na to, aby podporovala heterosexuálne štruktúry mo
ci. Feministické "MY" je podľa nej len fantazmagorická kon-" 
štrukcia, ktorá síce slúži niektorým účelom, ale ktorá zároveň 
zatajuje vnútornú mnohorozmemosť tohto "my" a skrýva rôz
ne formy diskriminácie žien (biologické, transsexuálne, les
bické, heterosexuálne). Ale Butlerová ide ešte ďalej a dékon-
štruuje aj systém dvojrodovosti (muž-žena). Odvoláva sa na 
Wittigovú, kritizujúcu tvrdenie, že heterosexualita je predpo
kladom ľudskej identity, ktorú považujeme za prirodzenú 
skutočnosť. Ak však berieme rod (Gender) ako vysvetľovací 
model tvorby identity, potom aj lesbické bytie je samostat
ným rodom, rovnako ako aj transsexuálne ženy treba chápať 
ako nový model identity, čím sa však rozplýva zdanie spor 
ločnej identity medzi ženami. 
• Tak ako cudzinky už dávno spochybnili esencialistické 
zovšeobecnenia ženského bytia a dokázali, že neexistuje vša
de rovnaká socializácia ženy, transsexuálne ženy zase zrelati-
vizovali otázku biologického pohlavia (sexu). Ženy nie sú že
nami preto, že majú prsia. Tak ako sa význam každého slova 
mení podľa literárneho kontextu, práve tak sa mení význam 
ženy vždy podľa životného-kontextu, socializácie. a osoby, 
ktorá ju interpretuje. ' . - . ' . 

Butlerová spochybňuje vo feminizme zaužívané rozlišo
vanie medzi pohlavím (sex, Geschlecht) a rodom (Gender), 
ktoré inscenuje pohlavie,,ako by bolo prirodzeným faktom, 
neodškriepiteľnou biologickou danosťou; tvrdí, že je práve 
tak utvárané diskurzívne a v závislosti od kultúrnych inter
pretačných rastrov.-Taký raster sa zakladá na vylučujúcej bi-
narite "buď muž, alebo žena", pričom tento "heterosexuálny 
matrix" je spoločensky legitimizovaný a telá a rodová identi
ta sa pomocou neho naturalizujú. tudia sa násilne priraďujú 
k jednému z oboch pohlaví prostredníctvom moci diskurzu, 
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ktorý sa vedie cez sexualitu (muž/žena), akoby ony boli kvá
zi prirodzené danosti. Označenia muž/žena nemajú nijaký 
reálny vzťahový bod, rozdiely medzi pohlaviami sú fiktívne. 

Butlerovej koncept sa chce vyhnúť tak biologizátorským, 
ako aj esencialistickým predstavám, chce obísť aj binaritu de
terminovanú symbolickým poriadkom, preto stavia na per-
formanciu, t. j . na činnosť, ktorú produkuje hovoriaci pri tvo
rení jazykového prejavu, pri rečovej činnosti, pri komuniko
vaní. Pohlavie (Geschlecht) nie je ľuďom vlastné v zmysle 
substancie, ale sa - skôr v zmysle činnosti, jazykových aktov 
- v každom momente opäť nanovo konštituuje. "Opakovanie" . 
pohlavne konotovaných pohybov, spôsobov správania, insce
novaní a štylizovaní tiel podľa určitých diskurzívnych pravi
diel sprostredkuje dojem kontinuity pohlavia, ktorý sa potom 
nie náhodne interpretuje ako prirodzený. ^Podobne ani sub
jekt nie je nikdy úplne konštituovaný, ale vždy sa nanovo 
utvára. Tento subjekt nie je ani príčina, ani čisto výsledok, ale 
stále disponujúca možnosť určitého procesu zmeny význa
mu, je miestom prehodnotenia významu. To neznamená roz
lúčiť sa so subjektom, ale vedie k potrebe prepracovať tento 
pojem, preto aj v tejto tvrdej kritike subjektu ide skôr o varo
vanie, aby sme my, feministky, nepreberali modely panstva, 
ktoré potláčali nás samotnéjDekonštruovať znamená podľa 
Butlerovej nie poprieť alebo odróvnať, ale spochybniť a otvo
riť pojem ako je subjekt pre znovupoužitie alebo znovunasto-
lenie, ktoré doteraz nebolo dovolené. 

