Vesna Leskošek
TRGOVANJE S TELESI IN DUŠAMI ŽENSK NA SLOVENSKEM
DO KONCA 19. STOLETJA

Z zgodovino1 žensk na Slovenskem sem se začela
ukvarjati pred nekaj leti. Pravzaprav sem pričela
brskati po virih, še preden sem prebrala katero
od knjig iz klasične zbirke ženske2 zgodovine. Ko
sem jih začela prebirati, je bilo kmalu jasno, da
so začetki odkrivanja ženske preteklosti povsod
podobni. Najprej se raziskovalke soočimo z nekaj
dejstvi. V splošnih nacionalnih zgodovinopisnih
knjigah je malo podatkov o ženskah, še manj je
ženskih imen. Vzroki za pomanjkanje podatkov
so različni. Kronistov ženski dogodki niso zanimali, zato jih niso zapisovali. Tovrstni dogodki
ne zanimajo niti zgodovinarjev, zato jih pri obnavljanju izpuščajo. Tako lahko npr. najdemo več
podatkov o ženskah v zgodovinskih knjigah iz začetka stoletja kakor v novodobnih, ki črpajo iz
prejšnjih. Pri branju teh knjig tudi opazimo, da
avtorji večkrat opisujejo ženske dogodke, ko pišejo o preteklih obdobjih, in jih pričnejo opuščati,
ko se približujejo opisovanju aktualnega časa. Nastane vtis, da ženske v zgodovini niso prisotne,
vtis, da niso počele nič takega, kar bi jim zagotovilo mesto v zgodovinskem spominu. Na tak
način se zabriše njihova vloga, kar po drugi strani
omogoča vzdrževanje stereotipnih predstav o ženski naravi. Izpuščanje ženskih imen in dogodkov
iz zgodovine ima torej jasen namen v vzdrževanju
želene podobe žensk in ženskosti. Učinki takega
izpuščanja se kažejo tudi v tem, da je treba, če ni
zgodovinskega spomina, začeti vedno znova. Tako
se v zadnjih letih veliko sprašujemo o vlogi žensk
v politiki in med drugim naletimo tudi na razprave, ki pravijo, da nastopanje v javnosti ni v ženski
naravi, politika pa ne ustreza njihovemu značaju.
Michelle Perrot (1984) se je v zgodnih sedemdesetih letih v Franciji spopadala s podobnimi
težavami, ko je skupaj s kolegi in kolegicami z
oddelka za zgodovino in sociologijo vzpostavljala
prvi tečaj o ženski zgodovini v Franciji. Ob po-

manjkanju materiala in teoretskega okvira so tečaj
poimenovali »Ali imajo ženske zgodovino?«.
Vprašanje je bilo predvsem posledica pomanjkanja dostopnih podatkov in prepričanja, da so v
splošnih zgodovinskih knjigah popisani dogodki,
ki so usodni za narod, torej so univerzalni, veljavni
za oba spola. Nepopisani dogodki so brez posebne vrednosti za zgodovinske poteke. Zato je zgodovinopisje v bistvu legitimiranje razmerij moči.
V zgodovino namreč pridejo in v njej obstanejo
tisti, ki imajo družbeno moč za definiranje
pomembnosti in nepomembnosti družbenih
procesov ali posameznih dogodkov. Boj za zgodovino je zato boj za pravico do interpretacije. V
uradnih zgodovinah ne najdemo niti hendikepiranih niti istospolno usmerjenih, še manj revne
ali vsakdanje ljudi iz ulice. V tem smislu uradne
zgodovine nikoli niso bile zgodovine vsakdanjega
življenja. Vendar so vprašanja o tem, ali imajo
ženske svojo zgodovino, danes že presežena. Se
več, raziskovanja so pokazala, da so bile ženske v
preteklosti vpete v družbeno dogajanje na način,
ki razbija stereotipne, ustaljene podobe o njeni
naravi in družbeni vlogi. Arlette Farge (gl. ibid.)
ugotavlja, da se hkrati z odkrivanjem ženske preteklosti razbijajo sodbe o vlogi moških v zgodovini. Raziskovanje ženske preteklosti ni pomenilo
namreč samo dodatka k splošni zgodovini, temveč
ji je oblikovalo novo podobo.

