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Povzetek
Diplomska naloga se osredotoča na specifiko diskurza v lezbičnem romanu (Nočni gozd
(Djuna Barnes) in Piknik (Nataša Sukič)). Pri tem se opira na teorijo diskurza in dela Michela
Foucaulta. Preko zgodovinskega pregleda družbene vidnosti lezbijk, žensk in gejev, se naloga
ozira na različno politično, kulturno, socialno in ekonomsko klimo, v kateri nastaneta lezbična
romana Nočni gozd in Piknik. Sprašuje se o dejavnikih, ki vplivajo na diskurz, kaj ga označuje
in kakšno mesto pripada lezbičnemu diskurzu v literaturi in družbi.

Ključne besede:
lezbijka, diskurz, Michel Foucault, feminizem, literatura, Djuna Barnes Nočni gozd,Nataša
Sukič Piknik.

Abstract
The thesis is focused on the specifics of discourse in lesbian novel (Nightwood (Djuna
Barnes) and Piknik (Nataša Sukič)) and it is based on the discourse theory and works of
Michael Foucault. With the help of a historical overview on the social visibility of lesbians,
women and gays, the thesis analyses the political, cultural and economic climate, when
lesbian novels Nightwood (Djuna Barnes) and Piknik (Nataša Sukuč) were created. It
addresses the questions on the factors that influence the discourse, what characterizes it and
about the position of lesbian discourse in literature and society.

Key Words
lesbian, discours, Foucault, Feminism, literature, Djuna Barnes, Nightwood, Nataša Sukič,
Piknik.
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Uvod
Na nastanek umetniškega dela, preko avtorskega subjekta, vpliva mnogo dejavnikov, ki se
med seboj povezujejo. Ti so na primer zgodovinsko obdobje, rasna različnost, spol in spolna
usmerjenost kot tudi védenje, družbeni status, zakonodaja, versko prepričanje, morala itd. Ob
tem se ustvarjajo, preoblikujejo in spreminjajo diskurzi, ki istočasno določajo in oblikujejo
subjekt, družbene norme in pravila igre. Različne skupine ustvarjajo različne diskurze, pri tem
so uspešnejše tiste, ki imajo večji vpliv in moč, kar ugotavlja že francoski filozof Michel
Foucault. Njegov pogled na diskurz je pomemben tudi pri obravnavi diskurza o
homoseksualnosti in/oz. diskurza homoseksualnosti.
Diskurz ustvarja subjekte in za ustvarjanje diskurza je potreben subjekt, zato o lezbični
literaturi lahko zares govorimo šele v 20. stoletju oziroma od trenutka, ko lezbijka, kot
ženska, ki ljubi ženske, postane vidna tako v družbi kot v literaturi. Vidnost lezbijke v
heteronormativni družbi se je skozi zgodovino spreminjala in skupaj z večjo vidnostjo ženske,
pridobivala svoje mesto v javnosti, kar potrjuje tudi hitri zgodovinski pregled v nadaljevanju.
Pomembno vlogo pri oblikovanju lezbičnega subjekta imata zagotovo spol in spolna
usmerjenost. Lezbijka je poleg spolne zaznamovanosti postavljena v pozicijo drugega tudi kot
ženska, zato so feminističa gibanja prav tako pripomogla in vplivala na nastajanje lezbične
identitete, sploh ko govorimo o drugem valu feminizma. Zanimalo nas bo, kako sta
komponenti spola in spolne usmerjenosti razvidni v literaturi in kako se lezbičnost izraža
skozi literarni diskurz. Poskusili bomo odgovoriti na vprašanje, kaj formira in predstavlja
lezbični diskurz in kakšna je njegova specifika. Kaj o diskurzu meni Foucault? Kaj ima več
ponuditi literarni diskurz od neliterarnega in kakšen je njun preplet in vpliv? Kako na diskurz
vpliva zgodovina in družbena ureditev in kakšen status in mesto zaseda lezbični diskurz v
klasični in sodobni literaturi?

8

Homoseksualnost
Še preden se posvetimo diskurzu v lezbični literaturi, je treba razjasniti pojem
homoseksualnosti, njegov nastanek in umestitev v heteroseksualni družbi.
Oba izraza, homoseksualnost in heteroseksualnost, je v svojem besedilu prvič uporabil Karl
Maria Kertbeny leta 18681. Pred tem so bila istospolna dejanja najpogosteje označena z
besedami, kot so pederastija2, tribadija3 in sodomija4, namesto o spolni identiteti pa je bilo
govora o spolnih praksah.
Vendar čeprav so homoseksualne oblike spolnega vedenja prisotne že od nekdaj, se je
homoseksualec kot družbeni subjekt pojavil šele v poznem 19. stoletju, in sicer v moralnih,
pravnih, medicinskih in psihiatričnih diskurzih ter teorijah spolne perverznosti.
»Konec devetnajstega stoletja je sicer obstajala vrsta izrazov, ki so opisovali to, kar danes razumemo s
homoseksualnostjo oziroma oznako homoseksualec: Freud je uporabljal izraz »invert«, vplivni nemški psihiater
Krafft-Ebing izraz »kontraseksualnost« ali »nasprotna seksualna občutja«, obstajale so tudi oznake »seksualno
vmesen«, »similiseksualen«, »homogenik« in podobno« (Šebart in Kuhar 10).

Skozi zgodovino je na (ne)razumevanje, (ne)odobravanje in (ne)toleriranje homoseksualnosti
močno vplivala religija kot tudi politična in družbena ureditev. Kasneje so svoje pristavile še
psihoanaliza, medicina, psihiatrija in seksologija, ki so homoseksualnost iz področja grešnega
preselile na področje patološkega, kjer je ostala vse do leta 1991, ko jo je Svetovna
zdravstvena organizacija izpisala iz registra duševnih bolezni.
»Psihiatrija sicer ni nadaljevala tradicije vsesplošnega navdušenja nad požiganjem, a je od svojega nastanka dalje
gojila v koreninah isto naravnanost, in sicer, da je homoseksualnost simptom, ki ga je treba odstraniti.
Elektrošok, lobotomijo, hormonsko terapijo in kar je bilo podobnega so pozneje zamenjale mehkejše metode –
na primer behavioristična terapija in psihoterapija.« (Urek 113)

1

Karl Maria Kertbeny, madžarski prevajalec, je leta 1868 v »zasebnem pismu nemškemu pravniku Karlu
Heinrichu Ulrichsu (dopisovala sta si o možnostih dekriminalizacije »nenaravnega nečistovanja«) predlagal, da
človeško seksualnost razdelimo na heteroseksualnost, homoseksualnost in monoseksualnost (seksualnost s
samim seboj)« (Šebart in Kuhar 10).
2
Pederastija je (grška) homoseksualna, spolna ljubezen do dečkov. Pederastija –e ž (l) spolna nagnjenost
moškega do dečkov: biti obremenjen s pederastijo // knjiž. Homoseksualnost. http://bos.zrcsazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D49319
3
Tribade je starejši izraz, ki izhaja iz latinščine in grščine in pomeni žensko, ki ima spolni odnos z žensko.
4
Zakon o sodomiji ima korenine že v antiki, na njegov nastanek v veliki meri vpliva religija. Poleg bestialij je v
zgodovini pod sodomijo spadalo tudi vse, kar ni odnos moški – ženska oziroma penis – vagina, torej: analni
spolni odnos, oralni spolni odnos, masturbiranje, homoseksualnost itd.
(http://www.glbtqarchive.com/ssh/sodomy_S.pdf)
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Danes je homoseksualnost večinoma sprejeta, vendar ostajajo še vedno, tudi na ozadju
pretekle zgodovine, določeni pogledi, stereotipi in prepričanja, ki niso naklonjena istospolno
usmerjenim. Biti lezbijka ali gej tako ostaja izziv in boj za enakovrednost (in pravno
enakopravnost) se nadaljuje tudi v 21. stoletju.

Hitri pregled gejevske in lezbične zgodovine od antike do danes
Zaradi večjega zatiranja ženske in njene seksualnosti nasploh, je tudi o ženski
homoseksualnosti v zgodovini ohranjenih veliko manj virov kot o moški. Izraz lezbijka se
uveljavi, ko se diskurz o istospolnosti pojavi v medicini in seksologiji ter obratno, njena
vidnost vpliva na diskurz v medicini in seksologiji. Četudi lahko potegnemo veliko
vzporednic med žensko in moško homoseksualnostjo, se je treba zavedati, da se na žensko
homoseksualnost lahko gleda tudi ločeno – kar je nujno potrebno za razumevanje njene
zgodovine. Vidnost lezbijk je bila odvisna od vidnosti žensk, kar pomeni, da so na lezbična
gibanja močno vplivala feministična gibanja, katerih del so bile tudi lezbijke.
Pri pregledu vzporedne, skupne zgodovine gejev in lezbijk je opaziti, da so bile lezbijke sicer
vedno prisotne, a pogosto nevidne. Manjša vidnost žensk in prevladujoči patriarhalni sistem v
dominantni heteroseksualni družbi sta moško homoseksualnost izpostavila kot tudi bolj
preganjala. Pa vendar so obstajale številne pomembne ženske, za katere vemo, ali
predvidevamo, da so bile istospolno usmerjene.
Če na hitro preletimo skupno zgodovino gejev in lezbijk (oziroma homoseksualnosti) od
antike do danes, je v antični Grčiji pogosto omenjana pesnica Sapfo z otoka Lezbos, ki je že v
7. stoletju p. n. š. v svojo poezijo, kot se domneva, vključevala lezbično ljubezen in erotiko.
Sicer sta bila v antični Grčiji v ospredju moški in falična ljubezen5, zato vsebujejo ohranjeni
viri večinoma tematiko moške homoseksualnosti oziroma biseksualnosti, kot se je izrazil
Foucault (1988 v Kuhar 16). Poznavalec Grkov, Anton Sovre, leta 1939 v monografiji
Erotične zablode zapiše (Gorjanc 40-41):
»Skupno prebivanje z istim spolom je pri Spartiatih pospeševalo pederastijo, ki so jo imeli Grki sploh v krvi. Reč
je normalnemu človeku ogabna, pa naj jo poklicani ali nepoklicani moralni tapetniki še tako ovešajo z etično

5

Takrat je bilo povsem običajno, da so imeli Grki razmerja z mlajšimi dečki, eromeni, ki so pasivni akterji v
razmerju z erastom, ki predstavlja aktivnega, svobodnega, odraslega moškega. Naloga erasta je bila, da si z
vzgledom in potrpežljivostjo pridobi naklonjenost dečka, ki mu je predstavljal tudi varuha in učitelja (Dover
241-244).
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pobarvanimi krpami. /…/ Pederastija je ena od redkih odurnosti, ki človeka od Grkov odbija, posebno ko vidi, da
niti možje kakor Sofokles in Sokrates niso bili povsem brez tega nečednega nagnjenja« (113-114).

Bistvene točke iz zgodovine homoseksualnosti so povzete po Meredith Miller Historical
Dictionary of lesbian Literature (2006).
Homoseksualnim razmerjem niso ubežali niti takratni Rimljani, čeprav naj bi že z zakonom
Lex Scantinia6 kaznovali moško homoseksualnost oziroma moško pasivno7 vlogo v spolnosti,
vendar je pri tem treba spomniti, da je zakon veljal samo za svobodne državljane, torej,
razmerja s sužnjem ali prostitutom niso bila kaznovana. Takrat tudi ne moremo govoriti o
homoseksualnosti, kot jo poznamo danes, kljub temu pa so bile v antičnem Rimu istospolne
poroke pogoste. Neron je bil med drugim poročen z dvema moškima, in sicer s Pythagorasom
in Sporusom. Homoseksualna razmerja niso bila tuja niti cesarju Trajanu ali na primer cesarju
Hadrijanu, ki je kazal veliko naklonjenost do mlajšega fanta Antinoosa in po njem celo
poimenoval mesto v Egiptu. V tem času nastane tudi zgodnje krščanstvo.
V antičnem Rimu je bilo krščanstvo sprva preganjano, saj so bili tako Rimljani kot Grki
pogani, vendar se je krščanska vera postopoma in uspešno širila ter si pridobivala vedno več
pripadnikov. V duhu krščanstva je tako leta 305-306 Elvirski koncil8 prepovedal sprejemanje
obhajila in izločil iz cerkve tiste, ki so imeli razmerje z mlajšimi fanti (pedofilija). Koncil je
veljal za Zahodno evropsko Cerkev. S prihodom cesarja Konstantina I. na oblast in z njegovo
spreobrnitvijo v krščansko vero se je leta 313 uzakonil Milanski edikt, ki je izenačil
krščanstvo z ostalimi religijami v cesarstvu. Krščanstvo je tako postalo uradna vera. Leta 314
je Vzhodna evropska Cerkev9 za dlje časa prepovedala vse zakramente fantom, mlajšim od
dvajset let, ki so imeli homoseksualna razmerja, in za vedno izobčila iz cerkve moške nad
petdeset let, ki so tako grešili. Konstantin II. je leta 342 prepovedal istospolne poroke v Rimu
ter določil smrtno kazen za kršitelja. Tudi pri Rimljanih je bila ženska homoseksualnost (in
seksualnost nasploh) stigmatizirana, zato je o njej, tako kot pri Grkih, ohranjenih precej manj
virov. Veliko dokazov spolnih navad Rimljanov je prekrila lava vulkana Vezuv, ki je
izbruhnil leta 79 in pod pepelom ohranil utrip takratnega življenja. Širjenje krščanske vere,
prihod srednjega veka ter razpad Zahodnega rimskega cesarstva leta 476 postopoma prinesejo
spremembe.

6

Lex Scantinia je rimski zakon, domnevno iz 3. stoletja p. n. š.
Moška homoseksualna razmerja so bila v skladu z zakonom, dokler je imel moški aktivno vlogo.
8
Elvira, današnja Granada.
9
Ankara, Turčija
7
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V srednjem veku homoseksualnost in biseksualnost10 nista več tolerirani. Spolni odnos je
postal domena izključno zakonske zveze, vse ostale oblike spolnosti pa so bile v očeh cerkve
označene za smrtni greh. (Kuhar 37-38). Krščanski cesar Justinijan I. je leta 529 obtožil
homoseksualce, da so krivi za lakoto, poplave in druge katastrofe. Nonnus' Dionysica (390405) pa je ostala za skoraj tisoč let zadnje literarno delo, ki je slavilo homoseksualno ljubezen.
Leta 1098 se je rodila (sveta) Hildegarda iz Bingena, nemška opatinja, mistikinja, filozofinja,
pisateljica in raziskovalka, izobražena v teologiji, medicini, astronomiji, mineralogiji in
botaniki. V zgodovini glasbe velja za prvo znano skladateljico, na medicinskem področju pa
je pomembno njeno delo Materia Medica, ki je tako rekoč zakladnica srednjeveške medicine.
»Njen medicinski opis spolnega akta bi lahko razumeli kot prvi opis ženskega orgazma«
(Miller xvii).
Pedofilijo, ki je bila, tako kot danes, prisotna v cerkvenih krogih, tako v Zahodni kot Vzhodni
evropski Cerkvi, so poskušali zamejiti z raznimi cerkvenimi koncili, prepovedjo sprejemanja
zakramentov, izobčenjem iz cerkve in dokončno uveljavitvijo celibata v 12. stoletju.
Londonski koncil je leta 1102 homoseksualnost označil za greh. Leta 1232 je papež Gregor
IX. sprožil inkvizicijo nad sodomijo, medtem ko je Francija leta 1260 homoseksualnost
kaznovala s sežigom in kastracijo. Pomemben teolog in filozof tistega časa, Tomaž Akvinski,
poznan, kot najpomembnejši predstavnik sholastike, je leta 1265 homoseksualnost primerjal z
umorom (Gartner in McCarthy 405). Homoseksualnost je bila v takšni klimi enačena s
sodomijo in preganjana ter večkrat kaznovana s smrtjo. Kaznovana so bila tudi lezbična
razmerja. Za kasnejšo lezbično literaturo so bile takrat pomembne balade in zgodbe, ki so
skozi humor vključevale zamenjavo oblačil in zmedo v prezentiranju spola.
S prihodom novega veka je na to, kaj je družbeno sprejemljivo, še vedno močno vplivala
religija, zato sta bili sodomija in homoseksualnost preganjani. V takšni klimi je leta 1405
Christine de Pizan napisala odmevno (protofeministično) delo z naslovom Mesto Žensk
(Miller xvii). Florentinski sodni zapisi iz leta 1476 pričajo, da je bil Leonardo da Vinci
dvakrat obtožen sodomije. Na kasnejše pisce je pomembno vplival leta 1516 nastali
renesančni ep Ludovica Ariosta z naslovom Orlando Furioso (ibid.), ki je vključeval
elemente travestizma in lezbičnosti. Kazenski zakonik, ki je stopil v veljavo leta 1532 v
obdobju vladavine cesarja Karla V., poznan pod imenom Constitutio Criminalis Carolina, je
v primeru »nenaravnega spolnega občevanja«, kamor so spadali sodomija in homoseksualni

