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lyties skirtumo - nuo to momento, kai duodamas lemia-
mas klausimas: ,,Berniukas ar mergaitd?" h vis d6lto iki 5io
5imtmedio nebuvo iprasta s4moningai apm4styti savo vy-
riSkum4 ar moteriSkum4. Buvo visuotinai manyta, kad as-

mens lytis yra paprasiiausiai tai, kas igimta, ir kad tai visai
nesusijq nei su kultura ir istoriniu laikotarpiu, kada buvo
gimta, nei su materialiomis s4lygomis. Bet, kaip pripaZintq
visi modernybes eros istorikai, XX a. ivyko beprecedentis
poZiurio i lyti ir lyiiq socialinius santykius pokytis. Nuo-
monq, kad asmens lytis turi nulemti jo ar jos pasirinkimus,
vaidmeni gyvenime, savqs suvokimo industriniame pasau-
lyje bnd4 iSstum6 pripaZinimas, kad, be biologiniq lyiiq
funkcijq, tai, k4 mes ,,darome" rElyties, yra ir labai kintamas
dalykas. Nors moterys ir vyrai ir toliau ,,naturaliai" atlieka
atitinkamus savo vaidmenis pratqsiant giminq, beveik visa
kita, kas susijq su lytimi, yra kvestionuojama. Daugum4
5iq pokydiq l6m6 vaidmuo ir tapatumas tq moterq, kurios
ne tik reikalavo visq pilietiniq teisiq, bet i5 tiesq tapo visq
profesijq atstovemis: nuo ugniagesiq ir policininkiq iki chi-
rurgiq ir politikos lyderiq. Dar labiau pasikeit6 tapatumo
suvokimas ir tarpasmeniniai santykiai: vyrq ir moterq, tevq
ir vaikq, tos padios ar kitos lyties draugq ir mylimqjq. eia
vyksta tikra revoliucija, kurioje iSkyla i5 esm€s naujos tapa-
tumo, skirtingumo ir kito sampratos.

Kadangi sovietinis reZimas taip sistemi5kai ribojo bend-
ravim4 su laisvuoju pasauliu, Lietuvoje 5iq pokyiiq tikroji
itaka iki 5iol nebuvo pajausta. Sovietin6 prievartines lygybes
politika, uZuot i5laisvinusi moteris, tam tikru mastu tur6jo
atvirk5diE efekt4. Kaip rodo naujausi sociologiniai tyrimai,
visiSkas moterq uZimtumas darbo rinkoje kiek labiau nepa-
keitd paZiurq i lyciq santykius. Nors, viena vertus, moteriai
buvo uZkrauta dviguba atsakomybds uZ 5eim4 ir pareigU
darbe na5ta, tadiau, kita vertus, tradiciniai barjerai, siekiant
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moteriai uZimti auk5tesnq padeti visuomeneje, i5liko kaip
buvq. Ir socialiniuose, ir intymiuose lydiq santykiuose sena-

madiSkas galantiSkumas pridengia mizoginij4: moteris buvo
iavi,bet, Siaip ar taip, Zemesne butyb6. Po plonyiiu pseu-
dolygybds sluoksniu lydiq santykiai Lietuvoje atrodo tary-
tum iSaldyti butajame laike.

Sios antologijos tikslas - supaZindinti skaitytoj4 su nau-
jausiais laim6jimais teorinio lyties supratimo srityje ir at-
skleisti istorinq moters ir lyiiq skirtumo sampratos evoliu-
cijos prasmq. Dauguma straipsniq yra grynai teoriniai ir i5
pradZiq gali pasirodyti tolimi kasdienems daugumos mote-
rq ir vyrq gyvenimo realijoms. Taiiau vis d6lto tikiuosi, jog
5ie tekstai atliks tai, kas, mano manymu, yra geros filosofijos
funkcija, t.y. jie iSkels Zmonems klausimq. Tikiuosi, kad jie
pad6s moterims geriau suprasti, k4 rei5kia kulturiSkai ir
istori5kai buti moterim, ir kartu pades vyrams kritiSkai lver-
tinti ir savo poZitrri i moteri, ir savo padiq vyri5kumo suPra-

tim4. Kaip ir kitais musq egzistencijos aspektais, istorine
perspektyva leidZia mums pamatyti, kaip drasti5kai keidiasi
rnusq elgesys, moraliniai isitikinimai, tapatumas ir socia-

liniai vaidmenys pereinant i5 vieno istorinio ar kultlrinio
laikotarpio i kit4. Kaip politin6s sistemos ir drabuZiq stiliai,
taip ir reik5mes, kurias mes suteikiame lydiai, nuolat kinta
rli:l socialiniq, ekonominiq, religiniq, politiniq ir kitq veiks-
rriq itakos. Tokioje istorin6je perspektyvoje lyties tapatumas
iskyla kaip paini lengvai nustatomq ir neaiSkiq, s4monin-

1',r1 ir pas4moningq elementq mozaika. Savasis ,,a3", arba
rirrbjektas, kalbant filosofiSkai, nebera statiSka visuma, o

rrrrolat kintanti, save kurianti ir perkurianti butybe, atvira
rrcsuskaidiuojamoms itakoms. Siuo poZiuriu Zmogaus lais-
vi's prigimtis visi5kai atsiskleidZia sugebdjimu kurti pras-

rrls nepriklausomai nuo gimimo aplinkybiq, musq istorinio
l.orrteksto, misq psichologin6s sanklodos ir misq lyties.
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Feminizmo istorija

Neimanoma kalbeti apie lyti be nuorodos i feminizm4 -
idejq ir socialiniq santykiq revoliucij4, kuri per pastaruosius
tris de5imtmedius i5 esmes pakeite lyties supratimo bud4.
PradZioje norediau pabt|Zti, kad, kai kalbu apie feminizm4,
turiu galvoje padi4 plaiiausi4 imanom4 Eio ZodZto reikSmq.
Siauresne prasme feminizmas suprantamas kaip organi-
zuoti moterq judejimai, kuriq, daZnai sakoma, esandios dvi
bangos. Pirmoji banga - tai moterq kova del balsavimo tei-
ses vis4 XIX a. bei XX a. pradZioje. Antroji banga iSkilo Sio
amZiaus septintojo deSimtmeiio pabaigoje, kai moterys su-
prato, kad istatymu suteiktos teises iSlaisvino jas tik iE da-
lies, ir kai jos pajuto, kad butina i5 esmes keisti lydiq ir
socialinius santykius, Seimos struktur4 bei kulturos nuosta-
tas. Tadiau feminizmas yra kur kas daugiau negu Eie jude-
jimai. Nei septintojo de5imtmedio moterq judejimo feminiz-
mas, nei XIX a. kova del politiniq teisiq neatsirado tu5dioje
vietoje. Veikiau 5ie judejimai buvo dalis ilgos istorijos, kuri,
a5 teigdiau, yra viena i5 pagrindiniq Zmonijos istorijq te-
mq - tai pasakojimai apie lydiq skirtumus, pana5umus ir
santykius, apie lyties reik5mq. Todel Sioje antologijoje sten-
giamasi atskleisti dvi susipynusias istorijas: lyties ir moters
sampratos Vakarq kulturoje istorij4 bei feministines min-
ties kaip Sios istorijos esmines dalies raid4.

Lyties prasmes klausimas senas kaip ir pati filosofija, o
gal net dar senesnis. Jeigu griZtume prie mitologiniq siste-
mq bei religijq, egzistavusiq'iki Vakarq filosofijos, pamaty-
tume, kad lytis buvo visq jq pagrindinis organizuojantysis
principas. Visose senovinese mitologijose - ar tai b0tq Grai-
kijos, senosios Europos ar Azijos - patys svarbiausi Zmo-
gaus egzistencijos klausimai formuluojami per lydiq skir-
tumus ir per juos iSrei5kiandius simbolius. Gyvenimas ir
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mirtis, Sventumas, bendruomene ir civilizacija suprantami
kaip akivaizdZiai sulytintos kategorijos. Senovinese matri-
centrinese mitologijose motina simbolizuoja gyvenimo ga-
li4; kuriantis hierarchiSkai organizuotoms visuomen6ms,
dievai vis labiau remia patriarchalinq valdZi4, o moteris-
kumas pradeda atstovauti tamsai, nepaZinimui ir gresmei.
Graikq mitologijoje Dzeuso vie5patavimas visatoje, sukur-
toje moteriSkos dievybes Gajos (Zemes), yra itvirtintas nu-
slopinant mai5tingos jo Zmonos Heros moteriSkumE. Ios
galia danguje suvarZyta iki to laiko, kol ji pripaZins savo
klusnum4. Pasak Marijos Gimbutienes, perdjimui nuo seno-
sios Europos prie indoeuropieti5kos mitologijos budinga tai,
kad derlingumo ir taikingumo deives-motinos atmetamos
vyri5kqjq dievybiq, ikunijandiq valdZi4 ir atstovaujandiq
karo kulturai, labui. JudejiSkoje krikSiioniSkoje tradicijoje
Dievo vaizdinys sukurtas pagal tevo valdZios modeli, o mo-
teriSkumas reprezentuoja pasyvi4 ir nuolanki4 meilq. Visose
Zinomose kulturose visuomen6 yra organizuota pagal t6vys-
tds, vedybq, giminystes santykius, kurie visi savo ruoZtu
apibrdZiami lydiq skirtingumo kategorijomis.

Todel nenuostabu, kad pirmieji vakarieti5kos tradicijos
filosofai - ikisokratikai - lydiq skirtumui kaip filosofinei ka-
tegorijai teike itin daug reik5mes. Pasak Kanados filosofds
Prudence Allen (jos Sv.Augustino veikalq analize yra Sioje
antologijoje), lydiq skirtumo prasme ikisokratikams buvo
tokia svarbi, kad, siekdami jq apibrdlti,jie kele visq keturiq
rhSiq klausimus, liediandius prie5ybq, generacij4, iSminti ir
dorybq. (Pladiau Zr. Allen teksto ivad4.) Lydiq skirtumo
problematika yra susipynusi su daugybe svarbiausiq filo-
sofiniq s4veikq, ypad su tomis, kurios egzistuoja tarp ma-
lcrialumo (kuno) ir nematerialumo (dvasios), subjekto (sa-

vqs) ir objekto (kito). VakarietiSkoje m4stysenoje moteri5-
kumas ir vyriSkumas yra bene itaigiausi simboliai, vartojami
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minetiems santykiams nusakyti. Kaip nurodo pranc0zq fe-
ministd ra5ytoja H6ldne Cixous savo garsioje esd liejimai (iia
spausdinama iStrauka), Vakarq m4styme veikia prie5ybiq
seka, pagal kurias moteriSkumas yra nuosekliai tapatinamas
su neigiamu arba maZiau vertingu poros elementu:

Aktyvumas / Pasyvumas
Saul€ / Menulis
Kultura / Gamta
Diena / Naktis
Tevas / Motina
Protas / jausmas
Suprantamybd / juntamyb6
Logos ,/ Pathos.l

Problema ta, kad Sios binarinds opozicijos nera neutra-
lios, o veikiau kuria grieZt4 vertybiq sistem4, kuria rimtai
prad6ta abejoti tik mnsq laikais. Lyties vaidmeni Vakarq
m4styme geriausiai atspindi tai, kad kuno (juslingumo, ma-
terialumo) susvetimejimq pirmiausia iknnija moters (mo-
teri5kumo) suobjektinimas. Kaip lyties tapatumas vaidina
pagrindini vaidmeni kiekvieno individo tapatume, taip ly-
diq skirtumas yra aSinis filosofijos klausimas. Kai kuriais
laikotarpiai s, pavy zdZiui, Sviediamajame amZiuje, jis buvo
nuslopintas arb a ignoruoj amas. Kitais amZiaiq p avy zdZiu|
ikisokratikq senoves Graikijoje arba musq laikais, jis i5kyla
i pati refleksijos apie Zmogaus bivi pavirSiq. A5 sutikdiau
su Luce bigaray, kad tai yra didysis musq epochos klau-
simas, tai a5is, kuriai sukantis pereinama I nauj4 Zmonijos
istorijos skyriq.