KONCEPT TELESA
Teoretske razprave o telesu se ukvarjajo predvsem
z naravnim in družbeno konstruiranim telesom
in se med sabo ločijo po tem, kakšno vlogo in
moč dajejo enemu in drugemu. Ženska družbena
identiteta je bila dolgo časa pogojena s kulturno
percepcijo njihovih teles. Zato je telo tema

feminističnih razprav ves drugi val feminizma,
razprave o telesu pa lahko najdemo tudi v tekstih
prvega vala. Zahteva po pridobitvi moči za kontrolo in upravljanje z lastnim telesom je pomembna tema aktivističnih ženskih skupin in feministične teorije. Ženska zgodovina je zgodba o njihovih telesih, in sicer zato, ker dolgo časa niso bile
nič drugega kot telesa (Fouquet v: Perrot 1984:
61). Telo je stoletja oblikoval moški razum, zato
je treba raziskovati moško govorico. Ženske morajo o svojem telesu spregovoriti same in tako
začeti spreminjati veljavna prepričanja. To lahko
počnejo s pomočjo teorij spolnih razlik, ki dekonstruirajo ali »spodkopavajo prepričanje o 'naravnih' temeljih družbeno kodiranih razlik, sistema
vrednot in reprezentacij« (Braindotti v: Bahovec
1998:62).
Sociologijo zanima, kako na telo vplivajo družbeni odnosi, procesi in institucije. So konstruktivistični, ker poudarjajo, da je človeška telesnost
izpeljana iz družbenih fenomenov. Foucaultove
analize discipline, kazni, norosti in seksualnosti
kažejo na prisotnost moči v diskurzih, ki konstruirajo človeško utelešenje. Sam govori o svojem
delu kot o izdelovanju zgodovine teles, ki jo določa
tako, da izdeluje zemljevid teles in učinkov moči
nanje. Njegova teorija vednosti pravi, da se telo
konstruira skoz diskurze in zunaj diskurzivnega
ne obstaja, izgine kot materialen fenomen. Človeške telesnosti ne moremo do konca zajeti, ker
je telo prepleteno z mrežo že obstoječih pomenov,
ki se oblikujejo skoz različne diskurzivne prakse.
Odnos med razumom in telesom določa umestitev
telesa v moderne disciplinske sisteme, razum pa
s tem postane lokacija za diskurzivno moč. Telo
je le inertna masa, ki jo nadzorujejo diskurzi,
locirani v razumu. Vendar Shilling (2000: 420)
pravi, da tako razmerje med razumom in telesom
zanemari dejstvo, da lahko disciplinski sistemi
postanejo »živeče izkušnje«, ki nimajo učinka le
na razum, temveč tudi na čutila. Govori o diskurzivnem redukcionizmu, ki se reflektira tudi v delu
Butlerjeve. Ta zavrne idejo preddiskurzivnega telesa in pravi, da so telo, spol in družbeni spol
diskurzivni konstrukti. Regulativne družbene norme institucionalno in diskurzivno konstruirajo telesno materialnost. Foucault in Butler postavljata
telo samo znotraj obstoječih razmerij moči.
Rosi Braindotti vzpostavlja razliko med govorom o družbenem spolu in med govorom o spolni
razliki (gl. Bahovec 1998: 59). Pravi, da teoretičarke družbenega spola zanima predvsem, kako