10

Biseksualnost je nagnjenje k obema spoloma
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=seks
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odnosi, predvideval smrt na grmadi. Sodomije so bile obsojene tudi ženske. Angleški kralj
Henrik VII. je leta 1533 zapovedal smrtno kazen za analni odnos. Stoletje kasneje, leta 1620,
se je tudi v Prusiji sodomija kaznovala s smrtjo, istega leta pa je bil v Londonu izdan pamflet
Hic Muller, ki je predstavljal modo za ženske, ki se oblačijo v moška oblačila. V zgodnjem
18. stoletju se je vidno razširila tudi pornografska literatura, ki so jo pisali predvsem moški
avtorji. Takšen je bil na primer roman Johna Clelanda Fanny Hill (1748-1749). Leta 1781,
malo pred francosko revolucijo in sprejetjem Deklaracije pravic človeka in državljana, je
Olympe de Gouges objavila feministični manifest Pravice žensk. V drugi polovici 18. stoletja
se je sodomija postopoma dekriminalizirala.
Tudi v razsvetljenstvu se je nevidnost lezbijk nadaljevala, čeprav so bila takrat običajna in
družbeno tolerirana ženska romantična prijateljstva, ki so se spletla med ekonomsko
neodvisnimi ženskami višjega sloja. Takšna ženska prijateljstva so bila sicer poznana že od
renesanse naprej, njihov zaton se je zgodil konec 19. stoletja, ko se je postopoma spremenil
pogled na romantična ženska prijateljstva, ki so se, zaradi vpliva medicine, ki je
homoseksualnost poskušala zdraviti, iz neškodljivih spremenila v nezaželena.
Od 18. do 20. stoletja sta se pogosto pomešali medicinska in erotična literatura. Na primer
knjige o babištvu so se lahko brale kot pornografija, kar je skrbelo na primer Freuda v
njegovem delu »Dora«. Obratno se je lahko trivialna literatura z erotično vsebino zamaskirala
pod oznako medicinsko ali znanstveno (Miller xlii). Prve teorije o lezbištvu so izhajale iz
medicinskih študij, prve moderne lezbične študije so se začele v Berlinu, ko se je leta 1860
pojavil znanstveni diskurz o seksualnosti. Pri tem je bilo opaziti poudarjeno moškost kot
značilnost za lezbijke, kar sovpada s tem, da so bile transseksualne in lezbične študije sprva
povezane.
Vidnost gejev in lezbijk se je povečala v letih okrog 1900. Priznani seksolog in aktivist
Magnus Hirschfeld je takrat izdajal časopis Jahrbuch fur sexuelle Zwischenstufen, v katerem
so bila redno objavljena dela z lezbično, gejevsko in transseksualno vsebino (Miller xxviiixxix). Če je v 19. stoletju veljalo, da je za spolna nagnjenja kriva biologija, so bile v 20.
stoletju takšne izjave označene za spekulativne. Kot pravi Faderman11, se je šele takrat lahko
lezbična seksualna želja izenačila z ljubeznijo (205-292). Homoseksualnost pa je postopoma
doživela normalizacijo dojemanja. Pomembne avtorice tistega časa so bile Renée Vivien
(1877-1909), Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954), Gertrude Stein (1874-1946), Djuna
Barnes (1892-1982) in Radclyfe Hall (1880-1943). Leta 1931 je nastal eden prvih lezbičnih

11

Ameriška zgodovinarka in lezbična aktivistka
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filmov, Mädchen in Uniform. V nemških koncentracijskih taboriščih se je leta 1938 prvič
pojavil roza trikotnik za označbo gejev. Lezbijke so namesto roza trikotnika dobile črnega,
kar je pomenilo, da so bile uvrščene v kategorijo za mentalno bolne, alkoholike, prostitutke in
detomorilke. To je bil tudi čas prvega vala feminizma in Simone de Beauvoir, s knjigo Drugi
spol (1949) pomembno vplivala na sledeči drugi val feminizma. Matematični genij in oče
modernega računalništva Alan Turing je leta 1954 naredil samomor, po tem, ko sta mu bila,
zaradi homoseksualnosti, na izbiro zapor ali psihiatrično zdravljenje in kastracija. V
petdesetih letih 20. stoletja so se v zahodnem svetu začela oblikovati različna civilna gibanja,
med njimi homofilsko12 gibanje ter žensko gibanje, obenem se je pojavila potreba po gejevski
in lezbični zgodovini imenovani homofilna zgodovina. Ta se je nenehno spopadala s cenzuro,
sprevračanjem vsebin, pomanjkanjem virov, ustreznih definicij itd. (Boswell 122).
To je bil čas ženskega zavedanja ujetosti v patriarhalni sistem, čas kapitalizma, industrializma
in začetkov feminizma kot gibanja, ki je pripomoglo k večji vidnosti tudi lezbijk in žensk
nasploh. Posebej je bil v tem kontekstu pomemben drugi val feminizma oziroma šestdeseta in
sedemdeseta leta 20. stoletja, ko so se pojavila prva lezbična in gejevska gibanja, kar je
prineslo tako večjo vidnost kot tudi upor. Pomembno mesto pri vidnosti lezbijk je imela
lezbična literatura.
Leta 1973 so ZDA proglasile homoseksualnost za družbeno sprejemljivo, pred tem je veljala
za duševno bolezen, in sicer štiri leta po odmevnem uporu lezbijk in gejev proti policiji,
znanem po imenu The stone wall Roits13.
Slovenija je leta 1951, pod takratno Jugoslavijo, sprejela zakonik, ki je v 186. členu14
predvideval kazen do dveh let zapora za homoseksualna razmerja med dvema moškima. Leta
1977 je bila v Jugoslaviji homoseksualnost dekriminalizirana, leta 2005 pa je v Sloveniji
stopil v veljavo Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS). Korak naprej
pomeni tudi Zakon o partnerski zvezi sprejet v aprilu, 2016.
»21. 4. 2016, je državni zbor s 54 glasovi za in 15 proti sprejel Zakon o partnerski zvezi. V njem imata
partnerska zveza in zakonska zveza enake pravne posledice, razen možnosti posvojitve in biomedicinske
oploditve« (http://www.dih.si/novice/2016/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-partnerski-zvezi).

12

V petdesetih letih so se oblikovale prve homofilne aktivistične skupine, /.../ Sprva so bile te skupine bolj
skrite, šele kasneje, sredi šestdesetih let, se je s seksualno revolucijo in gibanjem za enakopravnost žensk razvilo
bolj bojevito homoseksualno gibanje, ki je ostreje nastopilo proti policijskemu nadlegovanju in psihiatričnih
obsodb (Plahutnik 17).
13
Upor gejev, lezbijk in transseksualcev leta 1964 pred lokalom Stonewall, proti policijskim racijam in nasilju,
ki se je v ZDA izvajalo nad LGBT skupnostjo.
14
Kazenski zakonik SFRJ; 1951, Službeni list Narodne Federativne Republike Jugoslavije, št. 13, stran 205:
Protivprirodni blud- član 186 – »Za protivprirodni blud između lica muškog pola, učinilac će se kazniti zatvorom
do dve godine.« http://www.24sata.rs/ipak-nije-bilo-bolje-tito-je-homoseksualce-kaznjavao-zatvorom/20251
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Legalizacija
Legalizacija oziroma dekriminalizacija homoseksualnosti
1811

Nizozemska

1933*

USSR ponovno kriminalizira homoseksualnost.

1811

Indonezija

1934

Urugvaj

1830

Brazil

1940

Islandija

1852

Portugalska

1942

Švica

1858

Turčija

1944

Švedska

1880

Japonska

1961

Češkoslovaška

1889

Italija

1961

Madžarska

1922

USSR

1968*

Nemčija – Paragraph 175: dekriminalizira
homoseksualnost ob starosti nad 18 let.

1933

Danska

1968

Bolgarija

1933

Filipini

1977

Jugoslavija (Slovenija)

Feminizmi in lezbična gibanja
Lezbijka je ženska, ki jo emocionalno, fizično in/ali romantično privlačijo ženske. Postavljena
je v dvojno pozicijo drugega; prvič kot ženska in drugič kot lezbijka, ki ni v resnici niti
»ponesrečena« (femme manquée) niti »večvredna« ženska (Beauvoir 173).
Do nastanka lezbičnih gibanj so se lezbična razmerja pogosto skrivala pod krinko
romantičnega ženskega prijateljstva. Takšna prijateljstva so bila v družbi tolerirana in so
veljala za neškodljiva15. Šele v poznem 19. stoletju,16 lahko govorimo o lezbijkah, kot jih
poznamo danes. Pred tem je beseda lezbijka, pomenila žaljivko za ženske, ki so se upirale
patriarhalnemu sistemu.
V 20. stoletju postanejo lezbijke vidnejše, kar je tudi posledica dviga ženske zavesti in
pojavov feminističnih gibanj. Feminizem predstavlja obliko upora proti patriarhalno
usmerjeni družbi. Feminizem, ali bolje rečeno feminizme, pogosto povezujemo z lezbičnim
gibanjem, saj so bile mnoge lezbijke tudi feministke. Po drugi strani pa so prav po zaslugi
ženskih feminističnih gibanj, v sedemdesetih letih 20. stoletja, lezbijke pridobile svojo vidnost
in prepoznavnost v javnosti.

15

Lillian Faderman v svoji knjigi Več kot ljubezen moških (1981) rekonstruira zgodovino ženskih romantičnih in
ljubezenskih razmerij od renesanse do sodobnosti. Njena ugotovitev je, da se je vzporedno z razvojem in
znanostjo, spreminjal tudi pogled na istospolno ljubezen dveh žensk.
16
»Šele v drugi polovici 19. stoletja je bila oblikovana kategorija lezbijke ali seksualne invertiranke« (Faderman
190).
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Feminizmi so v grobem gibanja, ki se borijo za žensko enakopravnost in enakovrednost v
družbi. Opirajo se na nevtralno opredelitev družbenih spolov in skušajo ustvariti družbo, ki bi
ženskam zagotavljala enake pravice kot moškim. Delimo jih na več valov in smeri, ki se med
seboj razlikujejo in dopolnjujejo.
Čeprav v preteklosti najdemo posameznice, katerih delovanja kažejo držo feminizma, so se
prve feministke pojavile proti koncu 19. stoletja, izhajale so iz meščanske družbe in se
sestajale po salonih. Njihov glavni cilj je bil zmanjšati ali izničiti neenakost med spoloma. To
je bil čas sufražetk in prvega vala feminizma. Kasnejši feminizmi nadaljujejo boj prvega vala
ter se pogosto povezujejo z izrazom emancipacija, torej bojem za enakopravnost in enak
družbeno-pravni položaj, znotraj katerega pa naj bi ženska še vedno ohranjala ženskost kot
svojo identiteto. Feminizmi stopnjujejo žensko osamosvojitev s tem, ko zahtevajo, da naj bo
ženska enakopravno obravnavana, in siceer v zasebnem in v javnem življenju.

Simone de Beauvoir (1908 – 1986)
Ena izmed pionirk drugega vala feminizma je Simone de Beauvoir. Bila je rojena v Parizu, v
tradicionalni krščanski družini, ki se je po povojni izgubi premoženja trudila ohraniti
meščanski status. Svoje otroštvo je preživela v prestižni samostanski šoli za deklice in bila
vzgajana strogo in tradicionalno. Pri štirinajstih letih je postala upornica in zaprisežena
ateistka, ki je šolanje nadaljevala v privatnih institucijah. Študirala je matematiko, književnost
in jezike ter se kasneje vpisala na študij filozofije na Sorboni.
Njen življenjski sopotnik je bil Jean Paul Sartre, in čeprav nista bila poročena, je njuno
razmerje trajalo kar 51 let, vse do Sartrove smrti. Bila sta neločljiva ljubimca v odprti zvezi,
ki sta si včasih ljubimke celo delila (Appignanesi).
Čeprav pogosto pozabljena, se je Beauvoir v zgodovino vtisnila kot francoska feministka,
filozofinja, politična aktivistka in socialna teoretičarka, ki je pustila močan pečat predvsem z
deli. Je avtorica romanov, dramskih del, razprav, esejev, biografij itd. Med njena
najpomembnejša dela pa vsekakor sodi monografija Drugi spol, ki predstavlja nekakšen most
med prvim in drugim valom feminizma, saj povezuje socialno vizijo prvega in hkrati
artikulira nekatere domneve glede ženskosti in družbenega spola, ki skrbijo zagovornike
drugega vala (Tolan 319).
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Drugi spol: »Ženska se ne rodi: ženska to postane.«
Znanstvena monografija Drugi spol (1949) velja za temeljno delo sodobnega feminizma in je
označena kot ena najbolj kontroverznih knjig 20. stoletja17. Tako imenovana »feministična
biblija« je bila napisana v času, ko sta bila splav in kontracepcija, ki dajeta ženski možnost, da
odloča o svojem telesu, nelegalna in kot taka predstavlja izčrpno kulturno, sociološko in
psihološko poročilo o zgodovinski delitvi družbenega spola, kjer je moški prvi in ženska
drugi.
V zgodovini poznamo različne kategorije (podrejenega) drugega (npr. nebelske rase v belskovečinskem okolju, judje, homoseksualci), vendar so ženske tiste, ki so brez posebnega razloga
ali biološkega dejstva ves čas na drugem mestu – izpeljane iz moškega (na primer v
krščanstvu) in njemu podrejene. Prav ta drugost je osrednja teza, ki jo postavi Simone de
Beauvoir v Drugem spolu. V tej binarnosti je na vrhu piramide in tisti, ki odloča subjekt, ki ga
predstavlja heteroseksualen moški.
»Njegovo poslanstvo človeškega bitja ni v nasprotju z njegovo moško usodo. /.../ Ni razdvojen. Od ženske pa se
pričakuje, da bo svojo ženskost dopolnila tako, da bo iz sebe naredila objekt in plen, se pravi, da se bo
odpovedala zahtevam suverenega subjekta« (Beauvoir 520).

Ženska je označena kot manko, kot negativ moškemu, s katerim se moška identiteta
diferencira18. »Ženska velja kot drugi moškemu, odvzeta ji je pravica do lastne subjektivnosti
in odgovornosti za njena dejanja« (Moi 100). Ženska je v odnosu z moškim manjvredna in
drugorazredna, kot je drugi v primerjavi s prvim deprivilegiran, kar prinaša v odnos hierarhijo
in vzpostavlja avtoriteto. »Določena je glede na moškega in se razlikuje glede nanj, ne pa on
glede nanjo; ona je nebistveno nasproti bistvenega. On je Subjekt, on je Absolutno: ona je
Drugi« (Beauvoir I, 15).
V hierarhični delitvi moških in žensk Beauvoir ne vidi nič naravnega in meni, da je spolna
razlika posledica kulturnih okoliščin ter da je družba tista, ki je ženske ovrednotila kot
drugorazredne. Ob vprašanju, zakaj so se ženske dovolile podrediti moškim, vidi Beauvoir
odgovor v ženskem telesu in materinstvu. Ob tem poudarja, da je ključ do ženske
emancipacije osvoboditev njene telesne označitve. Zavračala je esencializem19 in se naslanjala
17

Na Slovenskem je prevod knjige izšel šele pol stoletja po francoskem izidu.
Beauvoir se je opirala na Hegla, ki pravi, da je ženska vedno druga v primerjavi z moškim. »Moški je do sveta
močan in dejaven, ženska pa subjektivna, pasivna in določena z družino« (Tolan 321).
19
Esencializem verjame »da so določeni družbeni pojavi naravni, neizogibni, univerzalni in biološko
determinirani« (Meh 9).
18
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na teorijo eksistencializma, ki pravi, da ne obstaja vnaprej določena človeška narava in da ima
vsak od nas svobodo in odgovornost, da se oblikuje v avtonomnega posameznika (Tolan 320).
Drugi spol preučuje tradicionalno usodo ženske in razkrinka mit ženskosti ter posamezna
poglavja nameni prostituciji, neodvisni ženski in lezbištvu.
Zaradi pomanjkanja tekstov ženskih avtoric se je zgodnja literarna kritika oz. teorija
osredotočala na opise ženskih likov v delih moških avtorjev. Takšen primer je tudi Drugi
spol, kjer avtorica med prvimi sklepa, da je tudi literatura podvržena implicitnim socialnim
predstavam o vlogah moških in žensk (Tolan 326). Drugi spol je zanimiv tako v kontekstu
zgodovine idej kot tudi z vidika življenja žensk, saj obravnava vlogo ženske v 20. stoletju
skozi vsa njena obdobja, od otroštva do zrele dobe. Avtonomnost žensk »ni bila nič večja, če
so bile oboževane, spoštovane ali pa zlorabljene in zatirane« (320).
Znana izjava iz Drugega spola se glasi: »Ženska se ne rodi: ženska to postane« (Beauvoir ii,
15). S tem stavkom je Beauvoir postavila enostavno, a hkrati kompleksno vprašanje, »Kaj je
ženska?«, na katerega skozi različna gibanja poskušajo odgovoriti predstavnice drugega vala
feminizma (Tolan 319).

Drugi val feminizma
Drugi feministični val se je začel v Ameriki in se je nato razširil v Evropo. Njegovi začetki so
povezani z nastankom Ženskega gibanja (Women's liberation movement), ki se je v poznih
šestdesetih letih 20. stoletja oblikovalo v Angliji in Ameriki, se kasneje razširilo tudi drugje in
v sedemdesetih doživelo svoj vrhunec. Če se je prvi val20 boril za enake pravice žensk,
predvsem v političnem in ekonomskem smislu, so se feministke drugega vala, poleg
nadaljevanja zahtev prvega vala, ukvarjale s temami reprodukcije, pravice do splava,
kontracepcije, varstva otrok itd. Posledično se je pojavila potreba po ženski identiteti.
Feministke drugega vala je zanimala razlika med družbenim in biološkim spolom, razlika med
moškim in žensko, kot tudi razlika med spolom in spolno usmerjenostjo. Nov rod feministk je
zavračal feministični eksistencializem in se spotikal ob psihoanalizo, ki ji je pripisoval
poseben pomen za zatiranje žensk v patriarhalni družbi.
Feminizem se je tako postopoma razširil v več različnih podvrst in usmeritev, ki so se gibale v
različnih političnih, socialnih in moralnih sferah. Čeprav so se razlikovale po vsebinah, je bil
20

Prvi val feminizma predstavlja rojstvo ameriškega gibanja za pravice žensk in je boj za žensko enakopravnost
v Evropi. To obdobje najbolje ponazarja gibanje sufražetk. Konec prve generacije feministk označuje letnica
1920, ki je tudi leto sprejetja amandmaja, ki je ameriškim (ZDA) ženskam omogočil volilno pravico.
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vsem skupen boj za pravico, neodvisnost in enakopravnost žensk21. V drugem valu ne
moremo govoriti o eni feministični teoriji pač pa je, kot pravi Fiona Tolan, ustreznejše
govoriti o feminističnem diskurzu in feminizmih (319).
Drugi val feminizma je bil tudi močno povezan z razvojem lezbičnih gibanj in literature.
»Še posebej lezbijke so sprva delovale večinoma znotraj feminizma, čeprav nikakor brez trenj, saj niso bila
redka opažanja, da je bil tudi v feminizmu velikokrat prisoten heteroseksizem, ki privilegira heteroseksualno
seksualno in čustveno izražanje. Bonnie Zimmerman je tak odnos očitala celo vodilnim feministkam, kot so
Elaine Showalter, Sandra M. Gilbert in Susan Gubar, ki naj bi ignorirale lezbištvo znotraj ženske izkušnje«
(Zavrl 98).