Esu isitikinusi, kad tai, k4 mes Siandien vadiname femi-
nizmu, tur(rtq buti apZvelgta kiek imanoma platesniame
istoriniamc ir filosofiniame kontekste. Parinkdama Siai anto-
logijai tckstus ir ra5ydama jq ivadus, meginau perteikti Sios

perspektyvos prasmq. Tad jeigu i feminizm4 paZvelgsime
filosofijos istorijos kontekste, pamatysime, kad moters san-
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tykis su filosofija i5 esmes pasikeitd. Kol moterys nesieme

raSyti padios apie save, moteris Vakarq filosofiniame kanone

buvo apskritai laikoma objektu - amZinai kitas,kaip apibu-
dino Simone de Beauvoir. Kai, pavyzdZiui, XY a. ra5ytoja
Christine de Pisan analizuoja save ir savo situacij4 kaip
moteris, remdamasi saao - moters - patirtimi, galime dr4siai
teigti, jog buvo sukurtas moters-subjekto poZiiris. Taigi i
feminizm4 galima Zvelgti i5 dviejq perspektyvq. Viena ver-
tus, jis rei5kia, kad moteris igyja subjekto status4. Tadiau
daug platesne prasme feminizmas yra tqstinis socialinis,
istorinis ir kulttrrinis procesas, kai skirtingos kilmes, rases,

ivairiq kulturq ir laikotarpiq moterys prabyla savo balsu,
pradeda apibudinti padios save ir imasi i5 naujo apibrdZti
savo vaidmeni, savo santykius gyvenime.

Nors feminizmas yra tebevykstantis procesas, kuri sunku
a pibudinti paprastais apibr6Zimais, keletas pagrindiniq te-
rnq beveik nuolat i5kyla feministindje mintyje, todel j4 gali-
nra laikyti diskursu. Susiaurindiau Sias temas E|taip: sqmo-

r r i n guma s, ly gyb e (lygios teises ), p a sir inkima s ir skir ting um as.

Siame ivade pabandysiu apZvelgti, kaip Sios temos buvo
rutuliojamos feministiniame m4styme ir koki vaidmeni vai-
tlino moterq judejimq raidoje.

Feminizmas visq pirma domisi lyiiq santykiq bei su jais

r;rrsijusiq tapatumo politikos ir galios strukt0rq sqmoningu-
rrrrr. IstoriSkai feminizmas iSkilo kaip abejond d6l egzistuo-

;,rniiq lyiiq modeliq ir naujq modeliq paie5ka. Jis radosi (ir

lrrirsideda, pavyzdiiui, Siandien Lietuvoje) tada, kai moterys
rlrrrc abejoti moteriSkumui teikiamomis reikSm6mis ir jo sta-

Irrstr, kada jos isitikino, jog Sios reikSm6s ir paZifrros nera
,rrrrZinos ar nekintamos, bet tik Zmoniq sugalvotos. Sitaip
r,uvokiama, kad, nors moteri5kumas simboliSkai iSauk5tin-
l.r;, moterq kulturind, socialin6, ekonomine ir politine pa-
,li'tis visais laikais ir visose kulturose buvo akivaizdliai
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Zemesne. Tad kiekvienam asmeniui, kuris tiki bendru visq
Zmoniq ZmogiSkumu, nepaisant lyties, rases ar klas6s, 5i
nelygybd, kaip ir visos kitos nelygybds formos, tur6tq iskilti
kaip pamatind etin| problema.

Ketinant ra6yti istorij4, - o toks sumanymas visuomet Siek
tiek Sali5kas, - Christine de Pisan galima laikyti viena i5
pirmqjq feminisiiq, nes ji ra5e suvokdama, kad jos amZi-
ninkq poZiuris i moteri i5 dalies neteisingas. Christine isi-
tikinimas, kad mizoginizmas paremtas tam tikra neteisybe,
mums parodo/ jog i5 pat pradZiq feministiniame m4styme
gludejo stiprus etinis pradas. Pranctzq filosofe feminist6
Luce Irigaray itikino, kad feminizmo etika (arba tai, k4 ji
vadina ,,lydiq skirtumo etika") turi du aspektus. Pirma, fe-
minizmas prieiinasi neteisingumui, kuri lemia tas faktas,
jog, nustumiant moteri i antraeilq objekto padeti, jai ati-
mama galimybe visapusi5kai patirti savasti (arba subjekty-
vum4); neteisinga ir tai, kad moterims nepripaZistama tei-

kiekvien4 kart4, kai moteris yra Zeminama, iZeidinejama ar
varZoma. Antra, feminizmas kritikuoja etik4, kuri tradiciS-
kai suprantama kaip atskirta nuo fiziniq ir jusliniq Zmogaus
egzistencijos aspektq (tai ypad iSry5kina tokios s4vokos:
,,abstrakdios teises" bei,,abstraktus teisingumas"). Daugelis
feminizmo teoretikq moterq pajungim4 traktuoja esant ku-
no susvetimejimo dalimi, kai motinyst6s funkcija nuvertina-
ma kaip imanenti5kq, materialiq gyvenimo aspektq isiku-
nijimas. Todel Irigaray ir kitos feministds m4stytojos siulo
pasvarstyti, ar nereiketq kurti naujos etikos sampratos, kuri
atsiZvelgtq i lydiq bei kitokius skirtumus ir i Zmogaus eg-
zistencijos materialum4. (Pladiau Zr. kigaray teksto ivad4.)

Amerikietd istorik6 Joan Kelly proces4, kai moteris ima
kritiSkai vertinti savo pad6ti, vadina ,,s4moningumo Y,rize" ,
kuri4 i5gyvena kiekviena feministe (Zr. Kelly ir Christine de
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Pisan tekstus). 5i s4moningumo krizti visuomet pirmiausia
p atiriama asmenybd s ly gmenyj e : p avy zdZiui, Chris tine yra
priversta klausti Diev4, koddl jis pasmerke j4 bfrti moteri-
mi. Kaip raSo Kelly Siame rinkinyje pateiktame straipsnyje,
pirmosios feminist6s, tokios kaip Christine, pirmiausia ri-
pinosi ugdyti s4moningum4 lydiq struktirq dirbtinumo
atZvilgiu. Sekdamos Christine, jos apeliavo i humanistq
bei Sviediamojo amZiaus iSkelt4 racionalumo ideal4, savo

plunksna gindamos moterq kaip ZmogiSkq butybiq verty-
bes ir dorybes, ft,lygiauertiEkumq santykiuose su vyrais.

PasirodZius Anglijos filosofq Mary Wollstonecraft ir Joh-
no Stuarto Millio (jq tekstai yra Sioje antologijoje) kiriniams,
feministin6je mintyje iSkyla nauja tendencija - pradedama
pabrdZti moterq lygiateisiEkumo svatba. Sis liberalusis femi-
nizmas tiesiogiai kilo i5 liberaliosios politinds filosofijos,
ypad i5 individo laisv€s, pilietin6s visuomenrSs ir piliedio
teisiq bei pareigq sampratq. Kaip iSsamiau ai5kinama Wolls-
tonecraft teksto ivade, moters pad6tis liberalizmo filosofams
i5k6le dilem4: jeigu jie teigia, kad kiekvienas individas i5

prigimties laisvas ir kad ekonomines ir socialines asmens

gimimo s4lygos neturetq nulemti jo vietos visuomenrlje, ta-
tl a sugriaunamas tradicinio patriarchalinio moters pavergi-
rno pagrindas. Jeigu moterys yra Zmones - logi5ka, kad jos

turi tas padias prigimtines teises kaip ir vyrai. XIX a. pa-
grindin6s teisrls, uZ kurias kovojo vidurinioji ir darbininkq
klases, buvo teise tur6ti nuosavybq, balsuoti rinkimuose ir
rrT,imti valstybines pareigas. Liberaliojo feminizmo tikslas
lrtrvo iSkovoti Sias teises moterims. Kadangi moterq rei-
kllavimai gauti Sitas teises daugiausia buvo sutikti su pa-

;rroka ir panieka, Vakarq Salyse kurdsi organizuoti moterq

lrrtlijimai, raginantys kovoti uZ jas. Anglijos moterys buvo
lyrlcres ir 1,847 m. isteige pirm4j4 Moterq politinq asocia-

r'iya. (Anglijos moterq juddjimo aktyvistds buvo pramintos
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sufraZistdmis - nuo ZodZio,,suffrage,,,rei5kiandio balsavi_
mo teisq.) 1848 m. Jungtinese Amerikos Valstijose ivykogarsusis Seneca Falls suvaZiavimas. Ji organizavo kovotojos
prie5 vergij4 Lucrezia Mott ir Elizabeth Cady Stantorr, kuria"
kovai uZ moterq teises ikvepe tai, kad jos, drauge su savo
vyrais nukeliavusios i Londone 1g40 m. 'rryk.rstpasaulini
suvaZiavim4 vergoves klausimu, suZinojo, jog jos kaip mote_
rys negali jame dalyvauti. Sitos moterys aiSkiai suvoke ry5itarp lyties ir rases diskriminacijos, ir iis suvokimas iki iiq
dienq yra svarbus amerikieti5kojo feminizmo bruoZas. sene_
ca Falls suvaZiavimo Nuomoniq ir i5vadq deklaracija, suda_ryta Amerikos Nepriklausomybds deklaracijos pavyzdZiu,
apgailejo antrartsi moterq status4, politiniq bei nuosavybes
teisiq stok4, Svietim4 ir galimybes lsigyti rimtas prof"silar.
SuvaZiavime nutarta, kad, siekiant pullirti ii4 padeti, ,,BiosSalies moterq pareiga yra garantuoti sau dvent4 balsavimo
feis-q", 

be to, ir vyrai, ir moterys turi siekti, jog ,,moteryslygiomis teis6mis su vyrais galetq verstis ivairiais amatais,
igyti profesij4, dalyvauti komercijoje,,2.

