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To~kata na vkrstuvawe na feminizmot so post
strukturalisti~kata misla e osobeno zna~ajna
poradi `ivosta i produktivnosta {to gi
inducira vo feministi~kiot diskurs. Post
strukturalisti~kata filosofska kritika na ra
cionalniot subjekt igra specifi~na uloga vo
feministi~kata kritika na racionalnosta.
Feministi~koto dvi`ewe postojano e vo ~ekor so
poststrukturalisti~kiot argument deka subjektivi
tetot e jazi~ki konstrukt, specifi~en amalgam
na razli~nite pozicii na subjektot, argument koj
feministi~kite avtori go koristat na razli~ni
na~ini za da ja kritikuvaat tendencijata, osobeno
izrazena kaj radikalnite feministi, protiv kon
ceptot na globalno sestrinstvo vrzano za univer
zalni `enski karakteristiki, t.n. esencijalizam.

Pika kryqëzimit të feminizmit me mendimin poststruktu
ral është në mënyrë të veçantë e rëndësishme për shkak
të gjallërisë dhe produktivitetit të cilët i indukton në
diskursin feminist. Kritika filozofike poststrukturaliste e
subjektit racional luan rol specifik në kritikën feministe
të racionales. Lëvizja feministe vazhdimisht është në hap
me argumentin poststrukturalist se subjektiviteti është
konstrukt gjuhësor amalgam i pozitave të ndryshme
të subjektit, argument të cilin autorët feministë e
shfrytëzojnë në mënyra të ndryshme që ta kritikojnë
tendencën veçamërisht të shprehur te feministët
radikalë, kundër konceptit të motërisë globale lidhur me
karakteristikat universale femërore, të ashtuquajturit
esencializëm.

Do kade mo`e da se iscrtuva feministi~kiot dis
kurs zasnovan na poststrukturalisti~kata misla?

Deri ku mund të përvijohet diskursi feminist i bazuar në
mendimin poststrukturalist?

Lois Meknej sproveduva istraga za ulogata i vlijani
eto na deloto na Mi{el Fuko, francuskiot filosof
i istori~ar na sistemite na misleweto vo funkcija
na socijalnata feministi~ka teorija. Sferata na in
teres za feministi~kata misla Meknej ja locira vo
sredi{niot period od negovoto tvore{tvo, odnosno,
vo Nadzor i kazna i prviot tom na Istorija na Sek-

Lois McNay bën kërkime për rolin dhe ndikimin e
veprës së Mishel Fukosë, filozofi francez dhe historian
i sistemeve të mendimit në funksion të teorisë sociale
feministe. Sfera e interesit për mendimin feminist
McNay e locon në periodën e mesme të krijimtarisë së
tij, përkatësisht, në Mbikëqyrje e ndëshkim dhe në
kaptinën e parë të Historisë së Seksualitetit, Vullneti për
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sualnosta, Volja za mo}. Vo ovie dela Fuko rasprava
za teorijata na mo}ta i nejzinata tesna povrzanost
so teloto, koja feministi~kite pisateli ja koristat
za da gi objasnat razli~nite aspekti na `enskata
pot~inetost. Idejata na Fuko, deka seksualnosta ne
e vrodena prirodna osobina na teloto tuku eden vid
istoriski efekt na specifi~ni relacii na mo},
im obezbeduva na feministi~kite avtori osobeno
polezna analiti~ka ramka vo obidot da se objasni
`enskoto iskustvo kako osiroma{eno i kontrolira
no vo sklopot na odredeni kulturni i predodredeni
modeli na `enskata seksualnost. Taka idejata deka
teloto e konstrukt na mo}ta, pravi toa da e dotolku
pove}e kulturen otkolku priroden entitet, a so
toa pridonesuva vo golema mera vo debatata protiv
esencijalisti~kata feministi~ka misla. Sepak, i
pokraj upotrebata na Fukoovata ideja za teloto kako
konstrukt na relacii na mo}ta, feministi~kite av
tori se akutno svesni za kriti~nite ograni~uvawa
pri polzuvaweto na negoviot diskurs. Ovie
ograni~uvawa se koncentrirani okolu te{kotijata
da se asimilira edna, prvi~no filosofska forma
na kritika, vo edna feministi~ka teorija koja poba
ruva emancipatorska politika. Meknej zabele`uva
deka Fuko, registriraj}i gi efektite na mo}ta vrz
teloto, gi reducira socijalnite agensi vo pasivni
tela i ne se trudi da objasni kako individuite bi
mo`ele da dejstvuvaat avtonomno. Vpro~em, zatvo
ren teoriski diskurs za subjektivnosta e funda
mentalna cel na eden feministi~ki proekt, preku
povtorno otkrivawe i reevaluacija na `enskoto
iskustvo. Za Meknej, tvore{tvoto na Fuko rezultira
so nerazre{ena tenzija pome|u negovata posvetenost
na emancipatorska socijalna promena i negovoto od
bivawe da iscrta normativni pretpostavki vrz baza
na koi bi se vtemelila edna takva promena. Kako i
pove}eto postmoderni teoreti~ari, Fuko odbiva da