S svojimi aktivističnimi deli so na lezbična gibanja v drugem valu pomembno vplivale
radikalne lezbične feministke, ki so prve predlagale rekonstrukcijo lezbičnega koncepta in
poskušale dvigniti lik lezbijke iz negativne in slabšalne konotacije. Radikalne feministke so
bile prepričane, da bodo ženske svobodne šele takrat, ko ne bodo več imele spolnih odnosov z
moškimi, zato med radikalnimi feministkami najdemo tudi ženske, ki so iz političnega
prepričanja postale lezbijke.
Lezbične feministke so izražale svoje nasprotovanje ideji, da je edina »normalna« seksualnost
heteroseksualnost in da so vse druge oblike seksualnosti deviantne. Strinjale so se tudi v tem,
da je heteronormativnost družbeni konstrukt patriarhalne družbe, katerega namen je omejiti
njej neustrezne oblike in pojave spola in spolne usmerjenosti.
Pomembne v lezbičnem kontekstu so bile v tistem času pisateljice, teoretičarke in aktivistke,
kot so Rita Mae Brown, Charlotte Bunch22, Gayle Rubin23, Adriene Rich24, Kate Millet25 in
Monique Wittig26, slednja je poznana po izjavi, da »lezbijke niso ženske«.
To izjavo je sicer treba razumeti v kontekstu heteroseksualnosti, saj, kot pravi Witting, ima
pojem »ženska« pomen le v heteroseksualnih političnih, miselnih in ekonomskih sistemih,
kjer lezbijka ni več ženska, saj se takšni patriarhalni prevladi, zaradi svoje spolne
usmerjenosti, lahko izogne. S tem se lahko strinjamo le pogojno, saj so tudi lezbijke, ne glede
na spolno usmerjenost, še vedo vpete v heteroseksualno matrico družbe, v kateri sobivajo.

21

Mnogi so takratnim feministkam očitali, da se borijo za »vse« ženske, kar pa je v praksi pogosto pomenilo
»vse« heteroseksualne, belopolte ženske srednjega sloja (Miller).
22
Dela: Lesbians in Revolt, Learning from Lesbian Separatism in Lesbian-Feminist Theory
23
Delo: The Traffic in Women
24
Delo: Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence
25
Delo: Sexual Politics
26
Dela: Kategorija spola, Nihče se ne rodi kot ženska, Zdrava pamet
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Postfeminizem
Postfeminizem se je pojavil v osemdesetih letih svoj vrhunec pa je dosegel v devetdesetih. Če
je feminizem povezan z dvigom ženske zavesti, je pri postfeminizmu poudarek na
seksualizaciji telesa in ženstvenosti. Postfeminizem verjame, da je boj za enakopravnost žensk
zaključen in da feminizem ni več potreben. Postfeminizem se osredotoča na popularno
kulturo; zanima ga predstavnost ženske v komercialnih medijih ter aspekti in področja, ki
žensko spodbujajo k ženstvenosti in izražanju seksualnosti. Za postfeminizem ni več
pomembna ženska materinska vloga, pač pa žensko telo, kot zapeljivo in privlačno. Ženska
ima pravico biti lepa. Če je feminizem dvignil žensko zavest in ji omogočil vidnost jo
postfeminizem spodbudi k svobodi izbire.
»Stališče, da so vse naše prakse svobodno izbrane, je ključnega pomena za postfeministične diskurze, ki
predstavljajo ženske kot avtonomne entitete, ki niso več omejene z neenakostmi ali neravnovesji moči« (Gill
155).

Postfeministično literarno vedo zanima teorija spolov in spolne identitete, s katero se ukvarja
v okviru študij spola. Na tem področju je najbolj prepoznavna angloameriška šola, ki
razločuje med biološkim in družbenim spolom. Postfeminizem zavrača binarno delitev spolov
in poudarja, da je spolov več. Čeprav izhaja iz feminističnega diskurza, ga tudi kritizira, saj
zavrača enotnost ženske izkušnje ter trdi, da se ta razlikuje glede na zgodovinsko, kulturno,
rasno in spolno identiteto. Za postfemininizem je spol stvar diskurza, je produkt moči in ni
pogojen naravno, temveč družbeno. Seksualnost prav tako postane političen pojem.
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Queer teorije
Beseda queer je nemškega izvora ter prvotno pomeni netočnost in nepravost. V angleškem
jeziku se je prvič pojavila v 16. stoletju, kot oznaka za čudno, nenavadno in neznano.
Skoraj do konca 20. stoletja ima beseda queer pejorativen pomen, njena uporaba pa je kot
sinonim za nemoralno in sramotno, usmerjena proti homoseksualcem. Besedo je leta 1990
popularizirala Teresa de Lauretis, za tem pa so jo s pozitivno konotacijo, kot oznako za antinormativno ali anti-heteronormativno, začele uporabljati gejevske, lezbične in feministične
študije ter teorija spola. Iz tega so se razvile queer teorije, ki se osredotočajo na nesoglasje
med biološkim in družbenim spolom27 kot tudi spolno usmerjenostjo. Queer teorije zanima,
kako sta spol in spolna usmerjenost umeščena v družbeni in politični diskurz. Z njihovim
nastankom se zgodi premik iz osvoboditve v upor proti heteronormativno naravnani družbi in
politiki. Cilj queer teorij je dekonstruirati identitetne kategorije, njihova politika je protiidentitetna (Jagose 98-130).
Queer teorije se opirajo na poststrukturalizem in dekonstrukcijo, ter na dela teoretikov, kot so
Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan in Roland Barthes (Escoffier 173).
Pomembnejša predstavnica queer teorije je Judith Butler, ameriška aktivistka, filozofinja ter
profesorica primerjalne književnosti in retorike, ki se ukvarja s tematiko spola, seksualnosti in
identitete. Deluje na področju queer teorije, feminizma, politične filozofije in etike ter je
odkrita lezbijka. V svoji naj vplivnejši knjigi Težave s spolom (Gender trouble, 1990) zavrne
binarno delitev na moški in ženski spol, saj pravi, da vsaka oseba razvije svojo individualno
identiteto, ne glede na spol. Butler se strinja s tezo, da je spol družbeni konstrukt in da
biološki spol ni nujno povezan z družbenim spolom, ki je pridobljen. V svojem delu se
naslanja na Kristevo, Freuda, Lacana, Foucaulta kot tudi na Simone de Beauvoir, s katero se
strinja, da sta univerzalni človeški in moški družbeni spol zlita v enega, zaznamovan pa je le
ženski družbeni spol. Pravi, da je seksualnost vedno konstruirana s pomočjo diskurza in moči,
ki jo delno predstavljajo heteroseksualne in falične družbene norme (30).
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»Spol je kulturno variabilen, ker imajo različne družbe raznolike organizacije spolnih razmerij. V naravi in
družbi splošno ločimo dva spola, biološki (sex) in družbeni (gender). Biološki spol predstavlja anatomske razlike
med spoloma /.../ in temelji na notranjih in zunanjih bioloških znakih. Do nedavnega je impliciral le dve izbiri
oz. možnosti: ženska/moški, a kljub temu, da temelji na bioloških razlikah, ne obstaja samo v teh dveh oblikah.
Družbeni spol pa označuje psihološke in emocionalne značilnosti posameznika, zajema védenje, prepričanja,
vrednote, seksualno usmerjenost in spolno identiteto« (Švab 203).
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Hitri pregled lezbične literature
Lik lezbijke je v teh zgodovinskih kontekstih našel svoje mesto tudi v literaturi in literarnem
diskurzu. Beseda lezbijka in njena pomenska opredelitev sicer ustrezata zelo malo avtoricam,
katerih literatura je bila pomembna za razvoj lezbične identitete in lezbičnega diskurza, ter ne
zaobjema vseh različnih žensk, ki so že v preteklosti premikale meje heteroseksualno
usmerjenih normativov družbe in literature.
V 17. in 18. stoletju je cvetela poezija, ki je slavila žensko prijateljstvo. Pesnica in
dramatičarka Aphra Behn (1640-1689), poznana tudi kot vohunka kralja Karla II., je v svoja
dela pogosto vključevala žensko homoerotiko (Haggerty in Zimmerman 282). Mehiška
redovnica Juana Inés De la Cruz (1648-1695), je v poeziji opevala ljubezen do Marie Luise,
žene španskega kolonialista, čeprav je veljala za zelo poduhovljeno in predano bogu. Tudi
pisma in poezija aristokratke lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) razkrivajo njeno več
kot samo običajno naklonjenost do žensk (Winch 1-18).
V 18. in 19. stoletju so nastajali dnevniki in pisma, ki prav tako dokazujejo obstoj subkulturne
skupine družbeno dobro stoječih žensk, ki so bile popolnoma neodvisne od moških in ki jih je
pogosto družilo več kot le prijateljstvo, kar na primer razkrivajo dnevniki Eleanor Butler
(1739-1829) in Sarah Ponsonby (1755-1831), ki sta bili poznani pod vzdevkom The Ladies of
Llangollen; bili sta življenjski sopotnici, ki sta izstopali tako s svojim načinom življenja kot
tudi z oblačenjem v moška oblačila. Drugi takšen primer so pisma posestnice Anne Lister
(1791-1840), objavljena leta 1988, ki pričajo o seksualno romantičnih zvezah aristokratskih
žensk (Haggerty in Zimmerman 235). Dober ekonomski položaj ženske je bil v tistih časih
nujen za pisanje za javnost in izražanje ljubezni do žensk. Pomembno mesto so ženska
romantična prijateljstva zasedala tudi v literaturi fin de siècla, ki so jo pisali tako moški kot
ženske (Andermahr 7). In če so takratni moški pisci v svoja dela vključevali like lezbijke, so
ženske avtorice raje ostajale v okvirih romantičnega prijateljstva, čeprav se je vidnost lezbijke
kot subjekta večala.
Prvi romani z lezbično vsebino, ki so jih pisale ženske, so se pojavili šele v 20. stoletju. Pred
tem se je lezbična tematika, ki so jo opisovale ženske, izražala predvsem v poeziji, spominih
in pod pretvezo romantičnega prijateljstva. Pomembna razlika med moškimi in ženskimi
avtorji pri opisu lezbičnega razmerja v tekstu je bila v tem, da ženske avtorice niso
potrebovale pristnosti moškega lika v pripovedih o intimnosti. Prav tako so bili v lezbičnem
pisanju pogosto vključeni avtobiografski elementi. Avtobiografska dejstva so na primer
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pomembna tudi pri takrat nastalem romanu Prikazala se mi je ženska (Une femme m'apparut,
1904), pisateljice Renée Vivien (1877-1909).
V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja so nastajala dela z lezbično vsebino, katerih avtorice
so bile ženske, ki so bile čustveno, romantično ali seksualno navezane na ženske. V to
obdobje spadajo avtorice in njihova dela kot so: Radclyffe Hall z Vrelec samote (The Well of
Loneliness, 1928), Virginia Woolf Orlando (1928), Sidonie-Gabrielle Colette Čisto in nečisto
(The Pure and the Impure, 1932) in Djuna Barnes Nočni gozd (Nightwood, 1936).
Vrelec samote je bil kar nekaj let prepovedan in Radclyffe Hall je morala na sodišče. V
Orlandu je (med drugim, znotraj teme andrognosti) lezbična tematika opisana v obliki
spominov. Pomembna je sprememba spola glavne osebe, ki se iz moškega spremeni v žensko.
Takšna podoba androginega človeka je bila tudi sicer zelo značilna za pisateljico. Colette je v
romanu Čisto in nečisto razpravljala, da so lezbijke primerjane z moškimi, kar privede do
izgube čistosti, medtem ko ni tako pri gejih. Geji so že moški in se jim v tem smislu ni treba
potrjevati in se naslanjati na drugi (ženski) spol (Beganović 20). Pomembno sta pomaknila
meje o tem, kaj se lahko piše o ženskem telesu in ženskem poželenju romana Vrelec samote in
Nočni gozd. Kljub temu je bila v tem obdobju literatura z lezbično tematiko redkejša.
Lillian Faderman v članku Kaj je lezbična literatura? (What is Lesbian Literature?) pravi, da
pred letom 1970 večina žensk ni želela tvegati in pisati o svojih istospolnih željah zaradi
družbene stigme, ki se je držala lezbičnosti, sploh ne po tem, ko se je tema lezbičnosti in
homoseksualnosti pojavila v medicini. Če so že pisale o istospolni želji, je bila ta dobro
zakodirana v tekstu in skrita povprečnemu bralcu (Benediktsdottir 1-2).
V petdesetih in šestdesetih letih28 so nastajala lezbična dela, ki so pripomogla k dvigu
lezbične zavesti v šestdesetih in sedemdesetih letih. Iz tega obdobja je na primer roman Cena
soli29 (The Price of Salt, 1952), ki danes velja za lezbično klasiko in katerega je avtorica,
Patricia Highsmith, izdala pod psevdonimom Claire Morgan.
Velik vpliv je imelo na lezbično literaturo v sedemdesetih letih Žensko osvobodilno gibanje
(Women Liberation Movement), ki je na lezbično avtorico gledalo kot na žensko, ki je
politično aktivna lezbijka in v svojem delu naslavlja predvsem lezbično skupnost (Andermahr
4). Takratno lezbično literaturo bi lahko razumeli tudi kot podžanr feministične fikcije, hkrati
so se lezbične junakinje vedno bolj pojavljale v različnih žanrih (ljubezenski, avtobiografski,
detektivski romani itd.)
28

Takrat je bila popularna tudi (lezbična) trivialna literatura, ki je imela pridih eksotike, degeneracije in
transgresije in danes ne spada v sodobne okvire lezbičnega leposlovja, saj pojav lezbičnosti in možnega
lezbičnega branja teksta še ni zadosten razlog, da bi določeno literaturo poimenovali lezbična (Andermahr 7).
29
Leta 2014 pa je bil po njem posnet film Carol.
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Če naštejemo samo nekatere avtorice in njihova dela s konca 20. stoletja, gre na tem mestu
omeniti: Rito Mae Brown Granatno jabolko (Rubyfruit Jungle, 1973), Alice Walker Nekaj
vijoličastega (The Color Purple, 1982), Nancy Garden Pismo za Annie (Annie on My Mind,
1982), Audre Lorde Zami: novo črkovanje mojega imena (Zami: A New Spelling of My Name,
1982), Jeanette Winterson Pomaranče niso edini sad (Oranges Are Not the Only Fruit, 1985),
Pisano na telo (Written on the Body, 1992), Dorothy Allison Pankrtka iz Karoline (Bastard
out of Carolina, 1992), Leslie Feinberg Nedotakljive (Stone Butch Blues, 1993), Erica Fischer
Aimée & Jaguar (1997) in Sarah Waters Okušanje žameta (Tipping the Velvet, 1998)
Sodobna lezbična literatura 21. stoletja je naredila premik v veliko večji razsežnosti in
različnosti, tako v vsebini in stilu kot v žanru. Razlog za to je predvsem večja sprejetost
homoseksualnosti in lezbijk v sodobni družbi, v kateri dojemanje raznolikosti kot
enakovrednih raznolikosti še vedno ni splošno sprejeto.

Slovenska lezbična literatura
Na Slovenskem je lezbična in gejevska literatura dobila svoje mesto, t.j. priznanje specifike v
kategorizacijah lietrature, šele sredi osemdesetih let 20. stoletja. Pred tem ne moremo govoriti
o lezbični literaturi, lahko pa govorimo romantičnemu prijateljstvu in delih s potencialno
lezbično motiviko in tematiko, ki so se pri nas začela pojavljati konec 19. in v začetku 20.
stoletja. Dela, ki so tematizirala prvo in/ali drugo, so ustvarile pisateljice in pesnice, kot so:
Pavlina Pajk (1854-1901), Marica Nadlišek Bartol (1867-1940), Ljudmila Poljanec (18741948), Alma Karlin (1889-1950) in Ljuba Prenner (1906-1977).
Nataša Velikonja v Časopisu za kritiko znanosti zapiše, da je Pavlina Pajk, katere romani
vsebujejo elemente romantičnega prijateljstva, zagovarjala spolno relativnost in nasprotovala
spolnim in seksualnim konvencijam svojega časa (218). Vsekakor je o smrti (1876) francoske
pisateljice George Sand, ki je v javnosti pogosto nastopala v moških oblačilih, slednjo s
člankom o njej predstavila slovenskemu bralstvu (Badalič 9-10). Prav tako je romantično
prijateljstvo prisotno v romanu Fata morgana (1898) pisateljice Marice Nadlišek Bartol
(Ciglar 39). Pesnica Ljudmila Poljanec je v svoji pesniški zbirki Poezije (1906) objavila
ljubezenski cikel Baronesi Sonji (Velikonja 222). Lezbičnost je pripisana pisateljici in
popotnici Almi Karlin, ki je živela s slikarko Theo Schreiber Gamelin, ter pisateljici in
pravnici dr. Ljubi Prenner, ki je izstopala zaradi svoje neprikrite spolne identitete, moškega
obnašanja in oblačenja.
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»Že zelo zgodaj je spoznala, da je drugačna, kar se je odražalo v njenem vedenju. Najprej se je iz Amalije Marije
Uršule preimenovala v Ljubo, nato se je uprla tipični dekliški vzgoji in se družila s fanti. Nosila je kratko frizuro,
moška oblačila, njen glas pa je bil v primerjavi z glasovi drugih deklet za spoznanje globlji. Prennerjeva
pravzaprav nikoli ni skrivala svoje identitete. Kar je čutila, je tudi izrazila« (Ciglar 42).