na spol vplivajo kulturni in družbeni procesi, govor o spolni razliki pa vključuje tudi nezavedno
željo in identifikacijo. Razmerje med spoloma zgodovinsko obvladujejo oblastna razmerja, ki določajo družbeno pozicijo spolov skoz čas, učinke te
diskvalifikacija pa izkušajo ženske v svoji telesni
eksistenci. Ne glede na to, ali verjamemo v preddružbeno telo, ki je očiščeno pomenov in na voljo
za prepoznavanje prave narave, ali pa menimo,
da so taki esencialistični pristopi vnaprej izgubljeni, ostajajo osnovna prepričanja o spolni razliki ali konstrukciji ženskosti in moškosti podobna.
Določajo jih oblastna razmerja, ki legitimizirajo
neenakosti tako, da postavijo veljavna merila moškosti za univerzalna, ženskosti pa ne samo za
parcialna, temveč preprosto manjvredna. Dekonstrukcija teh razlik, sledenje diskurzu skoz zgodovino, reflektiranje pomenov in razlik v vsakdanjem življenju jemlje takemu univerzalizmu moč.
Tako početje pa je mogoče le s posegi v zgodovino,
skoz katero so se oblikovale razlike. Gre kratko
malo za boj za interpretacijo, ki je mogoča s pomočjo zgodovinskega spomina.

RAZSEŽNOSTI TELESA
V SLOVENSKI ZGODOVINI
Javne razprave o ženski »naravi« in njenem mestu
v privatnem in javnem prostoru segajo na Slovenskem v trideseta leta 19. stoletja, v čas pred narodnim preporodom. To je čas, ko redki slovenski
izobraženci izven cerkvenih krogov nabirajo znanje in izkušnje tudi v tujini, redke slovenske izobraženke pa še vedno pridobivanjo in ohranjanjo
znanje znotraj obzidij samostanov ali gradov. So
torej bolj ali manj vezane na znanja, ki jih pridobivajo s posredovanjem cerkvenih institucij, vendar
niso omejene zgolj nanje (Lenard 1922). Razprave o ženski naravi segajo nekaj stoletij v preteklost
in se razvijajo hkrati s katoliško cerkvijo. Pri študiju zgodovinskih virov opazimo, da se intenzivirajo ob vsakem vstopu žensk v polje javnega, pogosto pa jih spremlja sistem bolj ali manj krutega
kaznovanja, katerega namen je bil predvsem
strahovanje in discipliniranje.3
Nasploh so bila ženska telesa izpostavljena
raznim oblikam fizičnega nasilja in mučenja skoz
vso zgodovino. Pretepanje doma je bilo del normalnosti, določena mera se je sprejemala kot
samoumevna in celo koristna za žensko in otroke
(Puhar 1982: 156). Strategije preživetja so se us-

merjale zlasti v načine izogibanja in ne v problematizirale samega nasilja. Narobe pa je bila zmožnost fizičnega kaznovanja del moškosti. Če moški
ni pretepal žene in otrok, je veljal za revo in mehkužneža (ibid.). Sprejemanje domačega nasilja je
bilo med drugim tudi posledica sporočilnosti javnega kaznovanja. Ženske so bile javno kaznovane
huje kot moški, ker se zanje še manj spodobi kršiti
postave kakor za moške. Prekršiti pravila ženskosti je bilo hujše dejanje od prekrška samega.
V konstruiranje ženskosti4 je bilo vso zgodovino usmerjenih veliko družbenih naporov. Žensko
so priklepali na dom razni rituali, šege in navade,
pregovori in druga sporočila, ki so prehajala večinoma5 od mater na hčere in so delovala kot nenapisani zakoni, po katerih so se morale ravnati. S
pokristjanjevanjem pa postane cerkev najvztrajnejša ustanova oblikovanja ženskosti in pospremi
svoje napore z bogatim sistemom nadzorovanja
in sankcioniranja. Slovenska zgodovina nam sicer
ne ponuja veliko podatkovnih podlag za analizo.
Nič ne vemo o staroselcih, o slovanskih navadah
vemo zelo malo, skoraj nič o vsakdanjem življenju,
čeprav je bilo ravno to za ženske najbolj pomembno. Najobilnejše etnografsko gradivo o ženskah
so ljudske pesmi, ki pa niso zanesljiv vir, saj so
pogosteje opevale želene podobe kakor dejansko
življenje, čeprav v njih hkrati zlahka prepoznamo
prevladujoče stereotipne sodbe. Vendar je znanih
kar nekaj zgodovinskih dogodkov, obredov ali običajev, v katerih so ženske odmik od zapovedanega
plačale z življenjem ali bile kako drugače kruto
kaznovane. Ti dogodki so predmet analize pričujočega teksta.

