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 drugi spol pisateljice in filozofinje Drugi spol (1944) temelj sdrugi spol pisateljice in filozofinje Drugi spol (1944) temelj sodobnega feminizmaodobnega feminizma --
žženska kotenska kot ‘‘‘‘drugi spoldrugi spol’’’’ => problem=> problem

 deklicam in dedeklicam in deččkom telo najprej instrument spoznavanja svetakom telo najprej instrument spoznavanja sveta

(brez spolnih organov)(brez spolnih organov)

 do 4. leta deklic in dedo 4. leta deklic in deččka spolna razlika ne doloka spolna razlika ne določčaa, ju ne razmejuje (ni razlike v, ju ne razmejuje (ni razlike v
obnaobnaššanju, oboji doanju, oboji dožživijo travmo odstavitve, obivijo travmo odstavitve, obččutijo enake interese in ugodja,utijo enake interese in ugodja,

ljubosumje ob materini pozornosti do njunih bratov ali sesljubosumje ob materini pozornosti do njunih bratov ali sester)ter)

 po 4. letu navidezna prednost deklic, depo 4. letu navidezna prednost deklic, deččki za posebne namene + ojaki za posebne namene + ojaččitev moitev mošškeke
veveččvrednosti (penisvrednosti (penis –– simbol avtonomije in ponosa)simbol avtonomije in ponosa)

 v otrov otrošštvu deklicam penis pomeni predvsem prednost pri uriniranjutvu deklicam penis pomeni predvsem prednost pri uriniranju ––

za deza deččke je slednje namreke je slednje namrečč svobodna igra, medtem kosvobodna igra, medtem ko

zanje predstavljazanje predstavlja ‘‘‘‘sramotno in nadlesramotno in nadležžnono susužžnostnost’’’’



 dedečček se od svojega spolnega organa lahkoek se od svojega spolnega organa lahko odtujiodtuji,, ččepraveprav šše vedno doe vedno dožživlja doloivlja določčeneene

strahove (kastracija), a je v primerjavi z deklistrahove (kastracija), a je v primerjavi z dekliččino bojaznijo pred svojoino bojaznijo pred svojo ‘‘‘‘notranjostjonotranjostjo’’’’

neprimerljivneprimerljiv –– bolj ji zanimabolj ji zanima globinaglobina, so bolj neprosojne, so bolj neprosojne

 PUNPUNČČKA kot dekliKA kot dekliččinin alteralter egoego –– predstavljapredstavlja pasivnost, je edini del (predmet),je edini del (predmet),

v katerem se lahko utelesi, s katerimv katerem se lahko utelesi, s katerim se identificirase identificira in predstavlja velikoin predstavlja veliko odtujenost;;

punčka mora biti lepa kot slika

ženstvenost, pasivnost in lepota ideal za žensko

 po punpo punččki se deklica v zrcalu skoziki se deklica v zrcalu skozi ‘‘‘‘zrcalni stadijzrcalni stadij’’’’ dojame kotdojame kot

celota (3celota (3--4 leta); skozenj gredo tudi de4 leta); skozenj gredo tudi deččkiki –– takrat pri obojih pridetakrat pri obojih pride

dodo narcisoidnostinarcisoidnosti



 konkonččni cilj tovrstne vzgojeni cilj tovrstne vzgoje (aktivna) prevlada mo(aktivna) prevlada mošškihkih,, žženskam leenskam le pasivna igrapasivna igra
 kompleksen odnos matikompleksen odnos mati –– hhččii, kjer je na samem za, kjer je na samem začčetku materi hetku materi hččerkaerka ‘‘‘‘privilegiranprivilegiran

objekt, nad katerim izvaja suverenost sebe kot subjektaobjekt, nad katerim izvaja suverenost sebe kot subjekta’’’’, njen, njen alteralter egoego

iz nje skuiz nje skušša nareditia narediti ‘‘‘‘pravopravo žženskoensko’’’’

 deklicam vsa ta obsojenost nadeklicam vsa ta obsojenost na žže zelo utee zelo uteččen sistem odpira moen sistem odpira možžnost zanost za sanjarjenjesanjarjenje
((soapsoap opera)opera)

ooččarljivaarljiva
sramesramežžljivaljiva

lepega vedenjalepega vedenja

gospodinjagospodinja urejena



 dedeččki,ki, šše posebej pa deklicee posebej pa deklice zazaččudeni nad materinstvomudeni nad materinstvom –– njihova dominjihova domiššljijaljija

‘‘‘‘sega v globinosega v globino’’’’, star, staršši jim vse skupaj razlagajo z zadregoi jim vse skupaj razlagajo z zadrego

 dedeččki veki veččkrat ljubosumni na zmokrat ljubosumni na zmožžnost rojevanja noveganost rojevanja novega žživljenja => kraja jajcivljenja => kraja jajc

iz gnezd, teptanje mladih rastlin itd.iz gnezd, teptanje mladih rastlin itd.