Nors buvo loginiq ir juridiniq argumentq uZ moterq bal_
savimo teisq, kova, kad Si teis6 brltq laimdta, buvo ilga ir
lirtinSa. I5 tikrqjq istorija rodo, jog n6 menkiausia paZlnga
ddl moters statuso nebuvo pasiektJe konflikto. nurrg,.rrrfr"
Europos Saliq ir Siaures Amerikoje moterq judejimaitureyo
organizuoti gatvtise didZiules vie5as demonstracijas; Angii_
joje moterys griebesi nedideliq terorizmo aktq, koigaliaujai
igijo teises, kuriq mane esandios vertos. XX a. fradZiojedaugelyje Europos Baliq moterys jau galejo studijuoti uni_
versitetuose, gavo nuosavybes teises ir skyrybq istatymus.Anglijoje teise balsuoti buvo i5kovota 191g m. Nors pirmoji
moterq judejimq banga gali bnti pavadinta liberaliuoju fe_
minizmu, svarbu paZymeti, kad Sis pavadinimas, kaip ir
visos etiketds, aptemd.o prie5taring4 ariumentq, naudojamq
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reikalaujant moterq teisiq, prigimti' Buvo remiamasi dviem

visiSkai skirtingo pobudZio argumentais - lygybds ir skir-
tingumo argumentais. Pasak lygybes argumento, moterys

turdtq gauti balsavimo teisq, nes vyrai ir moterys i5 esm6s

yra aienodi; lydiq tygybd yra grindLiama Zmoniq vienodu-
mu. Toks yra tikrasis liberalaus feminizmo poZiflris, ir kai
kurie Siuolaikiniai feministiniai judejimai iSpaZista ji iki
Siq dienq. Skirtingumo argumentas tarytum teigia visiSkai

nesuderinam4 daiyk4. Kaip tik tod6l, kad moterys yra kito-
kios negu vyrai, jos tur6tq reik5ti savo nuomonq politikos
ir kitais klausimais, nes jq inaSas suteiki4s nauj4 perspek-

tyv4. 189L m. Millicent Garrett Fawcett, Nacionalinds mote-

rq sufraZisdiq s4jungos vadove, parei5k6: ,,Mes remiame
moterq atstovavimo teisq ne tod6l, kad n6ra skirtumo tarp

vyrq ir moterq, bet greidiau tod6l, kad 5is skirtumas egzis-

tuoja (...) Mes norime,kad sauita moterq patirtis darytq itak4
istatymq leidybai" lpabraukta mano. - K.G.]3.Amerikos is-

torikas Thomas Laqueuras Siuos prie5taringus poZiflrius
aiSkina kaip pamatiniq pokydiq, ivykusiq XVIII ir XIX a.

biologijos bei politikos teorijose, lieiianiiose lyties prigimtl,
padarini. Pladioje moksliniq teoriju apie lydiq skirtum4 isto-
riioje Laqueuras atranda du modelius: vienos lyties ir dviejq
lydiq modelius. Iki Sviediamojo amZiaus lydiq skirtumas
huvo suprantamas kosmines hierarchijos, palaikandios visa-

tos tvark4, kontekste. Sioie ,,hierarchijos metafizikoje" visi
tuniversumo santykiai buvo suvokiami kaip tobulumo pa-

kopos - nuo artiausiq tobulybei buiiq iki labiausiai nuo ios
nutolusiq. Moteris buvo isivaizduojama kaip netobulas vy-
ras; moteris neegzistavo kaip savarankiSka butybd, o vien
kaip ZmogiSkosios butybes, kurios modelis buvo vyras, va-
riantas. Ir Aristotelis, kurdamas savo biologines teorijas, ir
ll a. pr. Kr. gyvenqs anatomas Galenas iSpaZino 5i vienos

lyties modeli, pasak kurio ,,moteris yra tuSdia kategorija".
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Tik atrodo, kad moteri s turi ,,lyti", kadangi padi4 katego_
rij4 apibreZia toks socialiniq santykiq aspektai, kuris nuio-
do lyiiq skirtum4, o matas visada buvo vyras,,a. Remiantis
Siuo lydiq skirtumo modeliu, i moters lyties organus buvo
Ziurima tik kaip i vyri5kqjq prie5ingybes ir buvo visiikai
neigiamas visoks imanomas jq savitumas.

Pasak Laqueuro, XIX a. pradZioje pradeta abejoti Eiuo
vienos lyties modeliu del anatomijos mokslo atradimq, kad
moters dauginimosi sistema funkcionuoja savitu, i5skirtiniu
bidu. Pavyzdliui, buvo isitikinta, jog moters pastojimas ir
ovuliacija, kitaip negu vyro sdklos i5siliejimas, nera susijq
su orgazmu. PamaZu formavosi dviejq lyiiq modelis. La_
queuras tai vadina,,nepalyginamumo anatomija,,, kai mote_
rys lsivaizduojamos kaip ii esmes skirtingos nuo vyrq ar
net prie5ingos jiems. Tadiau Laqueuras pairlZia,jog nauja_
sis modelis galutinai nei5stum6 senojo modelio, jie veikiau
suderinami ir toliau idlaikomi kartu ikl siol. Laqueuras ai5_
kina, jog taip atsitiko todel, kad biologine lyties samprata
yra susipynusi su politiniais ir socialiniais interesais. pasak
Laqueuro, dviejq lyiiq modelis buvo suformuotas tik XVIIIir XIX a., nes iki to laiko nebuvo ie5koma moksliniq iro_dy*q, jog egzistuoja dvi lytys. Tadiau, isigalint liberalizmui,
moterq lygiq teisiq prie5ininkams politi5kai prireike iroay_ti, jog moterys iS esmes skiriasi nuo vyn{ ir todel ,,uguti
naudotis tomis paiiomis kaip vyrai teisemis. Anglq biololas
ir socialinio gyvenimo analitikas patrickas Geddy 1gg9;.,
prie5taraudamas moterq teisems, raie: ,,Tai, k4 ikiistoriniais
laikais nusprende protozoa, negali buti panaikinta parla_
mento aktu"s.

MaZdaug amZiq sanduroje, kai dar nebuvo pasiekti libe_
raliojo feminizmo tikslai, eme formuotis nauja feministinio
diskurso perspektyva, kuri4 galdtume pavadinti radikaliuo_
ju feminizma. Skirtumai tarp radikaliojo ir liberaliojo fe_

minizmo yra lab ai dideli. Liberaliojo feminizmo Salininkai
iki Siol teigia, jog reik5mingq skirtumq tarp lytiq n6ra ir
jeigu moterims bus suteiktos visos tos paiios politinds, pro-
fesines ir socialines teises kaip ir vyrams, ilgainiui lydiq
rrelygiaverti5kumas naturaliai i5silygins. Siame poZintyie
gludi tariamai universaliq vertybiq, struktflrq ir standartq,
kurie istori5kai buvo sukurti b0tent vyrq, pripaZinimas.

Julios Kristevos nuomone, liberaliojo feminizmo tikslas -
pasiekti, kad moterys visiSkai isilietq i vyrq sukurt4 sim-
bolinq tvark4 (Zr. Toril Moi straipsni, kuriame ii aptatia
Kristevos pateikt4 ivairiq feminizmo tipq analizq). Kita ver-
tus, radikaliosios feminist6s kelia klausim4, ar tos socialines
ir teorines strukturos, kurias mes laikome esant neutraliai
,,Zmogi5komis", nera kaip tik vyriSkosios sielos kuriniai ir
ar neatspindi pirmiausia vyri5kosios patirties. Prie5indamo-
si vyriSkosios perspektyvos ir vyri5kosios galios persvarai
musq kulturoje, radikaliosios feminist6s nagrineja pasauli
moters poZirlriu. fos stengiasi atskleisti ivairius moteri5kojo
paZinimo, iSminties, sugebejimq ir kurybingumo aspektus,
kurie buvo nuslopinti patriarchalindje kulturoje. Tai dary-
damos, jos viliasi ne tik iSlaisvinti moteris, bet ir paskatinti
siekti esminiq pokyiiq musq kulttroje, socialinese struk-
turose ir asmeniniuose santykiuose. Sis feminizmas yra radi-
kalus, nes i5 naujo perZihri pamatines musq kulturos (ypad

moderniosios) paZiuras i visuomenq, individ4, teisingum4
ir siekia i5 esmes pakeisti Sias sampratas. (Nors patriar-
trhaliniq struktflrq ir vertybiq kritika paskatino kai kurias
lcministes iSkelti moteris auk5diau vyrq ir netgi ginti ,,se-
paratistines" nuostatas, i Sia reakcij4 reik6tq Zifrr6ti kaip i
ckstremali4 radikalaus feminizmo idejq atmain4 ar netgi jq
iskraipym4. Tikiuosi, kad Sios antologijos tekstai rodo, jog
It'minizmas nemenkina ayrll ar uyri\kumo ir netgi ryZtingai

1 
r rieSinasi tokiems uZmojams.)
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prieStaraujaniiam moterq interesams ir moterq poZiuriui i
pasauli. 1915 m. ivyko dvi moterq pacifisiiq konferencijos:
Tarptautin6 socialisdiq, pasisakandiq uZ taik4, konferencija

ivyko Berne, Sveicarijoje, o liberalus Tarptautinis moterq
kongresas - Hagoje, Nyderlanduose. Nors bendra pasiprie-
iinimo karui ideja ir nesuvienijo Siq prieSingq feministiniq
stovyklq, abu 5ie suvaZiavimai,,kviete baigti kar4 ir ragino
moteris stengtis paveikti savo Saliq vyriausybes, kad Sios

sudarytq taikE"s.
Nepaisant nesutarimq tarp ivairiq politiniq orientacijq

feminisEiq, buvo sutariama d6l to, kad visuomenes ir vy-
riausyb6s veikia kaZkaip labai neteisingai ir kad moterq
indelis galetq suvaidinti pagrindini vaidmeni gerinant vi-
riuomenQ. Tik Siame Simtmetyje tapo imanoma kelti klau-
sim4, koks galetq buti moterq ind6lis, nes moterys pirm4
kart4 istorijoje eme aktyviai veikti visose visuomenes gyve-
nimo srityse. Nereik6tq nepakankamai vertinti istorines 5io
f akto svarbos, ir tik dabar, XX a. gale, pradedame suprasti
visas jo i5davas. Vokiediq sociologo Georgo Simmelio teks-
tas yra itrauktas | 5i4 antologij4 todel, kad 5is m4stytojas
ticsiog ai5kiaregi5kai iZvelge istorinq feminizmo svarb4 ir
numate, kaip jis gal6tq paveikti Vakarq kulturos ir visuo-
nrcnes raid4. Savo ese ,,Moteri5ka kultura" Simmelis atvirai
ir tiesiai klausia, kuo moterq judejimai galetq papildyti tai,
k.1 jis vadina ,,objektyvi4ja kultura". Nors jo kulturos teorija
yrir Siek tiek prie5taringa, Simmelis lZvalgiai numat6, jog
vicnas i5 svarbiausiq feminizmo rezultatq bus naujq, mo-
It'rr1 pasaulio patyrimu ir suvokimu grindZiamq (arba iki
tol nei5ry5kejusiq) kulturinio ir socialinio gyvenimo formq
irlsiradimas.

Virginia Woolf savo ilga ese Sauas kambarys (1929) Zynr.i

r:'lics postmodernaus feministinio diskurso atsiradim4. Kartu
lai vicnas i5kalbingiausiq Simmelio tezes patvirtinimq, kad

Nors radikalusis feminizmas apskritai laikomas Siuolai_
kinio moterq judejimo rezultatu, jo prielaidq randama musq
amZiaus pradZioje ar net anksdiau. pavyzdZiui, kai Chris_
tine de Pisan ra5o apie alegorinio ,,Damq miesto,, statym4,
ji siulo labai Siuolaikiik4 ir radikali4 idej4, kad moterims
bttina sukurti kulturinq (o gal ir fizinq) erdvq, kurioje jos
galetq laisvai ugdyti savo tapatum4 ir kurybirgrrrrra. ili u.
pradZioje radikalias feministines idejas formavo dvi naujos
srov6s, atsiradusios moterq judejime: feministinis socializ-
mas ir pacifistinis feminizmas. Feministinis socializmas,
propaguojamas tokiq garsiq veik6jq kaip Alexandra Kol_
lantai ir Clara Zetkin,laikesi nuostatos, kad moterq padeti
galima pagerinti tik iE esmes pagerinus visuomenq. Iung_-
tinese Valstijose ra5ytoja ir socialines teorijos knreja Char_
lotte Perkins Gilman, sakydama: ,,AS nesu feministe; pa_
saulis yra maskulinistinis,,, nurode, kokiu mastu visuomene
yra persmelkta vyriiko Sali5kumo. Emma Goldman, garsi
raSytoja anarchistr-i (beje, gimusi Lietuvoje ir emigrav-usi i
Amerik4), teige, kad visos egzistuojandios socialin6s struk_
turos yra prievartines ir kad vedybos yra lygiavertes pre_
kybai vergemis.