Podobno kot drugje je bila tudi pri nas vidnost lezbične literature povezana s pojavom
lezbičnih in gejevskih gibanj, ki so na naših tleh zaživela leta 1984, ko so se pojavili prvi
posamezni aktivisti in aktivistke. Konec osemdesetih se je, v okviru ŠKUCa, v samostojno
sekcijo osvojila Lezbična sekcija LL, ki je prvič organizirala LL literarni večer slovenske
lezbične poezije. Izrednega pomena za gejevsko in lezbično pisanje je bila ustanovitev
založbe Lambda (1990), katere urednik je že od samega začetka pesnik in pisatelj Brane
Mozetič, ter založbe Vizibilija (1998), ki se je osredotočila predvsem na lezbične avtorice in
tekste. Poleg prevodov tujih gejevskih in lezbičnih del sta založbi dodatno spodbudili in
podprli mlade avtorje in avtorice k pisanju leposlovja in strokovne literature z gejevsko in
lezbično tematiko. Ves ta čas so na problematiko gejevske in lezbične manjšine opozarjali
aktivisti in aktivistke, katerim je z vztrajnostjo uspelo premikati meje in zakone v korist
izenačenja pravic homoseksualne skupnosti s heteroseksualno večino. Pogosto so bile
aktivistke pri tem tako marljive in prizadevne, da so jih nasprotniki preimenovali kar v
»Lezbično mafijo«. Če naštejemo samo nekatere posameznice, ki se že ves čas borijo proti
diskriminaciji istospolno usmerjenih, so to: Nataša Sukič, Suzana Tratnik, Tatjana Greif,
Nataša Velikonja in Urška Sterle. Omenjene so tudi avtorice različnih del tako strokovnih kot
tistih, ki se uvrščajo v leposlovje. Med najvidnejšimi sta pisateljica, prevajalka in publicitka
Suzana Tratnik30 ter pisateljica in aktivistka Nataša Sukič, katere zadnji roman Piknik (2015)
je bil letošnji nominiranec za literarno nagrado kresnik in o katerem bomo več povedali
kasneje.

30

Dobitnica nagrade Prešernovega sklada za literaturo, avtorica šestih kratkroproznih zbirk in romanov Ime mi je
Damjan (2001) in Tretji svet (2007)
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Feministična in lezbična literarna teorija in kritika
Feministična literarna veda, ki je pogosto sinonim za ženske študije, je nastala v sedemdesetih
letih 20. stoletja. Njene temelje je postavila Simone de Beauvoir s knjigo Drugi spol. Po
zanimanju je interdisciplinarna veda, saj »presega obravnavo zgolj literarnega besedila, /.../ in
se /.../ osredotoča tudi na vprašanje politike in ideologije« (Virk 239) Toril Moi v delu
Politika spola/teksta (1985) razločuje med feministično literarno vedo, ki izhaja iz francoske
feministične teorije, in anglo-ameriško feministično kritiko. Francoska teorija izhaja iz spolne
različnosti, medtem ko anglo-ameriško kritiko, ki se je razvila iz ženskega gibanja Woman's
liberation movement, zanima predvsem (družbeni in biološki) spol.
V svojih začetkih je feministična kritika, poleg odkrivanja redkih ženskih tekstov, preučevala
predvsem literarne opise žensk pri moških avtorjih. Pogosta ugotovitev je bila, da so v takšnih
besedilih ženske prikazane stereotipno in manjvredno. V naslednji fazi se je feministična
kritika osredotočila na izključno žensko-avtorsko literaturo, pri kateri jo je zanimala ženska
izkušnja in njen doprinos h književnosti. Pomembne feministične kritičarke in teoretičarke,
katere omenja tudi Toril Moi, so bile med drugim Elaine Showalter, Kate Millet, Hélène
Cixous in Julija Kristeva.
Kot navaja Sonya Andermahr (Difference, Identification & Desire: Contemporary Lesbian
Genre Fiction, 1993), so se pri odkrivanju lezbične literature teoretičarke opirale predvsem na
tri kriterije; lezbično vsebino, lezbičnost avtorice in lezbična čustvenost (senzibilnost)
(Andermahr 6-30).
Lezbične kritičarke zavrnejo kriterij lezbične vsebine, saj po njem ne moremo ločiti
homofobnega od nehomofobnega teksta in izvemo bolj malo o specifiki lezbičnega pisanja.
Ta model bolje sprejmejo lezbične bralke, ki pogosto berejo med vrsticami celo homofobni
tekst oziroma ga berejo na način, da je v heteroseksističnem svetu vsakršna pojava lezbijke
boljša kot nepojava (6-7).
Nekateri kritiki so mnenja, da mora biti avtorica lezbijka ali pa vsaj močno naklonjena ženski
erotični navezanosti, da bi lahko bila njena literatura prepoznana za lezbično (8).
Ta kriterij se zdi boljši od kriterija lezbične vsebine. Za takšno razmišljanje je več razlogov,
glavna sta dva. Prvi razlog reflektira takrat dominantno (liberalno humanistično) prepričanje,
da je za tekstno analizo osrednjega pomena predstava/ideja o izvoru in originalnosti. Sem
spada recimo ginokritika, ki je težko ločila avtorico od teksta31. Drugi, še pomembnejši razlog
31

Medtem ko se feministična literarna kritika osredotoča na žensko kot bralko, je fokus ginokritike ženska kot
pisateljica.
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se skriva v dejstvu, da so bile lezbične avtorice vedno tudi vpletene v politični aktivizem, saj
se je z nastajanjem lezbične literature tudi povečala vidnost lezbijk v družbi. Lezbično
avtorstvo je imelo pomemben političen vpliv v heteroseksistični in homofobni družbi in je
ozvočilo lezbično literarno tišino, ki je prevladovala v pretekli zgodovini (6-8).
S pojavom lezbičnih avtoric, feminizma, feministične (lezbične) teorije in kritike ter
preučevanjem zgodovinskih dejstev in biografij so postale vidne (na novo odkrite) tudi
avtorice iz preteklosti, ki bi jim lahko pripisali lezbičnost, čeprav so veljale za
heteroseksualne pisateljice. Takšen primer je recimo Willa Cather (1873 – 1947), ki je
štirideset let živela z žensko (Edith Lewis) in se oblačila kot moški (nekaj časa je tudi
uporabljala moško ime William) ter imela veliko ženskih prijateljic. Ponovno odkritje njenih
biografskih dejstev je dalo lezbičnim kritičarkam drugačen pogled na njeno pisanje. V takšnih
primerih je težko ločiti delo od avtorja, zato je bilo raziskovanje biografskih dejstev avtoric
(dnevniki, pisma) ključnega pomena za lezbične kritičarke. Brez raziskovanja biografij,
zgodovinskih dejstev in konteksta besedil bi bilo težko razbiti tišino, ki jo je ustvaril
heteroseksualen pogled in njegova interpretacija tekstov (9).
Kakor koli, nekaterim lezbičnim bralkam mnenja in spolna usmerjenost avtoric ne pomenita
veliko ob prebiranju romana. Po drugi strani bi nepomembnost avtorstva pri označitvi romana
za lezbičnega prinesla svoje posledice: to bi pomenilo, da bi na primer lahko lezbično
literaturo pisali tudi moški. Zdi pa se, da iskanje lezbične literature samo skozi kriterij
lezbične avtorice ni dovolj. Že sam pomen lezbijke se skozi zgodovino spreminja, kot tudi
njena vloga in identiteta v svetu. Prav tako bi bilo treba skozi življenjepis avtorice dokazati
njeno lezbičnost (11).
Podobne težave povzroča tudi model lezbične senzibilnosti, ki in se zdi povezan z modelom
lezbične avtorice. Vprašanja, o katerih razpravlja Andermahr so: obstaja torej lezbična
estetika? Obstaja ženska pisava? So ženske v pisanju bolj nežne, občutljive, mehkejše?
Spadajo lezbijke pod t.i. žensko pisavo ali kam drugam? Pri odgovarjanju na ta vprašanja sta
pomembni francoski feministki Helene Cixous in Luce Irigaray, ki se nanašata na teoretsko
psihoanalizo oz. na dekonsturkcijo, medtem ko Monique Wittig in Zimmerman zavrneta
koncept ženske pisave (14-15). Helen Carr pravi, da ni več mogoče govoriti o ženskem
pisanju kot o posebni kategoriji, kot bi to lahko počeli pred letom 1970. Ne moremo torej več
govoriti o enotnem ženskem pisanju, saj nanj vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so na primer
barva kože, družbeni status, spolna usmerjenost, zgodovinski kontekst itd. Žensko pisanje je,
tako gledano, pluralistično in raznoliko, prilagojeno tudi značilnostim žanra, v katerem je
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pisano (27). Lahko bi rekli, da je lezbična literatura večplastna, odvisna od več dejavnikov in
je ne določa ena sama kategorija.
Tako feministične kritičarke kot tudi ostali kritiki trdijo, da večina ljudi bere leposlovje iz
užitka, zadovoljstva in ne z namenom edukacije ali prevzgoje, in nič drugače ni niti ob branju
lezbične literature. V osemdesetih letih lahko zaznamo več kritiških tekstov, ki temeljijo na
užitku ob prebiranju lezbične literature (raziskovanje domišljije, stila in podobe) kot pa na
političnem aspektu lezbične eksistence v literaturi (Andermahr 28). Čeprav je tudi res, da nosi
podoba lezbijke kot predstavnice manjšine v heteronormativnem sistemu hote ali nehote s
seboj tudi upor.

Diskurz
Pojem diskurz etimološko izvira iz latinske besede discursus in v klasični latinščini pomeni
raztekati se, razbežati se; kasneje pridobi diskurz pomen govorice in pogovora. Če je v
vsakdanji rabi pomen diskurza pogovor ali diskusija, je v strokovni rabi, od šestdesetih let
prejšnjega stoletja, na prehodu v postmoderno dobo, diskurz razumljen veliko širše in lahko
obsega vse oblike komunikacije. Temu sledi, da je diskurz »izmuzljiv pojem, ki ga je mogoče
opredeliti s številnimi definicijami, hkrati pa je katerokoli izmed njih nemogoče postaviti za
edino možno« (A. Vezovnik 10).
Teorije diskurza združujejo jezikoslovje in hermenevtiko,32 z idejami družbenih in političnih
ved (Torfing 5). V svojih začetkih so se teorije diskurza opirale na pozno strukturalistično33 in
poststrukturalistično lingvistično filozofijo, ki zagovarjata tezo, da se naša realnost formira
skozi jezik. Z njim ustvarjamo reprezentacije ali celo konstrukcije realnosti, ki niso nikoli
samo odsev neke predhodno obstoječe realnosti, temveč le-te, realnost tudi opomenjajo ali
dojemajo v specifičnih vidikih; oz. jo lahko celo konstruirajo (kot se npr. vzpostavlja
določena identiteta, klasificirana na podlagi specifične kombinacije znakov); kar pa ne
pomeni, da realnost ne obstaja. Pomeni in reprezentacije so resnične in prav tako ni dvoma o
obstoju realnosti, vendar ta realnost svoj pomen pridobi šele skozi diskurz. Spremembe v
diskurzu so načini, po katerih se spreminja družba.
Poststrukturalisti se v določenih idejah strinjajo s strukturalisti, a obenem zavračajo
strukturalistični pogled na jezik kot na nekaj nespremenljivega ter s tem zabrišejo mejo med
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Eno izmed področij, s katerimi se hermenevtika ukvarja, je razumevanje besedil.
Strukturalizem je ena najpomembnejših filozofskih smeri 20. stoletja, za začetnika strukturalizma pa velja
Ferdinand de Saussure (1857-1913).
33

28

jezikom in govorom34. Poststrukturalisti znake in strukture ne jemljejo kot konsistentne in če
so strukture spremenljive, se lahko kreirajo, reproducirajo in spreminjajo skozi jezik, kar je
pomembno za teorijo diskurza. Čeprav se analize diskurza med seboj razlikujejo, bi lahko
rekli, da se vse strinjajo v nekaterih aspektih poststrukturalističnega razumevanja diskurza.
Skupni pogledi so: (1) jezik ni refleksija pred obstoječe realnosti, (2) jezik je strukturiran z
vzorci ali diskurzi (obstaja več sistemov diskurzov), (3) diskurzivni vzorci se vzdržujejo in
transformirajo skozi diskurzivne prakse in (4) ohranjanje (vzdrževanje) in transformacijo
vzorcev je treba raziskovati v sklopu analize specifičnega konteksta, v katerem se jezik pojavi
(Jørgensen in Phillips 8-12).
Teorije diskurza torej zanima način izražanja; pogosto v povezavi z jezikom. Zanima jih, kako
so ta izražanja povezana z vednostjo. Njihov skupni argument je, da vse kar rečemo ali
napišemo, izhaja iz že splošno sprejete (vsakokratne) družbene norme in obratno, to, kar je
izrečeno, postavlja (vsakokratno) družbeno normo – kot resnico. Resnica, ki se čez čas
spreminja, je odvisna od idej, ki jih člani družbe izmenjajo, ter od načinov, kako se izmenjave
zgodijo. To se ujema tudi z mislijo socialnega konstrukcionizma, čigar tradicija pomembno
vpliva na razumevanje sodobne teorije diskurza. Znotraj socialnega konstrukcionizma Vivien
Burr loči med dvema pristopoma k teoriji diskurza. Prvi izhaja iz tradicije strukturalizma in
poststrukturalizma. Sem spadajo avtorji, ki se ukvarjajo z identiteto, osebnimi in družbenimi
spremembami ter oblastnimi razmerji, pri čemer so nekateri posegali tudi na področje
psihoanalitskih konceptov. Druga smer se osredotoča na predstavitvene vrednosti diskurza,
torej na performativne značilnosti jezika. Teoretiki druge smeri ugotavljajo, kaj ljudje počnejo
s svojim govorom ali pisanjem oz. kaj želijo doseči. Osredotočajo se na oblikovanje sodb,
kakšni so učinki za pisca ali govorca, katera retorična sredstva uporabljajo in na kakšen način.
Pogleda nista nezdružljiva, le odsevata različne prioritete, ki jih imajo teorije diskurza v
okviru socialnega konstrucionizma (Burr 31-32). Čeprav se pristopi znotraj socialnega
konstrukcionizma, ki ima korenine v francoski poststrukturalistični teoriji in njeni zavrnitvi
univerzalnosti marsistične in psihoanalitske teorije, med seboj razlikujejo, se hkrati tudi
povezujejo in strinjajo v določenih pogledih. Vivien Burr govori o štirih premisah, ki so
značilne za socialne konstrukcioniste v povezavi z diskurzom: (1) kritičen pristop: naše
védenje ne predstavlja in ne reflektira objektivne resnice, temveč je produkt diskurzivne

34

Saussure razlikuje med jezikom (langue) in govorom (parole).
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kategorizacije, (2) zgodovinska in kulturološka specifika diskurza, (3) védenje in družbeni
procesi, (4) védenje in družbena interakcija (navedeno po: Jørgensen in Phillips 5-6).
Jacob Torfing je v delu Teorije diskurza (Discourse Theory), teorije razdelil na tri generacije
(5-9): Prva generacija definira diskurz na ravni jezikovnega pomena ter se osredotoča na
njegove semantične značilnosti. Sem spadata na primer sociolingvistika kot veja lingvistike in
diskurzivna psihologija. Diskurzivno psihologijo zanima, kako se subjekt (njegovo védenje in
občutenje) oblikuje in transformira skozi družbeno interakcijo. V njenem središču zanimanja
je subjekt, individuum, ki je tako produkt kot proizvajalec diskurza v specifičnem kontekstu
(Jørgensen in Phillips 7).
Drugo generacijo, zanima kritičen pristop k diskurzivni analizi, katero je utemeljil Norman
Fairclough. Druga generacija diskurz pojmuje širše, saj ni omejena zgolj na zapisane ali
izgovorjene besede, pač pa jo v kontekstu diskurza zanima dialektičen odnos z družbeno
strukturo.