Butlerová si v doterajších diskusiách o inakosti ženskej 
identity všimla jeden dôležitý aspekt. Zakaždým, keď sa for
muluje táto špecifická ženskosť, dá sa pozorovať odpor, roz
štiepenie a rozplývame vo vnútri, ktoré sa malo práve pro
stredníctvom formulácie spoločného prvku zjednotiť. Počiat
kom 80. rokov bolo feministické "my" oprávnene napadnuté 
čiernymi ženami, ktoré tvrdili, že toto "my" bolo vždy biele. 
Aj pokus charakterizovať špecifickú ženskosť prostredníct
vom materstva, či už bolo pochopené biologicky alebo spolo
čensky, vyvolal podobný rozptyl, dokonca odmietnutie femi
nizmu vôbec. Úvahy Butlerovej potom smerujú k tomu, že 
identita áko východisko nemôže nikdy dať pevný základ po-
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litickému feministickému hnutiu. To neznamená, že termín 
"ženy" sa nesmie používať alebo že sa musí oznamovať smrť 
tejto kategórie. Ak feminizmus naopak vychádza ž.toho, že 
kategória "ženy" označuje nevyznačené pole rozmanitostí, 
premieňa sa tento termín práve na miesto neustálej otvore
nosti a prehodnocovania. Potom by sa mali všetky "trhliny" 
medzi ženami ochraňovať a ženy by mali toto neprestajné 
rozčleňovanie privítať ako základ feministickej teórie. Dekon-
štruovať subjekt potom znamená pripustiť jeho mnohoznačný 
význam, oslobodiť ho od metafyziky a ponechať mu slobod
nú hru ako priestor, na ktorom sá môžu zrodiť významy do
teraz nepredvídateľné. Každá výpoveď o tom, čo je muž, čo je 
žena, musí byť bezpochyby chápaná ako jazykový, performa-
tívny a dialogický akt, ktorý mení pozíciu tých,.čo hovoria, i 
toho, o čom hovoria. Otázka, čo znamená muž alebo žena, je 
prítomná v každej výpovedi a je ňou znovu uvádzaná do 
hry, či už sa to deje v prudkej výmene názorov alebo v poho
de vzájomného pochopenia. Rozdielnosť pohlaví je politic
kým, etickým a symbolickým aktom zároveň. Každý indivi
duálny alebo kolektívny akt, každá výpoveď ju znovu vracia 
do hry-. Do hry, dialógu, komunikácie, v ktorej odteraz bude 
žena v postavení spoluaktérky, spolutvorkyne rozdielnosti 
pohlaví. Tak "sa dá vyhnúť tradičnej definícii, kde sa žena 
chápe len ako "iné" toho istého, ktoré predstavuje mužský 
subjekt. Ak chceme stanoviť rozdielnosť, ktorá by zároveň 
neviedla k podriadenosti, k hierarchii, k ovládaniu, treba 
uznať že "iné" neznamená iné Ja, ktoré by som mohol spo
znať a uchopiť tak, že ho so sebou stotožním, resp. že si ho 
prispôsobím či obsiahnem, ale tak, že s ním nadviažem 
vzťah, akceptujem ho ako spolu-subjekt vzťahu a nechám na 
seba pôsobiť. ' 

Prvým predpokladom však je, že ženy budú aktívnymi 
spoluúčastníčkami jazykových aktov. Pozícia žien ako mlčia
cich alebo umlčovaných subjektov je predmetom širšie konci
povaných feministických bádaní o špecifickosti jazyka, ktorý 
používajú ženy(21). Otázka "Ako hovoria ženy?" sa u nie
ktorých autoriek zúži a skonkretizuje na skúmanie spôsobov 
uskutočňovania násilia v jazyku a prostredníctvom jazyka'22'. 
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Zdá sa, že tieto filozofie, ktoré sa zaoberajú komunikáciou, 
umožňujú klásť otázky o rozdielnosti pohlaví už nie v poj
moch podstaty (t. j . rodová identita sa chápe ako všeobecné, 
nevyhnutné určenie, ktoré je jednotlivcom nanútené), ale 
v pojmoch performatívnej výpovede. Znamená to uznaťroz-
dielnosť pohlaví bez toho, že by sme vzájomné rozdiely raz a 
navždy znehybnili. A práve túto otvorenosť voči zmene, voči 
prehodnocovaniu významov viažucu sa na individuálnu in
terpretáciu (resp. sebainterpretáciu) vyzdvihuje Butlerová, 
idúc tak v intenciách opúšťania idey "metafyziky rodov"'23'. 

Ak sa ženy ako sociálna skupina vo svojom boji museli 
uchýliť k definovaniu pohlaví v podobe ostrých opozícií, tak 
takýto postup je iba súčasťou stratégie a má smerovať k vlast
nému prekonaniu. Potreba artikulovať inakosť, prejsť proce
som sebaurčenia (ženy chcú byť počuté, chcú nájsť svoje po
hlavie/rod, chcú hľadať svoj jazyk) otvorila pred ženami via
cero možností, od utvorenia ženského, separovaného sveta, 
uzavretého do vlastnej ohrádky, až po ambície oslobodiť že
ny, ako aj mužov, resp. napomôcť prelamovať tú mocenskú 
štruktúru vzťahov, v ktorej sa cítia zle a ohrozene nielen že
ny, ale aj muži. A preto treba viac preskúmať vzťahy medzi 
pohlaviami, doteraz zaťažené panstvom a nadvládou. Takto 
sa feministky zaujímavým spôsobom - akýmsi oblúkom od 
inakosti - opäť dostali k významu rovnosti. Tentoraz však na 
pozadí rodovej diferenciácie, interpretovanej vo feministic
kom myslení vo veľmi rôznorodých názoroch a koncepciách. 

Ako uvádza Ute Gerhardová, na kongrese o ľudských 
právach vo Frankfurte'24' sa feministky v živej diskusii zjed
notili minimálne v tom, že by bolo zlou voľbou stavať proti 
sebe rovnosť a rozdiel. Zrovnoprávnenie má zmysel len za 
predpokladu rozmanitosti ľudí, teda aj rozdielnosti medzi 
mužmi a ženami. Na druhej strane vychádzajú aj zástankyne 
teórie diferencie z toho, že diferencia pre ženy môže existo
vať len za podmienok rovnakých práv. 

Pri vytváraní priestoru, ktorý by bol naozaj spoločný pre 
mužov i ženy, čo bolo a.je hlavným cieľom feminizmu, sa 
rovnosť chápe ako rovnosť práv a nie ako nivelizácia identít. 
Rovnosť musí vytvoriť heterogénny priestor pre hru indivi-
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duálnych a kolektívnych rozdielov a pritom ich vopred, a-
priórne nedefinovať, pretože o nich nemôže uvažovať ako 
o abstraktných jedincoch. 

} 
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