Pacifizmas i feministini diskurs4 isiterpe apie XIX a. vi_
duri. 1848 m. prancuzq socialistd feministe Jeanne Deroin
ra56: ,,Drauge su jumis norime kurti nauj4 pasauli, kuriame
vieSpataus taika ir tiesa; mes norime, kad teisingumas ap_
sigyventq kiekvienoje sieloje, o meil6 - kiekvienoj" Si.ay"-u.
I5 tikrqjq pirmoji Nobelio taikos premija buvo iteikta mo_
teriai, ,,balsuotojai ui taik4', iE Austrijos, Berthai von Sut_
tner - 1889 m. i5leistos knygos Sudikite ginklusz autorei. pir_
masis pasaulinis karas priverte abiejq stovyklq moteris _ ir
socialistes, ir lygiq teisiq gynejas - sustabdyti savo feminis_
tinq veikl4 tam, kad paremtq savo valstybiq karines pa_
stangas. Vis delto kitos kategori5kai prie5inosi karui kaip
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moterys, ko gero, sukurs naujas kurybingumo, tapatumo ir
Zmoniq santykiq formase. Woolf postmodernizmas yra aki-
vaizdus - jis i5rySkeja ir Saao kambario turinyje bei formoje.
Ese prasideda pasakotojos paai5kinimu, kad ji nesugebes
pateikti auditorijai ,,tiesos grynuoliq,, tema ,,Moterys ir gro-
Zine literattra". IJZuot tai darius, ji s4mon6s srauto budu
pateikia apm4stymus apie tai, kaip ji, lankydamasi iigal-
votame,,Oxbridge" universitete, asmeniikai patyre, kaip
moteris pa5alinama i5 kulturines tradicijos. Tai darydama,
Woolf mums atskleidZia pasleptus psichologinius moterq
pavergimo padarinius jq tapatumui ir savimonei. Kaip nu-
rodo Toril Moi Sioje antologijoje spausdinamame straipsny-
je apie Woolf, stilistine Saao kambario sftategija lygiai taip
pat prasminga kaip ir jo turinys. Dekonstruktyvus stilius,
kuriuo ji ra5o apie lyti, tiesiogiai pranadauja tokiq Siuolai-
kiniq feminizmo teoretikiq kaip Kristeva, Flax ar Irigaray
pastangas artikuliuoti alternatyvi4 skirtumo samprat4, esan_
di4 anapus hierarchiniq binariniq prie5statq ir reduktyviq
lygybes sampratq.

Tadiau tuo pat metu Woolf tekste galime iZvelgti, kad
moterims tebera svarbus lygybes siekiandio liberalaus fe-
minizmo tikslai. Pagrindine Saao kambario tez6 yra tokia:
siekdamos patenkinti savo kirybinius ar kitus intelektua-
linius interesus, moterys privalo bnti finansi5kai nepriklau-
somos ir tur6ti,,sav4 kambari,,, t.y. fizinq ar bent psicho_
loginq erdvq, kurioje jos galetq laisvai i5reik5ti save. Woolf
nuomone, moterys nesukire daug didZiq meno, literaturos,
filosofijos kfrriniq, netapo dideliq moksliniq atradimq au-
toremis ne d6l pavelddto protinio nepilnaverti5kumo, bet
visq pirma del savo ekonominio ir socialinio pavergimo.
Kas butq nutikq, pabreZtinai klausia Woolf, jeigu Shakes-
peare'as butq turejqs seseri, toki4 pat talentingq kaip jis?

Be iSlygq remdama moterq balsavimo teisq, Woolf vis
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delto primygtinai teige, kad, moteriai siekiant intelektua-
lin6s ir emocines laisv6s, finansind nepriklausomyb6 esanti
svarbesne s4lyga. Tai pabrdZdama, Woolf atskleidZia, koks
svarbus XX a. feminizmui yra pasirinkimo principas. Indivi-
do pasirinkimo laisvd yra, Zinoma, pagrindin6 liberalizmo
atrama. Kartu 5is principas yra ir radikaliojo bei postmo-
dernaus feminizmo pamatas, nes tik tuomet, kai moterys
pareiSkia savo teisq pasirinkti, kaip jos nori gyventi, t.y. k4
pasirinks savo partneriais, kaip iSreik5 savo tapatum4 ir
seksualum4, kokiomis s4lygomis gimdys vaikus, - tik tuo-
met jos gali pradeti kurti naujus subjektyvumo ir tarpas-
meniniq santykiq modelius. Todel liberalizmo individualios
laisv6s principas yra bUtina radikaliojo bei postmodernaus
feminizmo prielaida; 5is principas ir toliau bus svarbiausias
viso pasaulio moterq judejimq tikslas.

L949 m., kai buvo iSleista i5sami Simone de Beauvoir stu-
dija apie moteri Antroji lytis, atrod6, kad moterys industri-
nese Salyse i5sikovojo teisinq ir politinq lygybq, apie kuri4
svajojo XIX a. sufraZistes. Antrosios lyties ivade Beauvoir,
sakydama, kad feminizmas,,praktiSkai baigesi", atspindi
tuo metu populiari4 samprat41o. IroniSka, bet kaip tik Beau-

voir tapo naujos ir netgi stipresnes feminizmo bangos sim-
boliu. {vairiq faktoriq sankaupa l6m6 tai, kad septintojo
rlcSimtmedio pabaigoje i5kilo,,antroji feminizmo banga".
Antrojo pasaulinio karo metais Europoje ir Siaurds Ame-
rikoje moterys gausiai isitrauk6 i darbo rink4, uZimdamos
tas darbo vietas, kurios liko laisvos vyrams iSdjus kariauti.
f 'o karo dauguma 5iq vyrq grli,o atgal prie savo darbq ir
simtai tukstandiq moterq, jau spejusiq patirti ekonomi-
rrr; nepriklausomybq, netur6jo kito pasirinkimo - tik griZti
I namus. Nors juridi5kai moterys tur6jo teisq balsuoti, tu-
li'li nuosavybq, igyti iSsimokslinim4 ir siekti karjeros, ta-
liirtr pokarinis konservatizmas skatino jas tenkintis ribota

IVADAS



2524

egzistenciia, pana5ia i jq likimo draugiq, gyvenusiq XIX a.,
egzistencij4. Simone de Beauvoir gyveno laisv4 intelektua-
lini ir seksualini gyvenim4 - ir tik tod6l, kad ji atvirai su-
lauZe visuomeneje iprastus ,,deramo,, moters elgesio stan-
dartus. PanaSiai buvo ir Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu:
moteris, tokia kaip Beauvoir, galdjo siekti intelektualiniq ar
meniniq auk5tumq, bet tai budavo tik reta i5imtis, tarsi
i55ukis. Itin Siaures Amerikoje to meto konservatizm4 iku-
nijo tikras namq Seimininkes kultas. Kaip niekad anksdiau
istorijoje ,,tikrasis moters vaidmuo,, buvo agresyviai propa-
guojamas per masines informacijos priemones: televizij4,
radij4, Zurnalus, knygas ir filmus, kurie teige itin grieZt4
moteriSkumo modeli. Buvo manoma, kad ideali moteris su-
sitapatina su namq Seimininkes vaidmeniu ir atranda visi5-
k4 pasitenkinim4 tenkindama kiekvien4 savo vaikq ir vyro
poreiki. Buvo vel atgaivintas XIX a. budingas vie5osios -
vyrq ir privadios - moterq sridiq atskyrimas. perZiurejus to
laikotarpio skelbimus, susidaro ispudis, jog visi laimejimai,
kuriuos pasieke moterys praejusiame Eimtmetyje, nereik5-
mingi. Moters buties pilnatvq ikunijo nauji namq apyvokos
prietaisai - orkaites ir dulkiq siurbliai buvo pristatomi kaip
moters draugai ir pagalbininkai jai atliekant vienintelq sa_
vo gyvenimo funkcij4, t.y. ptiZituint namus.

Tadiau pamaZu tapo ai5ku, kad daugelis moterq, kuriq
gyvenimas, buvo manoma, ikunija Amerikos svajonq, toli
graZu nera patenkintos savo vaidmeniu. Betty Friedan savo
knygoje Moteri1kumo paslaptis (The Eeminine Mystique) - svar-
bioje tradicinio amerikietes Zmonos-Eeimininkes ivaizdZio
studijoje, atskleide, jog nesuskaidiuojama gausybe moterq
5i moteri5kumo ideal4 iSgyvena kaip frustracij4 ir savqs
naikinimo ko5mar4. Baigusi vien4 iS geriausiq moterq ko-
ledZq, Friedan atsisak6 prestiZines stipendijos studijoms
tqsti vien d6l to, kad akademiniu poZitriu nepralenktq savo
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vyro. Galiausiai viskas baigesi tuo, kad ji pajuto, jog joje

kovoja noras btti tobula Zmona ir tro5kimas siekti Zutna-

listin6s karjeros. RaSyti Moteri\kumo paslapti ii ryZosi tik po
to, kai i5tyr6, kaip gyvena 200 jos universiteto bendramoks-

liq; ji atskleid6, jog dauguma jq kendia nuo paiiq ivairiausiq
itampq, atsiradusiq del dideles prie5taros tarp jq igyto iSsi-

mokslinimo ir vaidmens, kuris joms skirtas. I5pldtusi savo

tyrim4 ir apklaususi Zmonas-5eimininkes visoje 5alyje, Frie-

dan suZinojo, kad nemaZa dalis Amerikos motenl patiria
stipriq psichologiniq kandiq d6l savo vaidmens neadek-

vatumo ir daugelis jq savo nepasitenkinim4 stengiasi nu-
mal5inti trankvilizatoriais. Friedan taip pat atskleid6, kad

daugelio Siq moterq vedybos toli graZu neatitiko idealiq
santykiq, paremtq tarpusavio supratimu ft pagalba, ir kad

moterq infantilizaclja Zalinga ir jq vaikams, kurie daZ;nai

nepajegia pakankamai subrqsti.
Moteri\kumo paslaptis buvo tikras bestseleris ir fungtine-

se Valstijose suk6l6 masinds informacijos priemoniq sen-

sacij4, nes Simtai tukstandiq Amerikos moterq atpaZino sa-

ve knygos puslapiuose. Pana5iai kaip Simone de Beauvoir

I'}rancuzijoje, Friedan ragino moteris paimti likim4 i savo

rankas ir turdti dr4sos pakeisti save ir savo vaidmenis. Beau-

voir '1,949 m. nesiejo savQs su organizuotu feminizmu, o

lletty Friedan suvoke, jog bUtina moterims telkti jegas ko-
lcktyvinei kovai, kad pakeistq savo situacij4, ir greit tapo

rrtrujo moterq judejimo 5aukle.