Kritična

diskurzivna

analiza

(KDA)

ločuje

med

diskurzivnimi

in

zunajdiskurzivnimi praksami (kar je tradicija marksizma). Diskurz sloni na diskurzivnih
strukturah, ki pa se spreminjajo (7). Pristopi znotraj kritične diskurzivne analize se opirajo
predvsem na Foucaultovo razumevanje diskurza.
Tretja generacija razširi diskurz na vse družbene pojave in izvira iz poststrukturalistične ideje,
da diskurz konstruira družbo in njen pomen, pri tem pa pomen ni nikdar konstanten in fiksen,
temveč je njegova narava drseča. Diskurz ni zaprta entiteta, saj se neprestano spreminja in
preoblikuje v stiku z drugimi diskurzi (6). Sem sodijo poststrukturalistični teoretiki (Jacques
Derrida, pozni Roland Barthes, Julia Kristeva), postmarksisti (Ernesto Laclau in Chantal
Mouffe) ter avtorji, ki so vezani na teoretsko tradicijo Laclauove diskurzivne teorije (DT). Za
razliko od druge generacije se tretja generacija opira na transcendentalnost.
»Osnovna razlika med drugo in tretjo generacijo je torej ločevanje oziroma neločevanje med diskurzivimi in
zunajdiskurzivnimi elementi družbe. Foucault in Fairclough /.../ menita, da diskurz definirajo zunajdiskurzivne
silnice, na primer institucije, politični dogodki, ekonomske prakse in procesi /.../ medtem ko poststrukturalisti
zavračajo delitev na diskurzivne in zunajdiskurzivne elemente /.../« (A. Vezovnik 83).

Tako kritična diskurzivna analiza (KDA) kot diskurzivna teorija (DT) se naslanjata na temelje
Foucaultove kritike marksističnega esencializma, vendar so med obema pristopoma razlike.
Prav tako je nejasno Foucaultovo pojmovanje diskurznivega in zunajdiskurzivnega:
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»/.../ v arheološkem obdobju omenjeno razlikovanje obstaja, saj Foucault (2001) piše o vplivu institucij ter
političnih in ekonomskih dogodkov na oblikovanje diskurza; v genealoškem obdobju pa se bolj približa
poststrukturalističnemu oziroma transcendentalno naravnanemu pojmovanju diskurza« (88).

Verjetno najpomembnejši prispevek k obravnavi diskurza predstavlja Foucaultovo
razumevanje moči v kombinaciji z védenjem in resnico, ki ni univerzalna in se spreminja tako
kot se spreminjajo pomeni, ki ustvarjajo diskurz.

Različni pristopi k diskurzivni analizi
Pri tako širokem polju, po katerem se giblje teorija diskurza, je razumljivo, da so pogledi na
diskurz lahko zelo različni.
V grobem bi diskurz lahko razdelili na tri kategorije, ki diskurz definirajo kot: (1) vse, kar je
onkraj stavka, (2) kot uporabo jezika in (3) kot širši spekter družbenih praks, ki vključujejo
tudi nejezikovne in nespecifične oblike komunikacije (Schiffrin, Deborah in Hamilton 1). V
zadnjo kategorijo sodi teorija diskurza, kot jo razume Michel Foucault, ki zagovarja tezo, da
diskurz ni samo jezik, ki nastane skozi individualno komunikacijo (to je za Foucaulta samo
»vzorec«), temveč je diskurz tudi z močjo reguliran širši sistem mišljenja, ki v določenem
zgodovinskem kontekstu določa, o čem in na kakšen način se lahko razmišlja in govori.
Zaradi različnih kategorizacij diskurza se tudi diskurzivne analize med seboj razlikujejo in
različno opredeljujejo.
James Paul Gee razdeli diskurzivne analize na: (1) deskriptivne in (2) kritične. Deskriptivne
analize zanima vloga in delovanje jezika ter njegovo razumevanje, medtem ko se kritične
diskurzivne analize osredotočajo bolj na procese ter socialna in politična vprašanja, ki
ustvarjajo in predstavljajo diskurz (Gee 9).
Hodges, Kuper in Reeves (2008) govorijo o treh pristopih k diskurzivni analizi:
(1) Formalna lingvistična diskurzivna analiza se osredotoča na analizo vzorcev zapisanih ali
izgovorjenih besed in jezika ter njihovih pomenov. (2) Empirično diskurzivno analizo zanima,
kako se jezik umešča v družbo in kako jo pri tem oblikuje. (3) Kritična diskurzivna analiza,
kamor se uvršča tudi Foucault, gre še korak dlje, saj jo zanima tudi diskurz kot moč, ki se
pojavlja v obliki vplivnih posameznikov in institucij, ki nam kot avtoritete v določenem
zgodovinskem obdobju zapovedujejo, kaj je prav in kaj narobe (571).
V nadaljevanju bo predstavljeno življenje in delo Michela Foucaulta ter njegovo razumevanje
diskurza.
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Michel Foucault (1926-1984)

Delo
V šestdesetih letih, ko je bil v Franciji v vzponu strukturalizem, je veljal Foucault za
popularno in revolucionarno osebnost. Mnogi ga zato uvrščajo v tradicijo strukturalizma,
čeprav je sam takšne trditve zanikal, saj je bil mnenja, da je naloga strukturalista poskušati
odkriti »kaj je danes res in zakaj«, medtem ko se je sam videl v vlogi arheologa
strukturalizma, »ki od zunaj opazuje gibanje in ga definira« (Modic 35-36). Foucaulta lahko
razumemo kot filozofskega zgodovinarja in filozofa zgodovine in kot nič od tega, če
upoštevamo dejstvo, da sam ni podpiral razvrščanja v gibanja. Tako se Foucault ni pridružil
niti vrstam gejevskega in lezbičnega gibanja, čeprav je bil zanj pomemben in tudi sam
istospolno usmerjen. Prav tako je zavrnil vsa druga gibanja ali mesta umestitve), kot je na
primer krščanstvo, iz katerega je izhajal. Namreč, vsa ta gibanja so mu predstavljala problem
in ne rešitve pri iskanju filozofije življenja. Bil je upornik v osrčju sistema, saj ga je zanimalo
vse, kar je robno in odklonsko.
V prvem obdobju je Foucault raziskoval strukture znanja (vednosti, savuvoir). V to obdobje
spadajo dela, kot so: Rojstvo klinike (1963), Besede in stvari (1966) ter Zgodovina norosti v
času klasicizma (1961), v kateri je Foucault poda sociološko definicijo norosti. Foucault
pravi, da je norost novoveški izum, povezan z zapiranjem »norcev« v »norišnice«. »Norost je
zanj zgodovinska kategorija, »ki nima nič skupnega z dednim, večnim in nespremenljivim«
(Bahovec in Kaluža). Foucault ugotavlja, da danes sicer zdravimo norosti na bolj human način
kot kadarkoli prej, saj imamo zanje ustanove, zdravila in izobraženo osebje, vendar so hkrati
norišnice (psihiatrične klinike) tiste, ki klasificirajo in ustvarjajo norce. Pred tem so ti, ki jim
danes pravimo norci, veljali za nekaj več, bili so drugačni, pripisovali so jim posebno modrost
onkraj razuma in predvsem so bili svobodni. S takšnimi izjavami se je Foucault uvrstil »na
stran osvobajajočega antipsihiatričnega gibanja in njegovih odločilnih posledic za današnji
čas« (ibid.).
Delo Arheologija vednosti (1969) se od strukturalizma umika in hkrati predstavlja nekakšno
retrospektivo prej omenjenih del. V njem se osredotoča na diskurz in na pravila, ki določajo
katera izjava je v diskurzu sprejeta kot pomembna in kako, kot takšna, predstavlja resnico v
kontekstu zgodovinskega obdobja, v katerem se pojavi. Arheologija vednosti je pomembna
tudi zaradi bolj celostne obravnave diskurza.
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Njegovo osrednje obdobje je bilo povezano z nietzschejanskim raziskovanjem mehanizmov
oblasti (Bahovec in Kaluža http://zofijini.net/kjer-je-oblast-tam-je-odpor/). Menil je, da je
znanstveno spoznanje bolj povezano z močjo kot z resnico; tisti, ki imajo moč, lahko določajo
resnico. Resnica je subjektiven pojem, podrejen vladajočemu razredu. Kritiziral je moč
modernega buržoaznega kapitalizma in njegove institucije, kot so policija, sodišče, zapor,
medicina in psihiatrija.
V knjigi Nadzorovanje in kaznovanje (1975) ga je zanimalo, kako kaznuje država in kakšna je
»mentaliteta oblasti«35 oziroma kakšni so načini upravljanja in vladanja, se ustvarjajo skozi
diskurze vednosti in moči. Pri tem je prišel do ugotovitev, da so današnje kazni in zapori
veliko bolj prijazni do zapornikov kot nekoč, ko so zločin kaznovali z javnim mučenjem,
obešanjem, giljotino ipd. Vendar je bila za Foucaulta to le navidezna in varljiva prijaznost. V
preteklosti so bili namreč načini kaznovanja tudi navzven kruti, kar je izzvalo proteste in
upore - družba je odreagirala. Danes se sistemu ne upira nihče, saj se vse dogaja za zaprtimi
vrati institucij.
Njegovo zadnje, nedokončano delo je trilogija Zgodovina seksualnosti (1976-1984). Tu je se
Foucault ukvarjal z vednostjo in vidnostjo seksualnosti, ki je po osvoboditvi izpod cerkvenega
jarma pristala pod nadzorom mehanizmov javnega interesa.
Konec 19. stoletja se je zgodil diskurzivni premik, ki je na mesto homoseksualnih dejanj
postavil homoseksualca kot osebo. Posledično je bila homoseksualnost deležna analitične
obravnave in klasifikacije.
»Arheološka metoda si je pod generalnim naslovom Zgodovina seksualnosti /.../ prizadevala obravnavati
nastanek oziroma rojstvo seksualnosti, ali kot temu pravi Foucault, »dispozitiva seksualnosti«, /.../ pri čemer, /.../
se izhodiščna teza arheologije glasi: seksualnost ni nekaj, kar bi se človeka držalo samo po sebi, temveč nekaj,
kar nastane in propade skupaj s človekom« (S. Tomšič 161).

35

Foucaultova »mentaliteta oblasti« (gouverne mentalité), kot način upravljanja in vladanja, vpliva na
manifestiranje neoliberalizma, ki stopi v ospredje okrog leta1980.
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Foucault in teorija diskurza
Kot očeta sodobnih teorij diskurza, se najpogosteje omenja Michela Foucaulta, ki zaseda
centralno pozicijo v razvoju analize diskurza, tako v teoriji kot v praksi, zato se večina
teoretikov naslanja prav na njegove ideje in razmišljanja, čeprav se vsi ne strinjajo z njegovo
teorijo diskurza. Tradicionalno se Foucaultovo delo deli na dve obdobji; zgodnje arheološko
obdobje, v katerega spada tudi teorija diskurza, in kasnejše genealoško obdobje. Obdobji se
med seboj prekrivata (Jørgensen in Phillips 12).
Podrobneje je Foucault analiziral diskurz v knjigi Arheologija vednosti, ki je običajno
uvrščena v vrhunec strukturalizma, saj so Foucaulta zanimale strukture znanja. Bil je
prepričan, da je svet, v katerem živimo, strukturiran iz vedenja ali drugače, da nekateri
posamezniki/skupine formulirajo ideje o svetu, ki pod določenimi pogoji postanejo
neizpodbitne resnice in kot take normalne. Zanimala ga je analiza zgodovine režimov resnice,
kako se resnice reflektirajo skozi diskurz in kako sta pri tem povezana védenje in oblast
(Dreyfus in Rabinow 61). Pri tem se je naslanjal na splošno predpostavko socialnih
konstrukcionistov, da védenje ni samo odsev realnosti, zato sta védenje (vednost) in resnica
diskurzivna (Jørgensen in Phillips 13).
Foucault pravi, da ne obstaja univerzalna resnica, saj o njej ne moremo govoriti izven
določenega diskurza. V njegovem arheološkem obdobju je resnica razumljena kot sistem
procedur produkcije, regulacije in difuzije izjav. V genealoškem obdobju Foucault resnico
poveže z močjo in pravi, da je resnica produkt moči. Resnica je nedosegljiva, zato se je
nesmiselno spraševati, kaj je prav in kaj narobe in je bolje, da se fokusiramo na vprašanje,
kako se resnica konstruira skozi diskurz. Kar je treba analizirati, je diskurzivni proces, skozi
katerega se konstruirajo diskurzi, ki formirajo vtis resnice (Jørgensen in Phillips 12).
Različni režimi znanja postavljajo različne resnice ter definirajo in določajo družbene norme.
Foucaulta je zanimalo, kako deluje moč in kako moč pretvoriti v marksistično anarhistično
utopijo36. Spraševal se je, kako diskurz deluje skozi zgodovino medicine, psihologije in
družboslovja in kako objektivne so pri tem resnice. Ob tem je poskušal odkriti mehanizme, ki,
kot pravi sam, ustvarjajo objekte našega socialnega sveta (Dreyfus in Rabinow 61).
Foucault pravi, da je moč povsod. Namesto klasičnega modela moči, ki predvideva
dihotomijo med močnim in šibkim, dojema Foucault moč kot nekaj, kar se ne poseduje, pač
pa kot nekaj, kar služi in se izvaja skozi mrežo organizacij. Moč je po Foucaultu bolj glagol
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Utopija je ogledalo družbe, kot tudi kritika in alternativa obstoječi družbeni ureditvi.
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kot samostalnik. Moč se izraža skozi različne načine, zato je bolj, kot izvor moči za Foucaulta
pomembno delovanje moči (Wilson 45).
Foucault je trdil, da moč ne pripada določeni skupini ali posamezniku, pač pa se moč širi
skozi različne družbene prakse. Moč ni samo ekskluzivna in zatiralna, temveč je predvsem
produktivna in kot taka sestavlja diskurz, s katerim je v tesnejši povezanosti kot védenje. Moč
ni samo sila, ki prepoveduje, njena funkcija ni samo represivna, je tudi sila, ki ustvarja
stvarnost in zadovoljuje družbo. Moč je vedno povezana z védenjem/(vednostjo). Odgovorna
je za formiranje družbe in je konstruktivna37 (Jørgensen in Phillips 13). Moč kot vsepovsod
prisotna je decentralizirana in se lahko izraža skozi različne načine, zato je Foucaulta bolj kot
izvor moči zanimal način delovanja moči in nadzora.
Podrobneje je Foucault definiral pravila diskurzov in diskurzivnih formacij v drugem
poglavju Arheologije vednosti z naslovom Diskurzivne regularnosti, kjer pravi, da diskurz ni
niti jezikoven niti materialen, in ni zgolj stičišče besed in stvari (54). Diskurz se nanaša na
pomene, oblikovane skozi prakse, ki se producirajo znotraj diskurza. Stvari imajo materialen
obstoj izven diskurza, vendar šele skozi diskurz pridobijo pomen. Pomen ni statičen, temveč
se spreminja. Diskurz je »celota pravil, ki so lastna njemu samemu oziroma diskurzivni
praksi. /.../ Početje diskurzov je več kot upodabljanje znakov za označevanje stvari, zato so
neizvedljivi na jezik in govor« (B. Tomšič 164). Po Foucaultu je
»diskurzivna praksa celota anonimnih zgodovinskih stavkov, vselej določenih v času in prostoru, ki so v neki
epohi in za dano družbeno, ekonomsko, geografsko ali jezikovno okolje definirali pogoje izvajanja izjavljalne
funkcije« (Foucault 128).

Elementarno enotnost diskurza tvori izjava in je vse, kar ne ustreza gramatikalni strukturi
stavka:
»/.../ izjava ni struktura, ampak funkcija obstoja, ki kot lastna pripada znakom in iz katere lahko določimo, ali so
znaki smiselni ali ne. Izjava omogoči celoti znakov, da se aktualizirajo« (B. Tomšič 164).

Diskurz je skupek izjav, vse dokler izjave pripadajo isti diskurzivni formaciji. Število izjav, ki
so potrebne za eksistenco določene skupine, je omejeno in v tem smislu ne predstavlja idealne
in neskončne oblike. Diskurz je od začetka do konca historičen, je fragment v zgodovini, ki
ima svoje omejitve, razdelitve in transformacije, njegov obstoj je začasen.
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. Foucaultov koncept moči se ravna po teoriji diskurza, kot jo razumeta Laclau in Mouffe.
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Foucault pravi, da je treba izjavo obravnavati kot dogodek. Trdil je, da so diskurzivni dogodki
vedno formulirani kot končna in aktualno omejena celota jezikovnih sekvenc, ki konstruirajo
celoto. Ob tem so ga zanimala pravila, ki določajo, na kakšen način se izjava pojavi in kako
nanjo vpliva zgodovinsko védenje.
Za Foucaulta je izjava »dogodek, ki ga niti jezik niti pomen ne moreta nikoli povsem izčrpati«
(Foucault 32). Kot dogodek je izjava edinstvena, a hkrati odprta za ponavljanje in
trasformacijo ter ni vezana zgolj na »okoliščine, ki jo izzovejo, ter na konsekvence, ki jih
potegne za seboj« temveč tudi na »izjave, ki ji predhodijo in ji sledijo« (ibid.). Izjave
»so stvari, ki se prenašajo in ohranjajo, ki imajo neko vrednost, ter stvari, ki se jih poskušamo polastiti; ki jih
ponavljamo, reprodiuciramo in transformiramo; ki jim priskrbimo predhodno osnovane kroge in katerim
podelimo status znotraj institucije; stvari, ki jih podvajamo, ne le s kopijo in prevodom, temveč s eksegezo,
komentajem in notranjo poliferacijo pomena. Ker so izjave redke, jih združujemo v totalitete, ki jih poenotijo, ter
pomnožimo pomene, ki naseljujejo vsako izmed njih« (131).