 starstaršši si bolji si bolj žželijo deelijo deččka kot deklicoka kot deklico

 ko deklicoko deklico šštudij,tudij, ččtivo in drutivo in družžbaba iztrgajo iz materinega kroga, ugotovi, daiztrgajo iz materinega kroga, ugotovi, da svetusvetu

ne vladajone vladajo žženske, temveenske, temvečč momošškiki

 z materjo jo je povezovaloz materjo jo je povezovalo aktivnoaktivno posnemanje, od oposnemanje, od oččeta pa lahko samoeta pa lahko samo pasivnopasivno
pripriččakuje priznanje svoje vrednostiakuje priznanje svoje vrednosti

 knjiknjižževnost, mitologijaevnost, mitologija odsevajo mite, ki so zrasli iz ponosa moodsevajo mite, ki so zrasli iz ponosa mošških,kih,

žženski liki zelo bledi in slabo zastopani, tudienski liki zelo bledi in slabo zastopani, tudi religija, mediji inreligija, mediji in

pogovoripogovori starstaršševev deklici dajejo jasno sliko odeklici dajejo jasno sliko o prevladi moprevladi mošškega spolakega spola



 igreigre inin sanjarijesanjarije deklico usmerjajo k pasivnosti, zaveda se, da postatideklico usmerjajo k pasivnosti, zaveda se, da postati žženska,enska,

pomenipomeni odpovedodpoved inin samopohabosamopohabo

 smesmeššne predstave deklic in dene predstave deklic in deččkov o spokov o spoččetju otrokaetju otroka –– erotierotiččne izkune izkuššnje ne moremonje ne moremo

zajeti v besede in koncepte, razumemo jozajeti v besede in koncepte, razumemo jo ššele,ele, ko jo doko jo dožživimoivimo => deklica sprva pripeljana do=> deklica sprva pripeljana do
stanja, ko se zastanja, ko se začčne bati zunanjega dogodkane bati zunanjega dogodka –– obramba pred boleobramba pred boleččinoino ((‘‘‘‘Nikoli se ne bom poroNikoli se ne bom poroččilaila’’’’))

 vv ččasuasu pubertetepubertete pri deklici pride dopri deklici pride do preobrazbepreobrazbe –– dojemljiva je za dotike, okuse indojemljiva je za dotike, okuse in

vonje, do katerih je bilavonje, do katerih je bila šše nedavno brezbrie nedavno brezbrižžna, otrona, otrošško telo postaja teloko telo postaja telo žženske =>enske =>

najprej ponos natonajprej ponos nato pubertetna kriza (12pubertetna kriza (12--13 let)13 let) => GNUS in STRAH, ki se navzven ka=> GNUS in STRAH, ki se navzven kažžeta kot:eta kot:

-- tetežžnja po hujnja po hujššanjuanju

-- bolestna sramebolestna sramežžljivost (vljivost (vččasih se razvijejo psihoze)asih se razvijejo psihoze)

 bolebolečča resnica o menstruaciji, ki jia resnica o menstruaciji, ki ji žžal ne prinese nobeneal ne prinese nobene

prednosti kot sprva priprednosti kot sprva priččakujeakuje

 pri depri deččkihkih penis simbol mopenis simbol mošškostikosti, pri deklicah, pri deklicah menstruacijamenstruacija ––

njeno razkrivanje sramotno, v onjeno razkrivanje sramotno, v oččeh deklice pomenieh deklice pomeni bolezenbolezen,,

trpljenje, smrttrpljenje, smrt in ta usoda je kot urokin ta usoda je kot urok

 polegpoleg menstruacijske krizemenstruacijske krize se pojavlja tudise pojavlja tudi tesnoba predtesnoba pred

lastno notranjostjolastno notranjostjo (strah pred posilstvom, nose(strah pred posilstvom, noseččnostjo, porodomnostjo, porodom……))



 poleg menstruacije zapoleg menstruacije začčnejo deklico zajemati tudi vznemirljiva razburjenja, v katerihnejo deklico zajemati tudi vznemirljiva razburjenja, v katerih

se ne prepoznava, razvije sese ne prepoznava, razvije se obobččutljivost erogenih con (skorajda vso telo)utljivost erogenih con (skorajda vso telo)

 ssččasoma se zave, da ima tudi vse to nek svoj posebenasoma se zave, da ima tudi vse to nek svoj poseben namennamen in pri nasprotnemin pri nasprotnem

spolu vzbujaspolu vzbuja klicklic,, žželjoeljo, kar vodi deklico v dodaten strah in tesnobo (more, fantazme), kar vodi deklico v dodaten strah in tesnobo (more, fantazme)

 deklici nobena vzgoja ne more prepredeklici nobena vzgoja ne more prepreččiti, da se ne biiti, da se ne bi ovedelaovedela svojega telesasvojega telesa in da nein da ne

bibi sanjarila svoji usodisanjarila svoji usodi

 sprejetje lastnesprejetje lastne žženskostienskosti mladostnici omogomladostnici omogočča, da postanea, da postane ‘‘‘‘odrasla osebaodrasla oseba’’’’

obsodba naobsodba na pohabljeno in zakolipohabljeno in zakoliččeno eksistencoeno eksistenco



… naj bo odslej drugače.