Nors iSsilavinusiq namq Seimininkiq kaniios sudare s4-

lygas kilti antrajai feminizmo bangai, tadiau realq postumi
It,me moterys, kurios dalyvavo ivairiuose socialiniuose ju-
rlt'jimuose. Septintojo dedimtmedio pabaiga ir Europoje, ir
liiaures Amerikoje - tai didelio politinio ir socialinio s4my-

sio laikotarpis. Septintojo deiimtmedio hipiq judejimas ir
r;r'ksualine revoliucija parode, kad jaunimas masiSkai atmete
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grieztai apibreZtus socialinius vaidmenis ir tradicines Eei-
mos modeli, kurie jq tevams buvo dventas dalykas. JAV
buvo organizuola masine kampanija prie5 Vietnamo ka_
r4, pakilta i kov4 uE tai, kad spalvotieji gautq visas pilieti_
nes teises. 1968 m. Prancizijoje ir Vokietijoje kilo studentq
maiStai prie5 universitetq vadovybq ir darbininkq klases
i5naudojim4. Nors Siuos judejimus reme tiek moterys, tiek
ir vyrai, daug moterq, isitraukusiq i mai5t4, prad6jo suvok_
ti, kad, nepaisant 5ukiq apie laisvq ir socialines permainas,
jq kolegos vyrai savo.bendraZyges moteris traktuoja kaip
antraru5ius pilieiius. Sie vyrai nepajege suprasti, kad kaip
tik viena i5 didZiausiq engiamqjq grupiq yra moterys, ir
vadovavosi XIX a. menandiomis seksistin6mis paZiuromis.
Kurdami naujos, laisv6jandios visuomen6s vizij4, jie tike_
josi, kad moterys vaidins t4 pati antraeili vaidmeni, kaip
buvo visada. Buvo tikimasi, kad namuose jos tarnaus sa_
vo draugams vyrams, o visuomeniniuose s4jtrdZiuose joms
buvo patiketa spausdinti manifestus ir tiekti kavE. Stokely
Carmichaelis, juodaodZiq i5silaisvinimo grupes,,Juodosios
Panteros" vadovas, tiesiai parei5ke, jog ,,musq judejime mo_
terys gali dalyvauti tik horizontalioje padetyje,,. Siuose ju_
dejimuose dalyvaujandiq moterq (dauguma id jq turejo uni_
versitetini iSsimokslinim4) nepasitenkinimas,,kritinl ta5k4,,
pasieke septintojo de5imtmeiio pabaigoje. Tada pradejo kur_
tis savarankiSkos moterq i5silaisvinimo grupes. Moterys
pradejo burtis i nedideles ,,s4moningumo ugdymo grupes,,,
kuriose jos datydavosi savo patirtimi ir idejomis. Siq priva_
diq, neformaliq susiburimq vaidmuo buvo lemtingas _ da_
lyvaudamos Siose grupese, moterys i5siai5kino, jog tq, ku_
rios jaudia prisl6gtum4 ir vidini prieii5kum4, yra daug, ir
jos pradejo suvokti savo gausumo jeg4. Tokiuose susiti_
kimuose buvo aptariami visi su moters gyvenimu susijq
dalykai. Jos suZinojo, kad dauguma moterq tam tikru savo
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gyvenimo momentu yra patyrusios fizinq ir seksualinq prie-

vart4 ir kad taip jau visuomeneje nusistovdjq, jog savo sek-

sualini malonum4 jos turindios aukoti partnerio labui; jos

atskleidd, jog dauguma moterq yra nusivylusios tradicine

5eima, kuri vien ant moters peiiq uZkrauna atsakomybquZ
vaikq auginim4 ir namq prieZiur4; kai kurios atvirai eme

kalbeti apie tai, kad jos jauiiantios potrauki prie moterq;
jos iSsiai5kino, kad jq kurybingum4 ir profesines aspiracijas

varZo ir sociokultUrines normos, ir jq paiiq vidiniai psicho-

loginiai barjerai. Siose grup6se jos isitikino, jog reikia pletoti
feministinq visuomen6s analizq - vizij4, kaip nepanaudotas

moterq Zinojimas gali padeti tobulinti visuomenq, kad 5i

butq priimtina ir vyrams, ir moterims. S4moningumo ug-

dymo grupiq populiarumas parode, kad reikia nuolatines
vietos, kur moterys gal6tq susitikti ir pasidalyti savo rfrpes-

diais ir igautq jegq bendraudamos ir paremdamos viena
kit4. Sis poreikis paskatino steigti moterq klubus, kavines

ir knygynus; buvo sukurti centrai, kuriuose moterys galejo

gauti informacijos apie medicinos ir kitas paslaugas, teisiniq
patarimq, igyti galimybiq persikvalifikuoti kitokiam darbui.

Kadangi viena i5 baisiausiq prievartos formq, kuri4 patiria
moterys, yra tai, kad jas mu5a vyrai ar sugyventiniai, buvo

ikurti specialis namai, kur moterys galejo rasti prieglobsti,
kai kritin6se situacijose btdavo priverstos palikti namus.

Iki1970 m. organizuotas moterq judejimas jau buvo susi-

l.<rrmavqs. Zodis,,jud6jimas" turetq bfr ti vartojamas atsar-

giai, nes 5i antroji feminizmo banga jokiu bfrdu nebuvo

vicninga - reik5mingq nesutarimq iSkilo aiSkinantis, kokio
nrasto permainq siekiama ir kokiais budais jq siekti. Pavyz-

lr,iui, Betty Friedan 1970 m. Jungtin6se Valstijose isteigd
Nncionalinq moterq organizacij4 (National Organisation of

Women, NOW), kuri politinio lobizmo budu gintq moterq

lr,iscs, bet greit 5i organizacija suskilo. Mat Friedan gyn6
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liberalq reformistini feminizm4, kuris remesi baltqjq rases
viduriniosios klases moterq patirtimi; radikaliau nusite!
kusios organizacijos nares reikalavo iF esmes keisti sociali-
nq struktur4 ir aiSkino, kad tokie gindijami klausimai kaip
lesbiediq vaidmuo moterq judejime turi buti sprendZiami
pirmiausia. Sios radikalios paZiuros buvo i5destytos Zymios
ra5ytojos feministes Robin Morgan antologijoje Seserystis
galia (Sisterhood is Powerful,7970), i kuri4 buvo itraukti ipal_
votqjq moterq, lesbieiiq ir radikaliqjq feminisdiq ra5iniai.
Tokie nesutarimai yra budingi visiems masiniams judeji_
mams ir tiktai atspindi judejimo dinami5kum4. Taiiau tai
nesutrukde feministems telktis sprendZiant svarbiausius -
teises gimdyti, smurto prie5 moteris, ekologijos ir taikos _
klausimus.

TaL kad klausimai, susijq su moterq seksualumu ir tarpas_
meniniais santykiais, labiausiai jas domino, parodo, kad Sios
moterys pasieke nauj4 s4moningumo lygl: jos suprato, kad
moterq priespaud4 lemia ne vien istatymai _ pasidavimas
prievartai tiesiog iaugqs i jq kfrna ir dvasi4. Labiausiai rei_
kejo lengvai igyjamq ir patikimq kontraceptiniq priemo_
niq ir teises daryti abort4 - jis tuo metu daugelyje Vakarq
Saliq buvo nelegalus, - nes moterq galimybe tvarkyti savo
gyvenim4 daugiausia priklaus6 nuo to, ar jos padios gali nu_
sprqsti, kada tureti vaikq. Moterq judejimq nuomone abor_
to klausimu buvo vieninga del labai svarbiq prieZasEiq,
kurias, prie5 jas atmetant, butina suprasti. pirma, feministes
irodinejo, kad del aborto, kuri rinktis, kad ir kokios butq
aplinkybes, yra sunku ir skausminga, apsisprqsti turi tik
padios moterys, nes tai susijq su jq kunu. Visi vyriausybes
apribojimai del abortq buvo traktuojami kaip tiesioginis
individo laisves paZeidimas, be to, ir kaip demokraiines
visuomenes principq paZeidimas. Antra, feministes negy_
ne aborto kaip idealios kontraceptines priemones. Moterys
itin puikiai suprato, kokie Zalingi jo padariniai. Jos tiesiog
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aiSkino, kad aborto klausim4 reikia nagrindti realyb€s ir
istorijos kontekste: mes gyvename visuomeneje, kurioje gau-

su smurto prie5 moteri, kurioje moteris ne visuomet lais-
va sprqsti, kada lytiSkai santykiauti ir tod6l kada pastoti.
Tokiame kontekste vyriausybiq istatymai, draudZiantys
abortus, gali buti laikomi dar viena smurto pried moteri
forma, kurios rezultatas - milijonq moterq mirtys nuo ne-

legaliq abortq bei daugybe paliktq kudikiq.
Taigi moterq judejimas dirbo Svietiam4ji darb4 tarp vyrq

ir moterq, suaugusiq ir paaugliq, kad suteiktq butiniausiq
Ziniq apie jq seksualum4 ir apie patikimas kontraceptines
priemones. [vairiausiais budais visuomenei buvo keliamos
ir smurto prie5 moteri problemos . PavyzdZiui, L976 m. Briu-
selyje vyko Tarptautinis nusikaltimq moteriai tribunolas.

fo metu buvo atskleista daugybe padiq ivairiausiq moterq
skriaudimo formq visame pasaulyje - pradedant klitoridek-
tomija Afrikoje ir baigiant kraujomaiSa, Zaginimu ir Zmonq
muiimu vadinamosiose civilizuotose Salyse. Prie5ingai negu
XIX a. puritoniSkos feministds, Siuolaikinis moterq judeji-
mas apskritai neprie5tarauja prostitucijai, bet palaiko prosti-
tuiiq kov4 su valstybiniu reguliavimu ir policijos priekabia-
vimu. Apskritai feminizmas siek6 parodyti dvigub4 patri-
archalines visuomenes moralq. Sioje visuomen6je moters
scksualumas yra varZomas ir kontroliuojamas, kad galetq
tcnkinti ,,nattralius vyrq tro5kimus" Pagal jq pageidavim4.

A5tuntojo de5imtmedio vidurfe ir ypai devintajame de-
iimtmetfe taika ir ekologija tapo svarbiais klausimais dau-
gcliui moterq, kurios karo ir technologijos kultus siejo su

vyrq dominavimu. S4voka ,,ekofeminizmas" buvo sukur-
l;r norint pabftZti isitikinim4, jog moterys turi kaZk4 da-
ryti, kad bitq iSvengta planetos sunaikinimo. 1981 m.
Arrglijos moterys ikurd taikos stovyklas prie Greenham
('()rnmon raketin6s bazes ir apjuosd jq gyva grandine,
rrrrigindamos uZkirsti keli4 branduoliniq raketq iveZimui.
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7982 m. Skandinavijos moterys organizavo Siaures moterq
taikos Zygi nuo Oslo iki ParyZiaus ir i5 Stokholmo i Minsk4,
stengdamosi sulauZyti Saltojo karo politinius barjerustl. Sios
ir kitos akcijos prisidejo prie to, kad pasikeite vie5oji nuo-
mone apie visuotinio nusiginklavimo svarb4 ir aktyvias
priemones siekiant apsaugoti aplink4.

Feminisiiq kampanijq rezultatai buvo svarus. Daugumoje
Vakarq Saliq buvo laimetos visos teises, susijusios su gimi-
nes pratqsimu. Buvo pertvarkyti ir skyrybq istatymai. Vy-
riausybes tapo jautresnds moterq klausimams, kurie dabar
yra tokie svarbts, jog ltraukiami i visas politines darbotvar-
kes. Nuo 1.979 m., kai Jungtines Tautos prieme Konvencij4
de1 visq moters diskriminacijos formq panaikinimo, moterq
teises gina tarptautine teise. Tarptautindje Zmogaus teisiq
konferencijoje, 7993 m. vykusioje Vienoje, moterq teisiq
gynimas buvo vienas i5 svarbiausiq klausimq. Buvo pri-
paZinta, kad industrinese Salyse smurtas ir priekabiavimas,
kuri moterys patiria ir namuose, ir uZ j,{, yra problema,
kuri4 siekdama i5sprqsti visuomene turi padirbdti. Buvo
pagerintos moterq sveikatos apsaugos, Svietimo ir idarbi-
nimo tarnybos, nors jos dar toli graZu netenkina visq jq
p oreikiq. Politiniame gyvenime buvo visuotin ai prip aLinta,
kad moterys turi buti skatinamos tapti lyder6mis tiek del
jq sugebejimq, tiek ir del vertingq poZifrriq, kuriais jos pra-
turtina valdym4 ir administravim4.

Taiiau, be 5iq laimejimq, dar reik5mingesniq pokydiq ra-
dosi tarpasmeniniq santykiq srityje. Solidarumas, kuri pa-
tyre i judejimus isitraukusios moterys, leido joms pamatyti,
kad jos gali myleti ir paiios save, ir viena kit4, o ndra vien
tik potencialios konkurentes. Siandien santykiai tarp se-
serq, kolegiq, motinq ir dukterq kupini naujq aspektq ir
pilnatvds. Santykiuose tarp vyrq ir moterq vyksta tikra re-
voliucija. Pirm4 kart4 Zmonijos istorijoje mes mokomes my-
l6ti vienas kitE kaip lygius. Tai leta ir skausminga pradLia.