Čeprav imamo v principu neskončno možnosti za formuliranje izjav, so izjave, ki se pojavijo
na določenem področju podobne. Po drugi strani obstaja veliko izjav katere niso sprejete kot
pomembne, o čemer odloča historični trenutek, ki diskurzu narekuje, kaj je in kaj ni primerno
izjavljati.
Smisel izjave se spreminja glede na kontekst, v katerega je izjava umeščena. Izjava je vedno v
razmerju s subjektom, ki je pogoj, da izjava sploh obstaja. Diskurz je celota, v kateri se določa
disperzija in diskontinuiteta subjekta. Foucault pravi, da je naloga analize diskurza poiskati
polje regularnosti »za različne pozicije subjektivnosti« (60). Pri tem subjekta ne smemo
subjekta »dojemati, kot istovetnega z avtorjem formulacije«. Subjekt je »določeno in prazno
mesto, ki ga lahko dejansko zapolnjujejo različni individui« (103).
Diskurzi ustvarjajo subjekte in stvarnost, kot jo zaznavamo. Ko govori o subjektu, je Foucault
mnenja, da je ta decentraliziran in ustvarjen skozi diskurz.
V polju diskurza obstajajo različne relacije med izjavami. Te relacije karakterizirajo diskurz
kot prakso in »določajo razmerja, ki jih mora diskurz izvajati, da bi lahko spregovoril o
določenih objektih« (B. Tomšič 164).
V primerih, ko lahko med določenim številom izjav opišemo podobni sistem disperzije in v
primerih, ko med objekti, tipi izjavljanja, pojmi in tematskimi izbirami lahko definiramo
regularnost, imamo opravka z diskurzivno formacijo. Pravila formacije so pogoji eksistence v
dani diskurzivni porazdelitvi.
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Večina sodobnih teoretikov sledi Foucaultovi koncepciji diskurza in resnice, ki je diskurzivna.
Pri identificiranju režima vednosti pa se od njega razlikujejo; medtem ko Foucault pravi, da za
vsakim zgodovinskim obdobjem stoji določen režim, so sodobni teoretiki pozorni na mnoštvo
režimov in diskurzov, ki se istočasno pojavljajo in konstruirajo določeno obdobje (Jørgensen
in Phillips 13).

Diskurz o homoseksualnosti
Za analizo diskurza o homoseksualnosti je pomembna Foucaultova ugotovitev, da diskurz kot
praksa oblikuje ali konstruira subjekt, na katerega se določeni diskurzi nanašajo, ter ga hkrati
pozicionira. Roman Kuhar v knjigi Medijske podobe homoseksualnosti pravi, da je ena
osrednjih značilnosti diskurza njegova funkcija izključevanja, kar posledično vodi v
naturalizacijo izrečenega. »Tisto, o čemer je moč govoriti, se zdi samoumevno in naravno,
vendar je ta naravnost rezultat izključevanja onega, kar je skorajda neizrekljivo« (14-15).
Roman Kuhar razmesti podobe homoseksualnosti v pet kategorij: (1) stereotipizacija, (2)
medikalizacija, (3) seksualizacija, (4) skrivnost in (5) normalizacija.
Praksa izključevanja se zgodi tudi v primeru homoseksualnosti. Homoseksualnost je bila v
določenem zgodovinskem obdobju razumljena kot »mutasti greh«. Foucault pravi, da so šele
v 19. stoletju homoseksualci postali vrsta (a species). S tem noče reči, da homoseksualnost
prej ni obstajala, oziroma, da niso obstajale takšne skupnosti že pred tem, ampak trdi, da
postanejo seksualne identitete vidne in prepoznavne šele, ko so umeščene v družbene odnose
moči. Takrat se je s seksualnostjo začela ukvarjati znanost in vede kot so psihoanaliza,
biologija, medicina in psihiatrija. Pogosto je bila seksualna identeteta razumljena kot krivec
za različne »norosti« in nevroze posameznika. Govor o seksualnosti je leta 1960 prerastel v
seksualno revolucijo, ki je trajala vse do leta 1980. Istočasno je postala psihoanaliza nova
spovednica za ateistično 20. stoletje. Psihoanaliza je
»spoved v času smrti Boga, raziskovanje intimnosti v času, ko na mesto grešnika stopi nevrotik, na mesto
obsedenca psihotik, na mesto vernika bolnik. Toda z vidika dispozitiva psihoanaliza samo privzame spovedno
funkcijo, ki je 'govorjenje o spolnosti', se pravi iskanje skrivnosti, ki vztraja v jedru človekove biti« (S. Tomšič
163).

Za Foucaulta je histerizacija ženskega telesa ena najpomembnejših strategij, ki v povezavi s
spolnostjo razvijajo posebne mehanizme vednosti in oblasti, na kar se navezuje tudi Judith
37

Butler (Miller). Foucaulta je zanimalo vse, kar je odklonsko, deviantno, kamor je spadala tudi
seksualnost, ki ne ustreza in je drugačna od tradicionalnih standardov in družbeno
osmišljenega heteroseksualnega odnosa. Torej, nekaj, kar ne ustreza normam in je zato tudi
marginalizirano. Norma je razumljena kot naravna, torej čista in avtentična. V tem kontekstu
je homoseksualnost nenaravna in odklonska. Homoseksualci so drugi, torej tisti izven norme
in posledično socialno izključeni.
Čeprav so se tisti, ki so bili označeni za homoseksualce, spopadali z negativnimi posledicami
zaradi izključenosti in patološke vsebine njihove kategorizacije, je prav oznaka
homoseksualnost naredila homoseksualce vidne.
Homoseksualci so lahko na glas branili svoje pravice in zahtevali socialno in kulturno
priznanje. »Homoseksualnost je sama začela govoriti o sebi, zahtevala status zakonitosti ali 'naravnosti', in to
pogosto z besedami in s kategorijami, s katerimi je bila medicinsko diskreditirana« (Andermahr 38).

Obratni diskurz, ki je proizveden z oznako homoseksualnosti, ponazarja zapleteno naravo
moči, kot jo opiše Foucault in za katero velja, da kjer je moč, je tudi upor.
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Diskurzivna analiza lezbičnih romanov
Zavedanja, da ljudje v različnih zgodovinskih obdobjih podobno interpretirajo svet in se
ponavljajo, čeprav jim je na voljo neskončna množica izjav, napeljuje na obstoj določenih
procedur, ki takšne izjave kontrolirajo. Foucault loči med tem, kar predstavlja normo in med
tem, kar je iz tega izključeno, prihaja od zunaj ter predstavlja drugo.
To, kar predstavlja normo, izključuje tudi lezbijke, zato je po Foucaultu upor tisti, ki jim
zagotavlja večjo vidnost. Iz zgodovine vemo, da so se norme spreminjale, vendar lezbijke
niso nikoli zares zapustile pozicije drugega. Vsaj ne v realnem svetu. Poseben prostor za
lezbični diskurz po letu 1970 je predstavljala lezbijkam literatura, sprva v političnem
kontekstu in kasneje v bolj intimnem in osebnem izražanju.
Literarni svet predstavlja prostor za svojevrsten diskurz, saj je način njegovega obstoja fikcija.
Njegova govorica je v bistvu svobodna, čeprav se zaveda resničnosti realnega sveta, od koder
fikcija črpa inspiracijo in se k njemu tudi vrača preko subjekta, ki ga zastopa bralec. To daje
literaturi moč, da preko fiktivnega premika meje realnega sveta ter ustvarja prostor za nove
diskurze. Njen domet je odvisen od več faktorjev; na primer od teh, ki jo povzdignejo v
umetnost, kot tudi od tistih, družbenih, ki odločajo, ali bo na neki točki pristala na grmadi
zgodovine.
Če na literaturo gledamo kot na dogodek in jo postavimo v čas opazimo, da se njena
percepcija skozi čas spreminja. Časovnost dela vključuje spremembe družbenega in
političnega okolja kot tudi spremembe v obliki subjektivitete. Torej bralec nekega drugega
stoletja ni enako dojemal iste literature, kot jo dojema bralec danes. Poleg tega lahko isti
bralec ob drugem branju doživlja drugačne učinke oziroma so percepcije bralcev lahko
različne. Dejstvo je tudi, da so izkušnje pogojene z okoliščinami, v katerih je bralec. Te pa so
spremenljive, zato se tudi v tem kontekstu lahko spreminja percepcija.
Ob prebiranju literature se srečajo diskurzi, ki prihajajo s treh strani oziroma s treh
diskurzivnih polj. Prvemu bomo rekli fiktivni, drugi je realni in tretji je subjektivni. Realni
diskurz pomeni polje diskurza, ki prihaja od zunaj, iz resničnega sveta. Tistega sveta, s
katerim se je ukvarjal Foucault v svojem arheološkem obdobju.
Subjektivni diskurz nas določa in prihaja iz nas samih. Je infantilen in nedokončan, pomeni
naše notranje boje s samimi sabo in diskurze, ki se dogajajo v procesu našega razmišljanja. Ta
diskurz je surov, negotov, decentraliziran in zato stremi k nadzoru od zunaj. Večja, kot je
njegova negotovost, večja je njegova želja po nadzoru in avtoriteti od zunaj in obratno.
Fiktivni diskurz je diskurz onstran, je diskurz nekoga drugega, je vertikalen in se ne omejuje v
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resnicah vsakdanjosti. Njegovo polje je odprto, svobodno in se nadzoru upira. Njegova moč je
v tem, da se, tako kot Foucault, dvigne nad ostale diskurze in jih z vrha opazuje.
Za Foucaulta je fikcija nekakšna distanca, »ki ne pripada niti svetu, niti nezavednemu, niti
pogledu, niti notranjosti« (Širca 47). Ko Foucault razmišlja o fikciji, ne razmišlja samo o
literarni fikciji ter zavrne možnost razumevanja fikcije samo v smislu nasprotja realnosti.
Foucault se je do šestdesetih let navduševal nad literaturo, ji pripisoval svojevrsten pomen in
v njej videl privilegiran kraj svobode. V literarnem izražanju je videl nekakšen »protidiskurz«
(41). Blizu mu je bila sodobna literatura, saj je bil mnenja, da je bila literatura pred 19.
stoletjem omejena s cenzuro in zato nesvobodna, kar pomeni, da sploh ni bila literatura.
Takšno je bilo njegovo stališče v obdobju, ko v njegovem centru pozornosti ni bil sam
diskurz. Kasneje se zdi, da Foucault opusti to strast do literature, ki ji je sprva pripisoval
posebno mesto. V času pisanja Arheologije vednosti, ko se Foucault temeljiteje poglobi v
bistvo diskurza, se njegov pogled na literaturo spremeni in »v literaturi vidi samo še diskurz
med diskurzi« (ibid.)
Skozi analizo diskurza bomo poskušali prepoznati značilne poteze lezbičnega literarnega
diskurza in poskušali ugotoviti, kako ta vpliva na percepcijo bralca (torej nas) in kakšno
ogledalo nam kaže. Zanimalo nas bo, kakšne formacije ustvarjajo diskurze in kako se pri tem
spreminja subjekt. Kakšne so resnice in od kod prihaja moč?
V analizo bomo podrobneje vključili romana iz dveh različnih obdobij. Prvi roman bo Nočni
gozd (Nightwood, 1936) ameriške pisateljice Djune Barnes, kot drugega bomo izbrali
letošnjega nominiranca za literarno nagrado kresnik, roman Piknik (2015) Nataše Sukič.
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Djuna Barnes - Nočni gozd
Zgodovinski kontekst
Čas, ko je Djuna Barnes pisala roman Nočni gozd (1936), je bil čas modernizma, vzpona
znanosti38 in umetnosti. Takrat so se pojavile ženske (legende, bi rekel Mathew O'Connor,
literarni lik Djune Barnes), ki so zavračale tradicionalna merila in vrednote, si strigle lase na
kratko, nosile krajša krila, odvrgle korzete, pile in kadile ter se zadrževale v ženski družbi.
Lillian Faderman v delu Več kot ljubezen moških ta leta označi kot čas izgube nedolžnosti.
Po drugi strani so bile lezbijke v prvi polovici 20. stoletja še vedno stigmatizirane, vendar jim
je večja neodvisnost žensk koristila in jim omogočila nekoliko več svobode. Lezbična
razmerja so bila sicer še skrita; mnoge lezbijke so bile poročene z moškimi, da bi zakrile
istospolno željo in razmerja z ženskami, medtem ko so druge prevzele moško vlogo in se
skrivale za moško podobo.
Djuna Barnes
Tako kot druge pisateljice njene generacije je Djuna Barnes živela samosvoje,
nekonvencionalno življenje. Zanimale so jo teme in problematike, kot so prihod novih
tehnologij, boj za pravice žensk, nov pogled na seksualnost, vplivi psihoanalize ter prva in
druga svetovna vojna (Warren xii.), kar je razvidno tudi ob prebiranju njenih del.
Prav tako je bilo nekonvencionalno tudi njeno pisanje, v katerega je vključevala lezbično
željo, in to na svoj način, ne da bi dovolila vplivanje družbenega okolja, ki naj bi mu
pripadala. Raje je ostajala zunaj heteronormativnih norm in prav tako se ni ujela z identiteto
lezbičnih in feminističnih gibanj; »Nisem lezbijka, le Thelmo sem ljubila.«, pravi Djuna
Barnes.
Njena največja uspešnica je roman Nočni gozd. V času izida romana je bila tako strokovna
kritika kot tudi javnost nenaklonjena lezbični tematiki. Na njeno kreativnost, slog in stil Djune
Barnes je veliko vplival njen prijatelj T. S. Eliot, ki jo je tudi predstavil širšemu občinstvu in
napisal predgovor k prvi izdaji Nočnega gozda. Predgovor k drugi izdaji je napisala Jeanette
Winterson.
Nočni gozd
Nočni gozd je knjiga, ki se izmika lahki kategorizaciji. Jezik v romanu je narkotičen in hkrati
poetičen ter ni samo ta, ki spreminja ali preoblikuje informacije, pač pa tudi tisti, ki pojasnjuje
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in izraža pomen. V predgovoru k prvi izdaji je T. S. Eliot zapisal: To je delo, »ki ne more
ničesar ponuditi tistim bralcem, katerih temperament se nagiba k lahkotnemu ali boječemu
optimizmu« (Barnes 142).
Roman ima avtobiografske poteze, zato za glavnimi osebami v romanu stojijo prave osebe v
realnosti; tako predstavlja Robin Vote v resnici Barnesino bivšo ljubimko Thelmo Wood,
medtem ko ji je prijatelj Dan Mahoney inspiracija za doktorja O'Connorja (Plumb vii v
Wallace 7).
Osebe v knjigi bi lahko opisali kot divje, svobodne in tragične. Prikazane so neobičajno,
čudaško, introvertirano, predstavljajo odklon v Foucaultovem smislu in v sebi nosijo
hrepenenje. Med njimi je največja uganka Robin Vote in njen vpliv, ki ga je imela na okolico.
Sledijo ji doktor Matthew O'Connor, Nora Flood, Jenny Petherbridge in Felix Volkbein, ki ga
v romanu spoznamo prvega. Osebe nam postopoma razkrivajo zatemnjene svetove
seksualnosti in spola. Njihova identiteta je problematična predvsem njim samim, saj se
diskurz avtoritete porazgubi med karnevalsko pestrostjo glavnih oseb.
Najbolj divje, živalsko in impulzivno je v romanu predstavljena Robin Vote: »V njej je
delovalo dvoje duhov, ljubezen in anonimnost« (50). Zanimivo je, da o sebi Robin ne pove
ničesar. Vse, kar izvemo o njej, je podano skozi diskurz drugih oseb. Robin sama svojih misli
ne razlaga.
Najprej se Robin poroči s samooklicanim baronom Feliksom, ki si je s poroko obetal
predvsem potomca – sina, ki bi njegovo »plemenito kri« prenesel v zgodovino. Kot je rekel
doktor, Feliks ni bil nekdo, »ki živi v svojem trenutku, ampak nekdo, ki živi v svojem
čudežu« (23). Na splošno se osebe v romanu ves čas pretvarjajo, da so to, kar v resnici niso.
»Pa je res grof?« je podvomil Feliks, »Herr Got!« je dejala vojvodinja, »sem jaz res tisto, kar
pravim, da sem? Ste mar vi? Je doktor?« (26).
Feliks oziroma baron Volkbein je svoje namišljeno ime podedoval po očetu, ki ga ni poznal.
Bil je Jud, italijanske krvi, česar ni poudarjal, ter obseden s »Staro Evropo« (13), kakor je
imenoval aristokracijo in plemstvo. Spoznamo ga leta 1920, v Parizu, ko se je družil z
gledališčniki in cirkusanti, saj je menil, da je ravno v njihovi družbi najbolj izražena njegova
plemenita kri in samooklicanost v barona. Tam je Feliks spoznal Noro Flood, reklamno
agentko za cirkus, doktorja O'Connorja ter preko njega bodočo ženo, Robin.
Kot je sam povedal, je Robin sprejela njegovo poročno ponudbo s takšno vnemo, »kot če bi
njeno bitje sploh ne poznalo volje do zavrnitve« (40). Vendar je bila Robin, tako kot drugim,
tudi Feliksu uganka. Ko sta bila poročena, je vse bolj opažal »da je veličina v njej najbrž
skrita v tistem delu, ki ga je pridržala zase. Slutil je, da je njeno pozornost /.../ pritegnilo
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nekaj, kar še ni pripadalo zgodovini. Kot na primer lezbijka. Čeprav Feliks ni znal pojasniti
čudaške narave svoje žene, bi skozi njegova razmišljanja lahko sklepali, da je v podzavesti
vedel in morda tudi razumel njeno drugačnost.
Feliksova žena Robin je bila ženska, ki je bila čez dan nagnjena h krščanskim vrednotam in ki
je ponoči svoje demone krotila v kavarnah. Ko mu je rodila sina, ki si ga sama ni želela, je
otroka dvignila v zrak, ga »prižela nazaj nase« (44), ga odložila in ga kmalu za tem zapustila
– tako otroka kot tudi Feliksa. Ponovno sta se srečala šele po nekaj mesecih, ko je bila Robin
že z Noro.
Po odhodu od Feliksa je Robin v cirkusu spoznala Noro. Djuna Barnes je opisala Noro kot
eno »tistih deviacij, ki človeka privedejo na misel, da bi se znova zgradil« (48). Njen »salon«
je bil vedno poln revežev; k njej so zahajali »pesniki, radikalci, berači, umetniki in
zaljubljenci; katoliki, protestanti, bramani, privrženci črne magije in medicinski šušmarji«
(46).
Po srečanju v cirkusu sta Robin in Nora postali par in zaživeli skupaj. Dokler je med njima
vladalo sožitje, je bil njun dom in »vsaka stvar na vrtu, vsak predmet v hiši, vsaka beseda, ki
sta jo izrekli, dokazilo njune vzajemne ljubezni« (ibid.). Vendar, dokaj kmalu je bilo tudi za
Noro in Robin lepih časov konec. Robin se je vrnila na stara pota popivanja po kavarnah in
njeni nočni pohodi so postajali čedalje pogostejši. »Ko je prišel čas, da je Nora ostajala večji
del noči in del dneva sama, je zaradi hiše s tako posebnim značajem močno trpela« (51).
Nora je v Robin videla sebe – »Ona sem jaz sama« (107). Bolj kot se je Robin oddaljevala,
bolj je Norina ljubezen mejila na obsesijo. Vendar je bilo njuno skupno hrepenenje mogoče
samo v sanjah. Takoj ko je Nora prebudila Robin in jo vrgla v realnost, se je ta umaknila.
Trdno vez (Robin primerja s sorodnico), ki si jo je želela Nora, ji Robin ni mogla ponuditi, saj
je bila Robin zaradi svojih strahov kot majhen otrok, ki se boji neznanega, čeprav si je tega
želela z močjo, ki se ji ni mogla upreti. Svoje strahove je zato zdravila s hitrimi rešitvami,
alkoholom in avanturami za eno noč. Robin je bila mesečnica in Nora njena »nočna straža«.
Druga usodna ženska za Robin je bila Jenny Petherbridge. Poglavje o Jenny ima naslov
Skvoterka, kar odlično povzame njen karakter. Jenny je bila štirikrat poročena vdova srednjih
let, ki je na prstancu nosila prstan, »ki je pripadal neki drugi poročeni ženski« (59). Po oceni
doktorja je imela Jenny vse življenje »občutek, da so ji nekaj 'odnesli'« (83). »Hlepela je po
lastnini drugih ljudi, vendar v trenutku, ko se jo je polastila, je ta izgubila svojo vrednost.
Norina ljubezen je Robin spremenila v lastnino, ki se ji Jenny ni mogla upreti. Čeprav je
Robin zapustila Noro in zaživela z Jenny, njuna zveza ni nikoli dosegla tega, kar sta imeli
Nora in Robin. Jenny ni bila sposobna takšnih čustev, preberemo v romanu, Robin pa tudi ne,
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zato je bilo njuno razmerje bolj podobno avanturi, v kateri je bila Robin fetiš in Jenny
metresa.
Razočarana v ljubezni se je Nora zatekla k doktorju: »Doktor, prišla sem vas prosit, da mi
poveste vse, kar veste o noči« (69). Verjetno je vse o tem, kaj si je doktor mislil o noči,
povedala njegova oprava, saj ga je s svojim nenapovedanim obiskom, Nora zalotila v
njegovem pristnem kostumu, oblečenega v žensko, z lasuljo na glavi.
Doktor Matthew O'Connor je bil »Irec z obrežja Barbary (Pacifiška ulica, San Francisco), ki
ga je ginekologija tako neizmerno zanimala, da je zaradi nje prepotoval pol sveta« (18). Prav
noč in njena moč sta bili doktorjeva najljubša tema. O njej doktor pravi: »Že sama narava
somraka je neverjetna rekonstrukcija strahu, strahu, ki je zunaj votel, notri ga pa nič ni« (70).
Če verjamemo doktorju, se svoji naravi ne moremo izogniti, četudi smo čez dan mojstri
travestije. Njena moč je dominantnejša od nas samih. Zato doktor naroča:
»Potemtakem vam jaz, dr. Matej-Veleumni-Dante-O'Connor, naročam, da razmišljate o noči ves dan, o dnevu pa
vso noč, ali pa bo noč ob kakšnem premoru v delovanju možganov zgrmela na vas z vso težo – kot nekakšna
mašina, ki se bo vkopala na vaših prsih in zaustavila svoja kolesa na vašem srcu; razen v primeru, če ste zanjo
pripravili široko cesto« (73).