STAROSLOVANSKO OBREDJE
Če posežemo malo dlje v zgodovino, najdemo dve
staroslovanski navadi, ki se simbolno vežeta na
podreditev. To sta smrt žene ob smrti moža (Sluga
1979, Lenard 1922, Vilfan 1961) in postriženje
dečkov (Lenard 1922). Obe sta obrednega značaja, sta torej kodificirani, ponavljajoči se dejanji s
simbolnim pomenom in dejansko koristnostjo
(Cazeneuve 1986). O tem, kako sta obreda delovala, kaj pomenita in kakšne posledice ali učinke
sta imela, ni nič znanega, saj njunega pomena ne
razlagajo ne etnološke ne antropološke študije,
zato lahko o tem le ugibamo. Se zlasti to velja za
obredno smrt žene. Tovrstna pokopavanja so v različnih kulturah povezana z lastnino moža, ki jo

ob njegovi smrti položijo v grob, in to je veljalo
tudi za slovanska pokopavanja (Vilfan 1961). O
obredu samem pri Slovanih ni najti drugih podatkov. Ne vemo, kako je potekal in kakšni so bili
njegovi učinki ali posledice. Da bi razvozlali vsaj
del njegovega pomena, se ustavimo pri pojmu
lastnine, ki je bila položena v grob umrlega, in ga
povežimo s patriarhalno ureditvijo skupnosti, o
kateri najdemo nekoliko več zapisov. Patriarhalni
miselni vzorec razvrednoti žensko tako duševno
kakor telesno. Pravi, da je ženska intelektualno
in čustveno inferiorna, telesno šibkejša in zato
popolnoma odvisna. Edina funkcija, ki ji da določeno vrednost, je njena reproduktivna zmožnost,
ki postane resnični predmet lastnine. Lastninska
pravica da možu moč kaznovati nezvesto ženo s
smrtjo, ker ji je zapovedana absolutna zvestoba
(Lenard 1922). Lastnina maternice in hkratna
prepoved spolne združitve z drugimi moškimi je
omogočala jasno identiteto otroka, ki je ob prehodu v individualno gospodarstvo že imel (ne pa
tudi imela) vlogo naslednika. V tem smislu ženska
ne pomeni nič bistveno drugega kot sredstvo reproduciranja. Njena maternica je le »cvetlični
lonček« (Rothman 1989), v katerega se vsadi seme
moškega, ki naredi otroka. 6 Ta cvetlični lonček
oz. posoda se pokoplje skupaj z drugimi osebnimi
predmeti v skupni grob in tako ne more biti na
voljo nikomur drugemu.7 Rothman ugotavlja, da
se podobna odtujitev maternice vrši danes prek
modernih medicinskih tehnologij. 8 Medicina
vzpostavlja direktno povezavo z zarodkom, ga
opazuje in proučuje, omogoči njegov nastanek ali
pa tudi ne.
Postriženje las je bil poganski iniciacijski obred
dečkov. Fantje so bili v določeni dobi po rojstvu
obredno postriženi in tako sprejeti za polnopravne člane družine, za bodoče samostojne ljudi. Pri
dekletih, ki so bile v mladosti pod skrbništvom
staršev, po možitvi pa pod oblastjo moža, se postriženje ni izvajalo (Lenard 1922). Deklice torej niso
bile sprejete za polnopravne člane družine in niso
veljale za samostojne. Lasje so bili pomemben
element osebne identitete in konstitutivni element
moškosti in ženskosti. Simbolizirali so samostojnost in svobodo moških in odvisnost in nesvobodo
žensk, pa tudi navezanost na dom in čast pri ženskah ter odmik od doma in večjo svobodo gibanja
za moške. Dolgi lasje po pokristjanjevanju veljajo
za moško sramoto. Ženski dolgi lasje, speti v kite
in pripeti tesno na lasišče, simbolizirajo seksualno
vzdržnost. Lasje so skoz vso zgodovino, vse do