[VADAS

Seimininko ir vergo, seksualinio uZpuoliko ir seksualinio

objekto vaidmenys yra giliai isi5aknijq kiekviename i5 musq,

ir kol kas dar neimanoma numatyti, kaip atrodys naujieji
musq vaidmenys. Meil6s ir draugystds, vedybq ir t6vyst6s

santykiuose vyksta intensyvus eksperimentai, padedantys

ir moterims, ir vyrams atskleisti naujq tiek savo padiq, tiek
ir kito bruoZq. Naujieji santykiq modeliai neiStrina lydiq
skirtumq. Sie skirtumai tyrin6jami ir pl6tojami siekiant tikro
papildomumo tarp ly6iq. Mesdamos iS5uki tradicinei Seimai

ir vaikq auklejimo nuostatoms, moterys skatina vyrus labiau

domdtis t6vyst6s pareiga. Kol motinos dirba - ar d61 pasi-

rinkimo, ar del finansin6s butinybes, - daug t6vq isitikina,
jog auginti nauj4 individ4 yra tiek pat prasminga, -! gal ir
prasmingiau negu vien finansi5kai iSlaikyti 5eim4. Siuolai-
kiniame Vakarq pasaulyje vyriSkumo samprata transfor-
muojasi, dabar, be kitq dalykq, atsiveria galimybe veriiau
rupintis kitu negu dominuoti - nesvarbu, ar tas ,,kitas" butq
stnus, dukros, seserys, Zmonos ar draugai. Baigiantis XX

a., galima sakyti, jog moterys visiSkai iZenge i vyrq Pasau-
li. Galbnt kitame Simtmetyje iSvysime, kaip vyrai pradeda

iZengti i moterq pasauli.

Siuolaikines mintYs

$iuolaikini moterq judejim4 sukel6 ir ikvep6 tiek moters/
lyties tyrinejimq* sridiq pl6timasis, tiek ir feministin6 teo-

rija. Per pastaruosius 25 metus moters/lyties tyrindjimus
plctojo humanitariniai ir socialiniai mokslai, filosofija ir

' l)lbartiniu metu vietoie termino ,,moters tyrinejimai" (studijos) pradetas

v,rrtoti terminas ,,lyties tyrindjimai" (studijos), nes siekiama tiksliau api-
lrrrrlinti lyties,/gimties kategorij4 apskritai, o ne tik moters ar moterll

1'rspektyvq tyrin6jim4. A5 kalbu apie moters/lyties tyrindjimus toddl.
L,rrl iiandien Sios sritys jungiamos prapleiiant tyrinejimo sriti.
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Daugelis Siuolaikiniq Sios antologijos tekstq gali buti trak-

tuojami kaip postmodernus. Pirma, kadangi feministiniai ra-

Siniai yra tarsi i5Sikis pamatin6ms Vakarq kulturos ir m4s-

tymo strukt0roms, tai jie savaime postmodernus (Zr' fane
Flax teksto ivad4, kuriame 5i tez6 nuodugniau paaiSkina-

ma). Antra, jie postmodernus toddl, kad dia ie5koma naujQ

teoriniq paradigmq, leidZiandiq suprasti atstovavim4 lydiai,

subjektyvum4, lyiiq skirtum4, be to, min6tais klausimais

raSoma akiv aizdZiai p o stmodernia teksto f orma.

Reprezentacija- vienas i5 pirmqjq klausimq, kuriuos 6m6si

tyrin6ti feminizmo teoretikai, nes moterims buvo svarbu

iSsiaiSkinti, kaip jos buvo konceptualizuojamos istorijoje, t'y'
kokia buvo kulthrin6 ir simbolind moters reprezentacija,

kuri4 daugiausia kurd vyrai, nes jie kontroliavo socialines,

politines ir religines institucijas, reguliavusias moterq gyve-

nim4. Knygoje Antroii lyfis Simone de Beauvoir, nagrineda-

ma vyrq sukurtus literaturinius moterq paveikslus, numate

5i susidom6jim4 reprezentacija. Moters madonos arba i5tvir-

k6l6s, i5auk5tintosios arba paZemintosios iv aizdLius Beau-

voir traktavo kaip ,,mitus", kuriuos sukur6 vytai, kad galetq

regeti moteri kaip objektyvuot4 kitq, su kuriuo santykiau-

dami jie galetq jaustis es4 prana5esni.

Pirmoji su Siuolaikiniu moterq judejimu susijusi literatu-
rin6 analize buvo Amerikos ra5ytojos Kate Millett bestsele-

ris Lyties politikat2. eia autord analizuoja, kaip moterq bei

moterq ir vyrq santykius savo literatfrros k0riniuose vaiz-

duoja D.H. Lawrence'as, N. Maileris, H. Milleris ir J' Genet'

Siq autoriq kuryb4 susiedama su XIX ir XX a' feministine

kova, Millett teig6, kad jq kiriniai vaizduoia tai, k4 ji vadina

,,Iyties politika", t.y. ,,apra5o proces4, kaip valdandioji lytis

siekia iSlaikyti ir iSplesti savo gali4 pajungtosios lyties at-

Zvilgiu"l3. Kaip teigia Toril Moi, Millett analiz6 priklauso

ll,:t,t".t'.s 
feministin6s kritikos etapui, kai daug kas buvo

JL

kritin6 teoriia, medicina ir teis6' Moters/lyties tyrin6jimai'

atsiradq Vatarq Salyse ir pamaZ6l isitvirtinantys visame

pasaulyje, pripaZistami ir kaip vertinga kryptis tradicin6se

iir"iptinor", ii kalp atskira studijq ir tyrin6jimq sritis' Dabar

viso pasaulio universitetuose imanoma specialiai studij-uo-

ti moters ar lyties problematik4 kartu igyjant pagrindinq

specialybq arba ji gali buti kaip dalis tarpdisciplininiq stu-

iij.{. Dung"lyje svarbiausiq universitetq buvo ikurti mo-

teiytyties studijq centrai. Lietuvoje pirmasis Moterq studiiq

centras buvo ikurtas Vilniaus Universitete t992rn' Sios nau-

jos tyrinejimq srities pletojimasis ir p-opuliarumas atspindi

ir didziuiq moterq judejimo itak4 viskam' kas SiuolaikiSka'

ir parodo, jog lyties problemos tebera-svarbios moterq (ir

vis daugiau vyrq) asmeniniame ir profesiniame gyvenime'

Kadangi 5i knyga, kaip ir visos knygos' turi ribot4 pus-

lapiq skaiiiq, dia galima tik i5 dalies parodyti' kokie gausus

ir lvairus yra moters/lyties tyrinejimq ir feministines teo-

rilos laimelimai. Pagrindinis tikslas, kurio siekiau parink-

dama Siai knygai tekstus, buvo parodyti skaitytojui' kaip

smarkiai pletojosi moters samprata ir teorinis lyiiq skirtumo

suvokimas. Tod6l stengiausi parinkti tokius tekstus' kurie

atskleistq esminius koncepcinius pokyiius' i5ry5kdjusius

idejq apie moterl istorijoie, ir kai kuriuos reikSmingesnius

klausimus, kurie 16md 5i pletojim4si' Be to' stengiausi pa-

rinkti ivairiq disciplinq tekstq, kad taptq aiSku' jog femi-

nistini poZiUri galima taikyti ivairiose srityse' Beje' tekstq

atrinkimas Siai antologijai, kaip ir kiekvienai kitai' apiman-

diai ilg4laiko tarp4, ytu it 5uli5kas, ir neiSvengiamai atspindi

5it4 iJtorija taip, kaip aE j4 suprantu' Tadiau galiu skaity-

tojams gurantrroti, kad 5iq tekstq autoriai yra gerai Zinomi'

o jq autUnt i antologijas itraukdavo daugelis uZ mane au-

toriietingesniq srrdarytojq, be to, 5ie tekstai jau yra femi-

nistin6s minties,,klasika"'
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pateikiama gana suprastintai. Ji skaito tekstus netradici5kai,
skrodZia juos kiaurai, siekdama atskleisti tikrEj4 jq ideolo-
gtj4, ir pateikia vyri5kosios galios - monolitines, homogeni5-
kos j6gos, visi5kai pavergiandios moteris, - teorij4. Toks
poZitris, ai5ku, problemiSkas, nes jis neigia t4 itak4, kuri4
moterys nuolat turi ir kaip vertybiq bei tradicijq perteikejos,
ir kaip moteriSkosios subkulturos kur6jos. po Millett dau-
gybe feminizmo tyrinetojq ir autoriq visas jegas atidave
tam, kad atskleistq ir paliudytq ilgam primir5tus moterq
laimejimus. Literattros tyrinetojai iSry5kino moterq litera-
turos tradicijas, istorikai ra5e apie moteris valdoves, m4s-
tytojas ir ivairiq laikotarpiq kasdienybq, kurioje kaip tik
moterys vaidino svarbiausius vaidmenis. Nors teoriniu po-
Ziiriu 5i pirmine ,,primityvios akumuliacijos',, kaip pava-
dino viena prancuzq istorike, tendencija nesofistikuota, ji
buvo ir tebera svarbi, nes padeda moterims isis4moninti,
kad jq indelis kuriant kultflr4 buvo reik5mingas.

Kur kas reik5mingesni poslinkiai tiriant lyti ivyko, kai Si
ankstyvoji tendencija uZleido viet4 @et nebuvo i5stumta)
savikritinei refleksijai. Amerikos feministes Marion Smiley
nuomone/ 5is pokytis - tai rezultatas i5iukio, kuris feminis-
tinei teorijai buvo mestas i5 dviejq pusiq: pirma, ivairiq
rasiq ir nevakarieti5kosios kulturos moterys parei5ke, kad
Val.arq feministes bando kelti tikslus ir pateikti universalq
moters apibreZimE, remdamosi savo paiiq savita kulturine
patirtimi ir poreikiais; antra, ankstyv4sias pozityvistines
feministinio m4stymo tendencijas suZlugde postmoderni
filosofija, radikaliai suabejojusi moderni4ja objektyvia tie-
sa, savojo ,,aE' ir paZangos samprata. pradinis radikalaus
feminizmo impulsas buvo noras sureik5minti moteridkumE,
o iSties postmodernus feminizmas domisi platesniais lyiiq
skirtumais ir ieSko naujq teoriniq, epistemologiniq ir etiniq
modeliq, kurie padetq i5 naujo suvokti pati skirtingum4
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,r;,:,kritni. Tai darydami, feminizmo teoretikai pladiai perima
,,1 r ukturalistinq ir poststrukturalistinq metodologijas, pra-
,llrlirnt semiotika, baigiant psichoanalize ir dekonstrukty-
\'tznlu.