Roman nam osebe prikazuje bolj na (njihovi) podzavestni ravni kot na zavedni. Prevladuje in
privlači jih noč, ki v njih prebuja pravi jaz; njihovo seksualnost, istospolno usmerjenost,
živalskost, norost, razvrat in vse, kar jim čez dan predstavlja zlo, sram in strah, zato svoje
notranje svetove čez dan večinoma kontrolirajo in držijo v anonimnosti. V noči najdejo svojo
identiteto, ki so jo čez dan potlačili, da bi, kakor so najbolje znali, ustrezali normam in bili
»normalni«. Da se operejo svojih »grehov«, hodijo k doktorju po odpustke. Doktor jim je
psihiater in spovednica. V pogovoru z Noro, ko doktor razlaga odnos med dobrim in zlim,
reče: »Biti popolnoma nedolžen /.../ pomeni biti popolnoma neznan, še posebej samemu sebi«
(116).
Doktor nam pravzaprav že v uvodnem poglavju prizna, da se tako kot drugi, tudi sam
pretvarja, da ni to, za kar se predstavlja, da je njegova narava skrita in da so njegove besede
lahko tudi laž:
»Razočaral vas bom! /.../ -oj, nevernik! Nisem noben zeliščar, niti kakšen Rutebeuf, panaceje nimam, akrobat
nisem /.../ Tudi žongler nisem ali menih, še manj kakšna Saloma iz trinajstega stoletja, ki z ritjo navzgor pleše na
paru toledskih mečev« (21).
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Doktor prizna, da je lažnivec, vendar zaradi svoje drže in vloge, ki jo ima v družbi čez dan,
čeprav si ju je sam izmislil, postanejo njegovo védenje, modrost, in njegove laži resnice.
Njegov lik je v romanu ključen, saj z njim avtorica razširja pomene besed in daje zgodbi
dvojni ritem, prvi, ki pohiteva, in drugi, ki z doktorjevimi intermezzi čas upočasnjuje. Doktor
ima funkcijo komentatorja, opazovalca, kontrolorja diskurzov, psihologa, filozofa in
svetovalca ter je edini, ki sledi zgodbam ostalih oseb ter povezuje zgodbo Robin v celoto. Že
takoj na začetku romana nam je ekscentrični doktor nakazal, da se zaveda, da njegove besede
berejo bralci in da zato pazi, kaj govori. Njegova namembnost je, da se s svojimi dolgimi
monologi vmešava v zgodbe drugih, medtem ko drugi hodijo k njemu po nasvete. S svojo
prezenco dominira in za trenutek se zazdi, da je doktor res tisti, ki predstavlja instanco, normo
in nadzor v romanu, vendar se že v naslednjem trenutku razkrije njegova prava feminilna
narava, njegova drugost, ko se v varnem objemu noči, oblečen v ženska oblačila odpravi spat.
In če to povežemo z njegovimi dolgimi govori, ki vključujejo natančnost ženske opravljivosti,
dobi njegova prezenca drugačen pomen. Z odkritjem njegove nočne narave se nam doktor
prikaže kot ono, kot tretji spol, kot transvestit oziroma kar transseksualec, ki svoje spolnosti
ni nikoli izživel in je zato na neki način že ves čas mrtev. »Vi veste, česar nihče med nami ne
ve, dokler ne umremo. Vi ste bili mrtvi že na začetku« (126). Zase pravi, da je on poslednja
ženska, ki je ostala na tem svetu, čeprav je bradata gospa. Da bi zadovoljil potrebo ženske v
sebi, se z njimi ukvarja; začel je kot ginekolog in postal nekakšna parodija seksologa.
Osebe v romanu so queer, saj so zabrisane vse meje med tem, kaj je moško in kaj je žensko.
Njihov spol ni definiran in je lahko dvoumen. Robin je na primer videti fantovsko, medtem ko
doktor sebe uvršča med pripadnike tretjega spola, ki ga skozi zgodbo o »punčki« opiše kot
nedozorelega in zaključi: »Zadnja punčka, ki jo podarimo letom, je dekle, ki bi morala biti
fant in fant, ki bi moral biti dekle!« (123). Punčka, ki predstavlja otroka, je tako kot ono (tretji
spol), brezspolno bitje. Ko ženska podari punčko drugi ženski, »je to življenje, ki ga ne more
imeti, je to njun otrok, posvečen in profan« (118). Takšno punčko je Robin podarila Nori.
Vendar včasih, ko je bila Robin pijana, jo je Nora zalotila, kako oblečena v fantovska
oblačila, besna dviguje punčko – njunega otroka, »visoko nad glavo, kot bi jo hotela vsak hip
vreči na tla« (122-123). Prav takšno punčko je imela v lasti tudi Jenny, na svoji postelji, ko jo
je Nora obiskala.
V romanu ni niti enkrat uporabljena beseda lezbijka ali homoseksualnost, čeprav je v njem
močno izražena ženska seksualnost oziroma homoseksualnost, ki je pravzaprav kar rdeča nit
romana, skrbno zavita v senci nočnega gozda. Namesto tega je lezbijka označena kot
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invertiranka, dekle, ki je podobno fantu, ono, ali dekle, ki v sebi skriva princa. Vse te oznake
uporablja in po svoje razlaga doktor, ko celi rane Norinega zlomljenega srca:
»Kaj pa je ta ljubezen, ki jo čutimo do invertiranih fantov ali deklet? /.../ Kdo drugi pa je izgubljeno dekle, če ne
prav najdeni princ?« (114).
»In zali mladenič, ki je dekle, je mar on kaj drugega kot princ-princesa v šivanih čipkah – ne v celoti eden in ne
na pol drugi« (ibid.).
»Kajti v dekletu je princ, v fantu pa dekle, ki princa naredi za princa« (ibid.).

Poleg naštetih oznak za homoseksualnost se pojavi še beseda gej (ki je v slovenskem prevodu
izpuščena) in še ta pomenljivo, da ne bi preveč razburila takratnega kritičnega bralca.
Zanimiva je primerjava stavka, ki je vzet iz slovenskega prevoda iz leta 2002, in angleškega
ponatisa iz leta 1949, ko Nora pripoveduje doktorju, kako se je Robin po vsaki razuzdani noči
vračala k njej domov in kako ji je v eni od takšnih noči rekla:
»'Želim si, da bi bili vsi ljudje veseli, radostni. Samo ti,' je rekla in me držala, 'samo ti ne smeš
bit vesela ali srečna, ne na tak način, to ni zate, ampak za vse druge na tem svetu'.« (128).
Isti stavek se v angleški verziji iz leta 1949 glasi takole:
»I want everyone to be gay, gay. Only you, you musn't be gay or happy, not like that, it's not
for you, only for everyone else in the world«
Beseda gej izvira iz francoske različice »gai« in je v srednjem veku pomenila »vesel –o«. V
17. in 18. stoletju je beseda gej dobila pomen nemoralnega in nespodobnega obnašanja tako
za moške kot za ženske. V 19. stoletju so poleg homoseksualcev tako klicali tudi prostitutke
in moške, ki so spali z veliko ženskami (Hiskey). Ravno okrog let 1920 in 1930 je beseda gej
začela dobivati nov pomen, geji so postali moški, ki so imeli spolno razmerje z moškim.
Poleg tega sta se ohranila in uporabljala tudi pomena, ko je gej označeval veselost in
homoseksualnost. Prav verjetno je, da je Djuna Barnes ob zapisu besede »gay« imela v mislih
homoseksualni pomen. To potrdijo tudi Norine besede, ko pravi: »Jaz sem bila tista, ki je
dosegla, da so ji šli lasje pokonci, ker sem jo ljubila. Zagrenjena je postala zato, ker je zaradi
mene njena usoda postala nekaj sijajnega« (Barnes 129). Kot da bi Nora namigovala, da se je
Robin bala svoje lezbičnosti in resnice o sebi, resnice, ki ji je kot pošast sledila v temnih
nočeh, ko se je pijana sestajala z dekleti. O Robin že prej zvemo, da so bila njena
premišljevanja na poti do kavarne »del užitka, ki se ga je nadejala najti, ko bi jo hoja privedla
na cilj. Prav ta razdalja je preprečevala, da bi se dva konca njenega življenja – Nora in
kavarne – ne preoblikovala v pošast z dvema glavama« (53).
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V tej zmešnjavi je edino, kar nam doktor svetuje, da pomolimo k Bogu: »Pomolite k dobremu
Bogu; »ona« vas bo ohranila« (124). In če nas je s tem stavkom samo zmedel, že v
naslednjem dodaja: »Osebno Boga kličem »ona« »zaradi načina, kako me je ustvarila; to
nekako uravnoveša napako« (ibid.). Ko lahko nekdo, ki je »deviantne narave« in pripadnik
drugih, kar tako samovoljno zamenja spol najvišje instance, najvišje za verujoče dominantne
patriarhalne elite, ker ji zameri, da ga je naredila takšnega, kot je, potem to ni diskurz
podrejenega, temveč upor!
Pri razumevanju razlike v pozicijah dominantnega diskurza in diskurza, ki je postavljen na
mesto drugega, je zanimiv eden izmed prvih doktorjevih govorov, kjer je razložil dihotomijo
med zgodovino in legendo. Doktor pravi, da medtem ko zgodovino pišejo pomembneži, je
legenda tisto, kar ostane drugim.
»Vendar pa pomislite na vse tiste zgodbe, ki so komaj omembe vredne, /.../ ki jih človek pozabi navzlic temu, da
se spominja marsičesa /.../ samo zato, ker se mu pripetijo kar tako, brez obeležja odličnosti urada ali pa naziva –
temu rečemo legenda in je največ, kar lahko revež napravi s svojo usodo; tistemu drugemu /.../ rečemo
zgodovina in je največ, kar lahko napravijo iz njihovih usod vzvišeni in mogočni. Legenda je neočiščena,
zgodovina pa /.../ onečaščena« (Barnes, Nočni gozd 18)

Nočni gozd ne opisuje zgodovine; njegova zgodba je legenda; njegove osebe so ljudje z
obrobja; ljudje, ki jih zgodovina običajno pozabi.
Roman se zaključi nenavadno, s prizorom, ki se odvija v kapeli na Norini posesti. Robin je na
vseh štirih, vsa histerična, laja, kriči in se smeji, dokler onemogla ne leže na tla. Nora jo
gleda. Ob njej sta še dva psa.
Subjektivnost Robin je prav njena neidentiteta. Tekst daje prednost živalski zavesti pred
humanistično subjektiviteto. Prvi naslov nočnega gozda naj bi bil Nočne zveri. Identiteta je v
romanu predstavljena kot odtujena razočarana, jalova in katastrofična. Identiteta se kaže med
Robinino tišino in dolgimi govori doktorja. Robin zavrne kategorizacijo spola in seksualnosti,
ne pove nič, vse do konca romana, ko se dokončno izrazi v živalski obliki. Daje razmislek o
identiteti zunaj dominantnega diskurza. Roman se non stop ukvarja z zunanjim svetom, ki
temelji na binarnosti: moški-ženska, heteroseksualec-homoseksualec, človek-žival, katolikjud (Rohman 58).
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Nataša Sukič – Piknik
Zgodovinski kontekst
Od prvih LGBT aktivistov do danes so bili v slovenskem prostoru narejeni marsikateri koraki,
ki so pripomogli k boljšemu sprejetju gejev in lezbijk. Vendar tako v zakonih oz. pravu, kot v
družbi nasploh diskriminacija še vedno obstaja. Posebej nenaklonjena je istospolno
usmerjenim Katoliška cerkev, ki ima med verniki precejšen vpliv, zato je njen diskurz
pomemben. Prav tako se geji in lezbijke še vedno ne smejo poročiti ter posvojiti otroka.
Trenutno so prav to tudi najbolj pereče teme, sploh po padcu družinskega zakonika (2012), ki
bi istospolnim omogočal enake pravice, kot jih imajo raznospolne družine. Po manjših mestih,
vaseh in krajih je tema o gejih in lezbijkah večinoma še vedno tabu in tudi v 21. stoletju
sproža zgražanje in netoleranco. Prisotnost homofobije ostaja velik problem, ki se prepogosto
izraža tudi s fizičnim nasiljem. V ostalih državah bivše Jugoslavije so razmere samo slabše.
Nataša Sukič
Nataša Sukič je avtorica petih proznih del, od teh so bila tri nominirana za nagrado, med njimi
tudi njeno zadnje delo, roman Piknik. Njeno delovanje je vsestransko; od samih začetkov
aktivističnih gibanj v Sloveniji je aktivistka za pravice LGBT39, prav tako jo zanimajo ostale
manjšine in socialno ogrožene skupine. Po duši je nomadka, navdušena nad filmom, glasbo,
kvantno fiziko in vesoljem. Je odkrita lezbijka in ena prvih slovenskih didžejk. Veliko
pozornosti namenja tudi alternativni kulturi in umetnosti. S svojim še čisto svežim romanom
Piknik, ki je izšel konec lanskega leta, je pritegnila veliko pozornost tako stroke kot ljubiteljev
literarne umetnosti.
Piknik
»'Piknik'

sprva

mišljen

kot

zbirka

kratkih

zgodb,

se

bere

kot

roman«

(http://www.skuc.org/knjige/vizibilija/natasa-sukic-piknik). Njegova poglavja so fragmenti, ki
nelinearno prikazujejo intimno izpoved o ljubezni in iskanju svobode. Poleg ljubezenske
zgodbe je v romanu izražen občutek drugosti v romanu Piknik, ki se na prvi pogled kaže kot
odmev, nekje od daleč, ostanek spominov prvoosebne pripovedovalke, ki pa nato preraste v
neprijetno slutnjo vdora od zunaj. Roman govori o dveh svetovih. Prvi je ljubezenska zgodba
med pripovedovalko in Ano, drugi je življenje, ki ju obkroža. Prvi svet je pristen, erotično
naelektren, melanholičen in obsesiven, drugi je realen, prežeč, tesnoben in vkalupljen. Prvi
39