Motcri5kumo ir vyriSkumo reprezentacijos Siuo metu yra
.r r r,r I iz,uojamos siekiant atskleisti strukturinius ir pas4moni-
rrrrr:; rcikSm6s suteikimo procesus, kurie formuoja lydiq skir-
lrrrntrs. Sioje antologijoje yra Britanijos kino kritikes Lauros
N4 r rlvt:y straipsnis ,,Vizualinis malonumas ir pasakojamasis
Lrn,rs", kuriame ji parodo, kaip struktiralistind semiotika
rr f rrr:ques'o Lacano psichoanalizE gali buti panaudojamos
, 1,, kod uoj ant tradicinio vizualinio moters suobjektinimo ki-
rrr, iitnkas pas4mondje. Prie5ingai negu Kate Millett, kuri
vyrrl dominavim4 aiSkina kaip i5 anksto apgalvot4, s4mo-
nrrl',il s4moksl4 ir kuri atsisako psichoanalizes kaip vyriSko
I orr5[1sft1o, postmoderniojo feminizmo teoretikai pladiai
rr,rrrtlojo ir pletojo psichoanalizds teorij4 tam, kad galetq
ly r rrrr:ti gelmines pas4monines lydiq skirtumo, tapatumo ir
1',,rlios s4veikos Zmogaus psichikoje iStakas. Tod6l neatsitik-
lrrr,ri penkiuose Sios antologijos tekstuose (Mulvey, Mitchell,
1., r rslovos, Flax ir Irigaray) arba liediama psichoanalize, arba
,rl tvaizdiiai i j4 atsiZvelgiama. Kaip matyti i5 Julios Kriste-
vr):; ('se ,,Stabat Mater", kaip tik psichoanalize suvaidino
l,,rrriarn4 vaidmeni suprantant ir i5 naujo konceptualizuo-
l,rrrl rrrotinystes reikSmq vyrq ir ypad moterq patirdiai.

M o I a r s s ub j ektyo umas (moters individualumas, tap atumas)
r', l',rl pradziq buvo vienas i5 pagrindiniq Siuolaikinio mo-
t,,rr1 jtrdcjimo keliamq klausimq. Moterq tiksl4 igyti kuo
,lr,lr,:irrq asmeninq ir seksualinq laisvq feminizmo teoreti-
l,rr lvlrdijo kaip moterq poreiki apibreZti (arba i5 naujo
,rl,rl'rrtlinti) save. Kaip raSo Laura Mulvey, moterq santykis
,rr L,rllrlr kaip pirmine savirai5kos priemone buvo Siuolai-
l. rrrro nloterq judejimo ,,tapatumo politikos" Serdis:
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Moterq juddjimas raiSkq ir kalb4 itrauke i politinq darbotvarkq; tai,
kas sakoma ir kaip sakoma, prad6ta sieti su autorystes politika.
Staiga atsiskleidd pasaulio perspektyva, atverdama moterims gali-
mybq prabilti (...) O i asmeni nukreipta politika kaip tik reikalavo,
kad kiekvienas galetq prisitaikyti sau vienus ar kitus dalykus (...)
Kalbos ir kalbinEs produkcijos kontroles klausimas iF pat pradZiq
buvo iSkeltas kaip politinis klausimas. Buvo prieitaraujama tam,
kad moterys neturi teises vie5ai pareik5ti savo nuomonq, ir kultU-
ros bei politikos kalbai; buvo prie5taraujama ne itraukiant moterq
nuomonq i patriarchalini diskurs4, bet aplinkiniu keliu - siekiant
autonomijos, atmetanaios esamas id€jas apie kurybingumqra.

Viena i5 sunkiausiq postmodernistines feministinds teo-
rijos uZduodiq - sukurti alternatyvq subjektyvumo modeli.
Irigaray ir kiti teoretikai teigia, kad atomizuotas, izoliuotas
modernybes individas - tai subjektas, besiremiantis vyri5ka
patirtimi; 5is subjektyvumo modelis tradiciSkai i5stume mo-
teri, kartu atrodo kaip vis maZiau adekvatus pamatas tiek
savqs supratimui postmoderniame kontekste, tiek ir tarpas-
meniniams santykiams. Todel feminizmo teoretikai, ieiko-
dami kitokio subjektyvumo modelio, nei5vengiamai susidu-
ria su subjekto dekonstrukcija postmoderniojoje teorijoje
bei su Jacques'o Lacano psichoanalitine teorija, apibreZian-
dia 5io subjekto ,,aE" kaip i5 esmds suskilusi. Tadiau many-
diau, kad imanoma teigti, jog feministine teorija subjektyvu-
mo klausimu yra pasistum6jusi toliau ir konstruktyvesne
linkme. Juk, atsiradus feminizmui, istorijoje atsitiko prece-
dento neturejqs dalykas - kartu su moterq bandymu suteo-
rinti savo padiq subjektyvum4, kitas (tradiciSkai iknnijamas
moters) pradejo kalbeti, reik5ti save ir save apibreZineti. Ilg4
laik4 buvusi kita, moteris, kaip subjektas, vidujai Zino, kas
yra suskilimas. Tuo pat metu ji atsisako pripaZinti primyg-
tini postmoderniosios filosofijos reikalavim4 visi5kai i5skai-
dyti sav4ji ,,aE", rres ji ir gerai Zino psichologinq kain4, ir
tik dabar praddjo apibreZineti save. Zinoiimas, kaip i5lai-
kyti pusiausvyr4 tarp suskilimo realybes ir psichologinio
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l,',r,.rkio tureti savojo ,,a8" branduoli, tiesiog gludi moters
,,r1l';r'klyvum€.

"r(' 
riubjektyvumo ir tapatumo paradoksai iSkyla dauge-

!r,' l','r;trnodernaus feminizmo teoretikq ra5ymo praktikoje.
l' ,rrf il' tokiems postmoderniems filosofams kaip Foucault
rr I ['rrida, autorystds klausimas feminizmo teoretikams yra
rlrrr plofrlgpi5kas. Jeigu atmetame tradiciSkai autoriui pri-
,,l. rr r,rrrrl autorystq, objektyvum4 ir intencionalum4, jeigu
,rlrrrll.urle autoritet4 ir jo autorystq kaip patriarchalinius
rl,rlykrrs, kaip mes toliau rasome? Kaip neredukuojant api-
l,rlzli, kaip neobjektyvuojant aptarti, kas yra moteriSkumas
r,rr vyriSkumas, ar kas nors kita), kaip i5reik5ti sav4ji sub-
l{.1. lyvum4 neteigiant visk4 i5manandio autoriaus galios?
lJrrr:; iios problemos atrodo nei5sprendZiamos, daugybe
..rrrol,rikiniq (feminizmo ir kitq sriiiq) teoretikq sprendZia
1,r', 1'r'r'imdami grieZt4 savirefleksinio, savimones nu5viesto
r.r',ynr() praktik4, kai atvirai atsisakoma pretenzijq i tobul4
r'l';r,l.lyvum4 ir ties4. Toki teorijos raSymo bid4 jane Flax
r.r,lrrrir ,,m4stymo fragmentais". Sis autorystes ir santykio
.,rr ,rlrlariamuoju dalyku iSkelimas i prieki yra labai iprastas
ll,lllr;/lyties studijose. Labiausiai Zinomo Amerikos mote-
n1 ',lrrtf ijq Zurnalo SIGNS leidejai 1987 m. vedamajame rade:

N I r,t r'r's tyrin€tojos,,a5" kartais i5ry5kinamas pabrdZiant kurybinq
I y I rr,r; tyrinejimo itamp4. Taigi, kai mokslininkds,,a5" atsiskleidZia,
t,'rrrirristinis tyrindjimas igyja keist4 lyties dvilypum4. Mes esame
,.rvo paiiq tyrinejimo objektas; mes gyvename, m4stome ir raSome

r rl'oy.urros lyties interpretacijq, kurias apm4stome ir tyrinejame. Pa-
..,r1. 

r r;,rrnasis moters ,,a5" gali sugriauti subjekto/objekto dichotomij4,
.rl .l.rriirudi4 tai, kas individualu, nuo to, kas bendrals.

"rrlr;r.kto/objekto santykio suprobleminimas yra svar-
l,r,rrr',r.rs dalykas feministinei teorijai kvestionuojant Vaka-
ril rrr,1:;lymo kulturos ir visuomenes strukturas. Daugelyje
.r' r'.,u rl()logijos tekstq aptariami Sias strukturas grindZian-
, nt lu(,r'irrchijq binariniq opozicijq padariniai. Tai itin ai5kiai

3/
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atsiskleidZia, kai kalbama apie Sias opozicijas:

kultura/gamta;
vieSumas /privatumas;
siela/kunas;
sqmon€,/pas4mon€.

(Tai, kad dauguma feminizmo teoretikq abejoja Eiq opozi-
cijq kilme ir sEranga, yra pagrindine prieZastis, kodel jie
negali pritarti tokioms strukturalistin6ms teorijoms, kurios
pripaZista Sias opozicijas kaip imanentines duotybes.)

Tad turetq buti aiSku, kad feministinq teorij4 id esmes
nul€me pirminis lygybes pabreZimas. [tampa tarp tygybis
ir skirtingumo Lyi.it4santykiuose nuo pat pradZiq buvo svar-
biausias dalykas feministinei mindiai. Kol feministai visame
pasaulyje ir toliau pabritZia, kaip svarbu itvirtinti moterq
teisinq ir socialinq lygybe su vyrais, daugelio iiuolaikiniq
feminizmo teoretikq teisingesnio pasaulio vizijos yra pagris-
tos skirtumo rekonceptualizavimu. PripaZinti individq lygy-
bq nepaisant jq lyties, rases, tautybes ar klases yra lengvas
Zingsnis, palyginti su tais sunkumais, kurie atsiranda pripa-
Zistant jq neredukuojamus skirtumus. Be abejones, Si nau-
jausia feministinds minties tendencija atsirado daugiausia
d6l to, kad vis daugiau spalvotqjq moterq isitrauke i femi-
nistini diskurs4. Vis delto dar didesnq itak4 dare vadina-
masis pokolonijinis diskursas, t.y. teorine rasiniq grupiq,
kurios tradici5kai buvo pavergtos ir nutildytos Vakarq in-
dustrializuotoje visuomeneje, intervencija. (Tarp i5kiliausiq
pokolonijines kritinds minties atstovq yra Stuartas Hallas,
Homi Bhabha, Gayatri Spivak ir Edwardas Saidas.) Skirtu-
mo pabreZimq tiesiogiai lemia Siuolaikines moters poreikis
rasti naujus savqs supratimo budus, rasti galimybes tiek mo-
terims, tiek ir vyrams gyventi drauge idlaikant visus savo
skirtumus.

PerZengq lygybes remus, feminizmo teoretikai atidZiau

1.,r..rnr i tokias Zmoniq ypatybes kaip savitumas ir kito-
rri,,l nnlrls, kurie buvo ignoruojami kartu su moterimis. Dau-
g.r'lr', lurrinizmo teoretikq su motinyste susijusias vertybes
l,ril'r, nirtriu etiniu Zmoniq santykiq pagrindu. Vakarq civi-
Itr,r, r;ojr' (kaip ir daugumoje kitq kultnrq) t6vo santykis su
! rl,rr:, yra tradici5kai autoritariSkas; jo dominavimui paklus-
tirrrrr, o tic, kurie atsisako paklusti, mai5tauja. XVII a. anglq

l,,rI r r,rrr'halizmo teoretikas seras Robertas Filmeris galutinai
r,,1rl,'lrrio 5i4 koncepcij4: tevo valdZia kyla i5 Dievo suteiktos
r\,lorrrrri galios valdyti Iev4 ir jq vaikus; slenkant amZiams,
I'rrv. rrr;rnoma, jog 5i4 valdZi4 labiausiai ikunija karaliq ga-
lr,r. l,rci;ru j4 turejo ir kiekvienos Seimynos tevas, absoliudiai
r',rl,l,'r; savo privadi4 karalystq. Tevas gali myleti savo val-
,lirrrrr;, bet pirmiausia juos valdo; o iki 5io SimtmeEio buvo

I'rrl,,rzistama dar ir tai, jog jie yra jo nuosavyb6. Motinos
,,,rrtykis su kitais (pradedant vaikais) yra visq pirma meiles

',,rrrlykis. Kaip prie5ybq teisingurno etikai (jos pamatas -
,rl',,1 r,rkti, nediferencijuota lygyb6) daugybe feminizmo teo-
r'trl. r1 sirllo globos etikq,pagrist4 motinos santykiu su kitais.
f rrlr,r Kristeva savo ese ,,Stabat Mater" pabr6.Zia, jog reikia
nirrl. nlotinyst6s diskurso, kuris pateiktq moterims i5 es-
lr,',, k rloki negu mergeliSkas (Marijos) modelis ir kartu ga-
l, lr1 l,rpti platesniu (moteriSkos) meil6s etikos - to, k4 ji
r !r,lnr,r ,,hdr6tique de l'amour" (t.y. ,,meiles eretika") -pag-
r r r r, I r r A i5ku, Sios teorijos pabr|Zia ne biologinq motinystq,
l,' t r.,kllia motinos meilq kaip Zmoniq santykiq modeli.
.'\lr',r'rr laggar nuomone, 5i feministind globos koncepcija
t, rn,r:'r lradicine moters patirtimi ir tuo pat metu j4 trans-
, t rr,lrrrrj,r; tokia koncepcija ,,atsi1velgia ir I musq bendra-
:r!r.1,r:;kurrr4, ir i musq neiSvengiam4 ypatingum4", musq
l, r,., I rr ktrojam4 skirtingum4.
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Lietuui\kasis feminizmas

Jus galite pagristai klausti, ar feminizmas svarbus Lietuvai,
o jeigu taip - koks feminizmas. Kai kurie pasakys: ,,Mes
turejome lygybes per akis, paZiurekite, kur ji nuvede mo-
teri". A5 pirmoji sutikiiau, kad sovietines sistemos itvirtinta
pseudolygybe, dirbtinai paSalinusi lydiq skirtumus, padare
didZiulq Zal4 moterq ir vyrq santykiams bei moterq padediai
Lietuvoj e. Akiv aizdZiausia prieZastis, kodel Lietuvoj e reikia
feminizmo, - tai, kad moterq socialine padetis yra tokia
bloga, jog daugelis moterq net nenori apie tai kalbeti. Jeigu
i5 tikrqjq norime tapti demokratine fu ,,civ7lizuota,, dalimi,
kaip daZnai deklaruojame, butina Bi4 padeti id esmes keisti.

Antra prieZastis, kodel butinas feminizmas, yra susijusi
su moterq sEmoningumu, su jq savqs supratimu. Nors dau_
guma moterq i5 desperacijos ar iE inercijos nuolankiai su-
sitaiko su savo antraeiliu statusu (,,moteris yra vyro drau-
gas - kaip Suo"), tadiau vis daugiau moten+, kurios visai
nepatenkintos esama padetimi ir ima ja abejoti, nori j4 pa-
keisti ir ryZtingai iedko budq, kaip tai padaryti. Geriausiai
tai liudija faktas, kad Lietuvoje bei visame buvusiame sovie-
tiniame bloke kuriasi ivairios naujos moterq organizacijos.
Jau daugiau kaip trejus metus aS destau kurs4 ,,Moters kon-
cepcijos ir feministines teorijos raida" Vilniaus Universitete
ir Vilniaus Pedagoginiame universitete ir galiu paliudyti,
kad daug jaunq moterq jaudia butinum4 i5siai5kinti, kas yra
moteris, kaip istori5kai kito moters samprata, koks moterq
vaidmuo visuomeneje. Kadangi, esant sovietams, buvo rei-
kalaujama, kad visos moterys dirbtq ir kartu vykdytq vi-
sas Seimynines pareigas, Sios jaunos moterys jaudia, jog yra
priverstos rinktis tarp darbo ir Seimos, tarsi suderinti aktyvq
dalyvavim4 vie5ojoje ir privadioje gyvenimo srityse butq is
principo neimanoma. Taiiau kartu jq netenkina tradicinis

:rt ,,rl yrrrls, jog moteris turi pasyviai susitaikyti su savo da-
Ir,r llliokai padirbejusi su tokiomis jaunomis moterimis,
i,,rtrl rrrirtr, kad daugelis i5 jq ir toliau ie5kos joms priimtino
',1,r'.n(lirrro, bandys rasti naujq reik5miq ir vertybiq, kurios
1,,rrl'lr1 sLrkurti visuomenq, teikiandi4 daugiau laisv6s mote-
i llll',

I r,,r'iir, feminizmas Lietuvoje turi gana sen4 tradicij4. Nuo
r l\ .r. lrabaigos tokios ra5ytojos kaip Zemait6, M. Pedkaus-
Lrrl,. liirtrijos Ragana ir G. Petkeviiaite-Bite gerai suprato,
l,rr;' :;y111[q pagerinti moterq padeti, ir daug jq knriniq -
l,rr rrrolcrq pavergimo kilmes ir prigimties apm4stymai. XX
tr l,r,r(liioje jos ir kitos moterys, kurios buvo isitraukusios
1 Lrrrlrrri judejim4, vie5ai k6le moterq problemas, renge susi-
r rrrl, rrrtrs ir dalyvavo tarptautiniuose forumuose. Trediajame
rr I r.lvirtajame de5imtmediuose buvo sukurtos ivairiausios
u,'lr,r'rl organizacijos, isteigtos institucijos ir pradeti leisti
l,'r,lrrriiri, o Lietuvos moterys tapo aktyviomis tarptautinio
rrr'lr'111 

f udejimo naremis. 5i ankstyvoji lietuvi5kojo femi-
rr?'nr() istorija pateikia pakankamai rimt4 prielaid4 manyti,
t,r,l, ;r'igu Salis bntq toliau buvusi laisva, visi pokyiiai, per
l',i',1,r'u()sius 50 metq ivykq Vakarq feminizme, nebutq ap-
Ir rr l. r; il l.ietuvos. Geriausiai 5i teigini irodo tai, jog, prasid€-
;rr', Nr'priklausomybes judejimui,,,moterq klausimas" vel
i .l rl,r f rrrgos Ivanauskaites, Viktorijos Daujotyt6s, Zitos ee-
l',rrl,':, il kitq tekstuose. Taigi feminizmas Lietuvoje nera
t, 'f r,r norq naujov6 ar uZkratas i5 Vakarq, bet sud6tine musq
t,l r ln:, rr los istorijos dalis.

l,'r1irr klnustumete, kokios pakraipos feminizmo reikia Lie-
rrrr'.rr. rrcdclsdama atsakyiiau: uiry pakraip4. Pirmiausia to-
,1, I l,rtl ncreikia nieko slopinti, nes pliuralizmas yra gy-
, 1l'rrrr:; visq laisvq visuomeniq elementas; antra, be abejo,

l'l' t'l:,r:; visq pakraipq feminizmas - kai kurios i5 jq at-
.l,rrrlr.r; lls tendencijas, kurios kyla Vakaruose ar kituose
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besivystandiuose kraituose, kitos pakraipos skleisis kaip
autentiSkai lietuviSkos.

Surizikuosiu pasakyti, kad Siandienineje Lietuvoje itin rei-
kia kaip tik postmodernios, pokolonijines feminizmo atmai-
nos, pletojandios globos etik4, kuri paremta Zmoniq skir-
tingumo pripaZinimu. Tokio tipo etika musq postsovietinei
visuomenei tiesiog butina, nes totalitarizmo patirtis sekmin-
gai sunaikino daugelio Zmoniq pakantum4 kitam, ypad tam,
kuris yra kitoks. Nepriklausoma Lietuva netaps laisva vi-
suomene, kol nebus pradeti girdeti kitq - moterq, tautiniq,
religiniq ar seksualiniq maZumq - balsai. Ir uZtenka rytme-
diais atsiversti laikraiti, kad i5vystum, jog 5ie balsai vis dar
negirdimi. Paplitusiq poZiuriq i moterq klausim4 ir i Zydq
Lietuvoj e problemas panaSumas Zadina nuoj aut4, j o g bij oma
kaip tik kitoniSkumo, kaip tik jam priedinamasi, kaip tik jis
tampa atpirkimo oZiu. Visoje Rytq Europoje belikq nedaug
Zydr4, bet antisemitizmas vis auga. Panadiai yra ir su femi-
nizmu, kuriam dar nespejus atsirasti Rytq Europ4 uZplido
antifeminizmo bangos. Psichologines Siq nuostatq iStakas
galima ai5kinti ivairiai. Tadiau etin6s tokiq nuostatq iSda-
vos yra labai rimtos, kadangi tai susijq su giliai gludindia
netolerancija, neapykanta ir baime to, kas yra kita arba skir-
tinga. Del tam tikrq prieZasdiq nepakanka to, kad 5iq grupiq
atstovai (o moterys vargu ar yra maZuma) ai5kintq, jog jie
turi savo problemq, jog jiems nelengva (o kartais tiesiog
neimanoma) gyventi Sioje visuomeneje. DidZioji musq vi-
suomenes etine problema yra akivaizdus musq nesugebe-
jimas tiesio g iSklausyti. Vieno i5kiliausiq dabartiniq pasaulio
filosofq - Emmanuelio L6vino, kilusio i5 Lietuvos, - teigi-
mu, polinkis ir sugeb€jimas i5klausytikitq ft yra tai, kas va-
dinama etika, nes nurodo sugebejim4 myleti ji ur je tokius,
kokie jie yra del savojo kitoni5kumo. Kaip daugelis feminiz-
mo teoretikq motinq meilq ai5kina tokios etikos modeliu,

IVADAS

l,ii1, I cvirr:rs kalba apie t6vo ir vaiko santyki, apie tevo meilq
':nnnr. ktrris yra jo ktnas ir kraujas ir tuo pat metu visi5kai
L llrt''r''

l.J'lrrritr naiviq iliuzijq del greitq socialiniq pokydiq, ta-
r'iirr l,,rZyrrresiu, kad Siandien Lietuvoje atsirandantis naujas
l'rrrrrrrznrils jau pledia Sios visuomen6s etikos ir diskurso ri-
1,,r,, Nols iki Siol tarp moterq vyrauja nepasitikejimas vie-
nir I rl,r, lniiau jau pradedama kurti tokias darbo, gyvenimo
l I'r'rrrlr;rvimo formas, kurios igalina mus atpaZinti ir pripa-
=:tnlr l,r'l) musq egzistuojaniius skirtumus bei tuos skirtu-
| | | | r.i I l' 

1 
ra naSumus, kurie yra tarp moters ir vyro. Ir tik pri-

l'irrrrri kifo skirtingum4, tikras dialogas, o gal kuri4 dien4
tr 1,ol1l.rt',r Lietuvoje bus imanomas.

tttt tilttltykritis KARLA GRUODIS
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STAgHtrEfrI?

Th* Undersigned:

KARL4 GRTJSS!$

1S Springfield Avenue

M**tr*el, Quebsc

Cansd* l-lSY 211

Hereby $tetes in respeci *f [*tr***ct*** *f *r* b**k 
"F**n]r'lixm* *$qskursai: mcters $#s$prate

nu* *ntik** lki p*stm**er*izm** {**np}t** a*d in&*dr.rs-ti*n wr'itt** by Karl* Gru*dl*. tSS$}

&l ?hst she grar:ts **ns*ntf*r digitisnti*x and i**t**i*n i* th* FAGgf{ databaselwebsite
a**ording t* the *reative Csrnffi**s ficense Att*suti*n-N***sCIrnmereiaLNa-Derivative
W*rks.

g, $he grants eo*se*i f*r digili**t*s* and i*slusi*n i* thc F&GEN database*sebsite
according t* the license:
X gra*t archive Yjmuseum Y the rigFrt t* d$gitise tfie m*teriela*d t* mak* it a*c*ssible
an the Internet {and in a dased n*fraror$r}^ ** a* f*r &$ &ec*.*$*ry, th* ar*hi,r*lmu$*r.,m
may also make epies of the wo& fsr {pr*ventive} pre**rvati*n purFsses.

c ?hat she dces noi grant mnsent.

Date: l:: *1 *,--,.+Ai f *7 s

Signature: ,t { **-'