LGBT je kratica za lezbijke, geje, biseksualce in transeksualce
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svet je prepleten z diskurzom ljubezni in iskanjem samega sebe, medtem ko drugi svet
predstavlja ujetost posameznika z margine med diskurze družbe. V obeh primerih je ves čas
prisotno hrepenenje po svobodi.
V zgodbo se vpletajo avtobiografske skice avtoričinega življenja in lahko bi rekli, da je
prvoosebna pripovedovalka v romanu pravzaprav avtoričin alter ego, medtem ko Ana
pooseblja tri različne ženske iz realnega sveta. Gre za intimno zgodbo, ki jo spremljamo v
fragmentih, umeščenih v sedanjost in preteklost, razpetih med Ljubljano, Istro, New Yorkom
in Parizom.
Sprva nas pripovedovalka postavi v leto 2015, v čas njenega ponovnega srečanja z Ano in
povabila na piknik ob koncu sveta. Njuno srečanje, ki se zgodi dve leti po razhodu, v
pripovedovalki vzbudi spomine, ki so zapisi diskurzov iz preteklosti. Prav ti spomini
oblikujejo sedanjost, v kateri se na začetku pripovedi znajdeta z Ano, povezani v prijateljskem
odnosu. Pripovedovalki se celo zazdi, da danes dan ni nič drugačen kot pred dvema letoma,
ko sta bili ljubimki in partnerki. Med njima je še vedno čutiti povezanost in naklonjenost.
Ponovno srečanje jo vrne nazaj v čas, ko sta se z Ano spoznali. Pripovedovalka pove, da je
bila to ljubezen na prvi pogled, saj sta se takoj »zavohali (25)« in se sijajno dopolnjevali:
»Ah, vse mi je ugajalo na njej, njen ogenj, njena elementarna strast do življenja in to, da niti sekundo nisva
govorili reči, sivih, deževnih in dolgočasnih kot novembrsko vreme, pač pa le take, ki so žarele na polno, gorele
in bile dovolj prismuknjene, da so bile zame; v eni sami noči sem doumela – Ana je pravi človek zame« (ibid.).

Prvi spomini na njuno ljubezen so lepi in strastni:
»ob njenem nenadnem dotiku me je zadelo v mednožju, oblila me je vročina in mi mehčala kolena, in ko sem
pogledala v njene vražje oči, me je obliznil ogenj in bilo je, kot da enkrat jasno, drugič zabrisano, gledam v divje
morje iskreče se svetlobe« (26).

Kmalu ljubezensko idilo prelomi ljubosumje in strah pred izgubo intime in v njuno dvojino
vstopijo diskurzi bivših in potencialnih prihodnjih ljubezni. Ko si pripovedovalka in Ana
začneta lastiti druga drugo, postane njun odnos zadušljiv in nič več svoboden. »Do Jen sem
imela punco, ki je zase trdila, da je strašno fri, in do Amelije iluzijo, kako fri da sem jaz« (45).
Čeprav je bila Ana za pripovedovalko usodna ljubezen, je njuno razmerje doživljalo različne
epizode, ki so bile polne strasti, strahu, ljubosumja, navezanosti in hrepenenja. Hrepenenja po
svobodi, katero si ves čas ponujata in jo hrati odklanjata. Pripovedovalka pravi:
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»Hočem biti z ljudmi, ki jih imam rada, nočem biti sama, a pri tem hočem ostati svobodna, brez potlačitev in
brez občutkov krivde, ker ne znam več živeti v dvoje. Predvsem pa nočem, da moja svoboda koga boli« (33).

Dokler je ljubezen na vrhuncu, je njen diskurz postavljen v ospredje, vendar je že ob slutnji
razhajanja, čutiti vdor diskurzov od zunaj, tudi tistih, ki njun svet vidijo v margini. Prav tako
se spremeni dinamika ljubezenskega diskurza, ko se ljubezen trga na pol, razbija in košček po
košček spet lepi.
»Oh ja, oh ja, reče in mrtvo utrujena obleži na postelji, vkovana v temo, mene pa prime, da bi si položila dlan v
suho špranjo in masturbirala kar pred njo.
'Naj vidi! Naj Gleda!
A iz špranje, ki jo je Ana tolikokrat razklala in iz nje izvabljala čisti užitek, se sok v tem mojem nadvse bednem
stanju ne bi nikdar pocedil /.../ razpoka med mojimi ponižanimi stegni je pekoče suha kot mrtva struga ob
izgubljeni prašni cesti /.../ en sam prah in čisto nič drugega«.

Zaton njune ljubezni v romanu ves čas spremlja zunanji svet. Zaznan je v tišini, v dvojini, v
slutnji in pričakovanju. Bolj intenzivno ga pripovedovalka doživlja, ko razpoloženje v
ljubezni pada, torej takrat, ko ljubezenski diskurz ni dovolj močan in gluh za zunanji svet.
Čeprav je v romanu lezbični diskurz postavljen na prvo mesto, je njegovo zavedanje diskurza
družbe neizbežno ter vdira v zavest na različne načine. Najprej se pojavi kot odmev in spomin
izrečenega in neizrečenega v podobi mame in hčerke. Tu gre za poseben odnos, povezan z
družinskimi vezmi. Dominantna je v tem diskurzu mama, ki ji družba narekuje skrb, da se bo
njen otrok čim bolje infiltriral v pravila in norme dominantnega diskurza. Subjekt hčerke
lezbijke je subjekt drugega. Hčerkina resnica je sicer prisotna, vendar ni nikdar postavljena v
diskurz, saj norme družbenega diskurza odklanjajo resnico margine in iz nje ustvarjajo tabu
temo. Del diskurza je v njunem odnosu tišina in zanikanje drugosti. »Tudi doma se z mamo
teh stvari nisva pogovarjali« (Sukič 27). V njuni tišini se skrivajo predsodki, ki, čeprav so
neizrečeni, lezbičnosti in homoseksualnosti nasploh, dodelijo različne etikete: ena takšnih je
na primer medikalizacija40, katere občutek je zaznati v naslednjih stavkih pripovedovalke:
» /.../ samo enkrat je beseda nanesla na sapfizem, kot se je ob tej priložnosti o ljubezni med ženskami izrazila
moja mama, /.../ Sapfizem – kot bi hotela temu pojavu dati nekakšen medicinski pridih; kot bi rekla sapfilis ali
sapfitis« (ibid.).

40

Podaljšek psihiatričnega diskurza o istospolni usmerjenosti s konca 19. stoletja (Kuhar 7).
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V tišini se utrjujejo že nastali stereotipi, ki lezbijke vidijo kot grde in možače:
»Zakaj lezbijke ne bi smele biti lepe, me je prešinilo in nekako sem privoščila mami, da je bila ravno Garbo,
ženska, ki bi lahko bila s komerkoli, ki se je ne bi branili ne moški ne ženske, tista, ki je njene pošastne predstave
o grdih in moških lezbijkah postavila na laž« (ibid.).

Prav tako so zaznani stereotipi, ki se nanašajo na to, da naj bile lezbijke možače. Pri tem je
uporabljen indirekten diskurz:
»Po televiziji je bil dokumentarec o Greti Garbo, mamini /.../ takrat najljubši filmski igralki. Bilo je očitno, da se
je Garbo zapletla v noro ljubezensko zgodbo s povsem neznano lepotico Mercedes d'Acosta, čeprav tega v filmu
ni nihče povedal naravnost; /.../« (28).

Po Foucaultu je resnica spremenljiva in ni univerzalna resnica dominantnega diskurza, je tudi
drugačna od resnice margine. Ko trčita obe resnici skupaj, se zgodi razkritje, na katerega
dominantna družba pogosto odreagira negativno.
»Stvar je bila kristalno jasna in mamo je resnica o Garbo vidno pretresla« (ibid.).

Zdi se, kot da diskurz manjšine ni možen brez zavedanja prisotnosti diskurza družbe.
Lezbičen diskurz se mora soočiti z mnenjem večine, ki je lahko pozitivno ali negativno, a v
vsakem primeru vpliva na obratni diskurz drugih. Na primer neki pesnik na zabavi izjavi, da
sta z Ano videti kot Rimbaud in Verlaine ... čisto obsedeni sta druga z drugo (39), to
primerjavo, ki je mišljena pozitivno, avtorica še večkrat ponovi in poudari. Podobno ji ne
gredo iz glave stavki sosede Fjorele, ki v vsem kar izreče, izraža gnus, prezir in homofobijo.
»Ove slovenke iz one drvene kučice u šumi, koje se, zamislite li ovu bludno i davoljo radnjo, ševe izmedu sebe«
(Sukič 89). Fjorelina resnica je torej, da se lezbijke ne ljubijo in da pri vsem tem gre samo za fuk. Prav tako jih
zasmehljivo označi kot »predobre za fante«. »Fuuuj, vidi li ove slatke male djevojčice, kojima fale dečki, koje
njih ni ne znaju, suviše su one fine za njih, jel tako?« (ibid.).

In homofobni diskurz taksista z Metelkove:
»Taksistove potuhnjene in sovražne oči so žarele v retrovizorju, momljal je o teh prekletih pedrih in
narkomanski golazni iz Metelkove, midve pa sva se mu najprej smejali, potem pa smo bili vsi tiho.«
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Intertekstualne reference so ujete v likih, kot so Djuna Barnes, Greta Garbo, Ženske iz levega
brega ... Avtorica se v romanu večkrat medbesedilno še posebej navezuje na pisateljico Djuno
Barnes. Na primer Anina najljubša knjiga je ravno Nočni gozd, zanimiva je tudi njena pariška
zgodba, kjer je preživela nekaj noči v hotelu, v postelji Djune Barnes (32), ali pa asociacija na
Nočni gozd, ko se v romanu spremeni razpoloženje, ko je prisoten strah, melanholija, občutek,
da te nekdo gleda, je to sredi nočnega gozda (92). Torej tudi tukaj asociacija na strah pred
družbo ki je dominantna, ki ima moč.

Primerjava lezbičnega diskurza v obeh romanih
Lahko bi rekli, da je značilnost diskurza v obeh romanih njegova zamenjana vloga, ko diskurz
drugega postane prvi. Vseeno se pozicija subjektov v romanih razlikuje. V Nočnem gozdu so
drugi sicer dominantni, vendar jih zaustavlja neka višja, nevidna sila, ki postavlja norme čez
dan. V Pikniku se oba svetova srečujeta fizično, skozi diskurze, v mislih; v obliki strahu in zle
slutnje. Srečujeta se nenehoma, tako da tu ni umika, medtem ko se osebe v Nočnem gozdu
lahko umaknejo v temo noči in svojo svobodo izživijo skozi sanje. Medtem ko se Nočni gozd
prikazuje kot v sanjah, se Piknik zaveda minljivosti časa. Nočni gozd se s svojimi
diskurzivnimi strategijami izmika in beži pred realnostjo, Piknik realnost na taknačin
prevprašuje. Tako v Nočnem gozdu, kot v Pikniku moč prihaja iz dveh strani, ena je sila
privlačnosti in potrebe po nezanikanju sebe in svojih potreb, druga moč je moč običajno
dominantnega diskurza, ki takšne želje vidi kot deviantne in sporne. Prisotno je nenehno
branjenje ter dokazovanje lezbičnega diskurza, ki se popolnoma ne znebi občutka manjšine in
prisotnosti dominantnega diskurza, ki si dominantne pozicije nikakor ne dovoli odvzeti. V
obeh romanih se dominantni diskurz brani s predsodki, komentarji in (tihimi) grožnjami.
Včasih ne vemo, kaj je res in konkretno in kaj je samo vgrajeno v naših glavah (velja za oba
romana). Običajno dominantni diskurz jemlje besedo in poskuša vplivati in nadzorovati potek
zgodbe ter popačiti vsebino običajno tistega, ki je v manjšini in je običajno tiho. Lezbični
diskurz vpet v literarni jezik nam dovoljuje pogled onkraj pravil dominantnega diskurza, saj
nas lahko približa v perspektivi in manjšine in nas pelje v intimo ljubezenske in bivanjske
tematike, kar je izraženo v obeh romanih. Tragičnost likov in grotesknost usode na neki način
katarzo samo poveča. Znani občutki na drugih obrazih. Ko pripovedovalec pade v svoje
občutke, pozabimo na to, kdo jih doživlja in se lahko poistovetimo. Pri tem je možna zadrega,
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kar predstavlja ogledalo naših norm in zapovedi, ki so tudi odraz tistega diskurza, kateremu
sami prevladujoče pripadamo.

Skozi stereotipe, ki jih ustvarja dominantni diskurz, se prav tako soustvarja identiteta lezbijke,
zato boljša podoba lezbijke v dominantnem diskurzu pozitivno vpliva na samo podobo
lezbijke. Stereotipi so tisti, ki poenostavljajo stvarnost, da se lahko hitreje prilagodimo
socialnemu okolju, kar je kljub reduktivnosti stereotipa načeloma dobro. Dominantni diskurz
je z vidika mesta, ki ga v njem zgodovinsko spremenljivo zaseda lezbijka, zato še kako
pomemben.

Zaključek
Ob pisanju diplomske naloge z naslovom Specifika diskurza v lezbični literaturi, kjer sem se
podrobneje osredotočila na romana Djune Barnes Nočni gozd in Nataše Sukič Piknik, sem
naletela na kar nekaj težav, še preden sem se sploh poglobila v lezbično literaturo in romana,
ki naj bi ju obravnavala.
Naprej sem se vprašala, kdo je lezbijka? Na to vprašanje sem odgovorila takole: lezbijka je
ženska, ki se običajno zaljubi v žensko. Drugo vprašanje, ki sem si ga zastavila, je: kaj
lezbijko osrečuje? Moj odgovor je bil, da je lezbijka srečna, ko ljubi žensko, ki ji to ljubezen
tudi vrača. Naslednje vprašanje se glasi: so lezbijke del naše družbe, že odkar družba obstaja?
Odgovor je, da, kar potrjujejo tudi zgodovinska dejstva. In še zadnje: glede na to, da si stroka
še vedno ni povsem edina, kaj je tisto, kar lezbijko naredi lezbijko, ali je to sploh pomembno
za samo vključitev in razumevanje lezbijke v družbi in ali dosedanja nevednost, nezmožnost
ali nezainteresiranost stroke, da pride do enotnih zaključkov pri vprašanju lezbičnosti in
lezbijke kakorkoli prevprašuje, ogroža ali povečuje njen obstoj? Moj odgovor je: ne. Torej, v
čem je težava? Kaj je tisto, kar v družbi lezbijko stigmatizira in jo opredeli kot drugačno,
deviantno, umsko neuravnovešeno, grdo, bolno, zakompleksano, nenaravno, grešno, in še
mnogo tega bi se našlo v skupni zgodovini. Komu in čemu služijo te oznake in kategorizacije
in kakšen je njihov namen in pomen? Kako to, da je diskriminacija sploh prisotna in zakaj naj
bi bila nujna in kako to, da diskriminacijo podpirajo državne, verske, družbene in moralne
zapovedi? Kako to, da se na podlagi spolne usmerjenosti lahko nekoga šikanira, prižiga na
grmadi, označuje za kriminalca, duševno motenega in krivega za poplave, umore, detomore,
aids, upadanje rodnosti, krajo otrok in tako naprej?
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Na vsa ta vprašanja je med drugimi,npr. v svoji Zgodovini seksualnosti, skušal odgovoriti ali
jih vsaj raziskati Foucault. Nanje lahko odgovorijo diskurzi, ki oblikujejo posamezno družbo
v vsakokratnih zgodovinskih situacijah, kar pomeni, da je odgovor zgodovinsko spremenljiv.
In ker je lezbični diskurz diskurz manjšine in postavljen v senco dominantnega diskurza, se
glede na njega tudi formira. Zato ne moremo prezreti prvega, ko govorimo o drugem. Da bi
bil viden, se mora lezbični diskurz upreti izključevalni logiki dominantnega diskurza in
zgraditi nove meje. Skozi politiko dominantnega diskurza bi zato lezbijke lahko razumeli kot
izdajalke ali prebežnice, a v okviru lezbičnega diskurza kot junakinje, ki v iskanju svojega
bistva, svoje lastne idetitete, odpirajo prostor za nove diskurze, takšne, ki ne ustvarjajo
subjekta po meri neke norme in ki niso zgrajeni po nespremenljivem kalupu subjektivne
resnice dominantnega diskurza. Strpnejši, kot je dominantni diskurz, boljša je podoba
drugega; in večja kot je vidnost lezbičnega diskurza, bolj je ta sprejet v normah družbe oz.
njenih dominantnih diskurzov. Realnost je kontekst, v katerem se ustvari literatura, zato je
vpliv dominantnega diskurza zaznati tudi v romanih, ki na prvo mesto postavijo lezbijko in
njeno dvakratno drugost. Tudi v literaturi oziroma v romanu se lezbični diskurz zaveda
prisotnosti družbe in njenih norm, vendar ima to moč, da norme prevprašuje in to na najbolj
osebni ravni intime, spola in spolne usmerjenosti. To moč si je vzpostavil tudi v kontekstu
zgodovine feminizma.
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