fuqi. Në këto vepra Fukoja i shqyrton teorinë e fuqisë dhe
lidhshmërinë e saj të ngushtë me trupin, i cilin autorët
feministë e shfrytëzojnë për t’i shpjeguar aspektet e
ndryshme të nënshtrimit femëror. Ideja e Fukosë, se
seksualiteti nuk është veçuri e lindur e trupit, por një farë
efekti historik i relacioneve specifike të fuqisë u siguron
autorëve feministë një kornizë analitike veçanërisht të
dobishme e cila në përpjekjen që të shpjegohet përvoja
femërore si i e varfruar dhe e kontrolluar në tërësinë të
modeleve të caktuara dhe të paracaktuara të seksualitetit
femëror. Kështu se ideja se trupi është konstrukt i fuqisë,
bën që kjo të jetë aq kulturor se sa entitet natyror dhe
me këtë kontribuon në masë të madhe në debatin
kundër mendimin esencialit feminist. Megjithatëë,
edhe krahas përdorimit të idesë së Fukosë për trupin si
konstrukt i relacioneve të fuqisë, autorët feministë janë
të vetëdijshëm në mënyrë akute për kufizimet kritike me
rastin e shfrytëzimit të diskursit të tij. Këto kufizime janë
koncentruar rreth vështirësisë që të asimilohet një formë
fillimisht filozofike e kritikës, në një teori feministe e cila
kërkon politikë emancipatore. McNay vëren se Fukoja
duke i regjistruar efektet e fuqisë mbi trup i redukton
agensat socialë në trupa pasivë dhe nuk përpiqet të
shpjegojë se si individët do të kishin mundur të veprojnë
në mënyrë autonome. Ndërkaq diskursi i mbyllur teorik
për subjektiven është qëllim fundamental i një projekti
feminist përmes zbulimit të sërishëm dhe të rievaluacionit
të përvojës femërore. Për McNayn, krijimtaria e Fukosë
rezulton me tension të pazgjidhur midis përkushtimit të
tij të ndryshimit emancipator social dhe refuzimit të tij
që të përvijojë supozime normative në bazë të cilave do
të bazohej një ndryshim i tillë. Si edhe shumë teoricienë
postmodernë, Fukoja refuzon të vendosë normativa
të etikës së vetshmërisë, sespe, kjo do të rezultonte me
efekt normalizues mbi lirinë individuale për veprim
dhe ndryshim. Megjithatëë në lidhjen e mundshme të
feminizmit dhe të postmodernizmit autori mendon se

postavi normativi na etikata na sebnosta, bidej}i,
toa bi rezultiralo so normalizira~ki efekt vrz
individualnata sloboda za dejstvuvawe i promena.
Sepak, vo mo`niot spoj na feminizmot i postmo
dernizmot, avtorot smeta deka edna reevaluacija na
deloto na Fuko od strana na feministi~kite pisa
teli, osobeno etikata na sebnosta, mo`e mnogu da i
ponudi na feminist~kata misla vo celost.
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një rievaluacion i veprës së Fukosë nga ana e autorëve
feministë, veçanërisht etika e vetshmërisë mundet t’i
ofrojë shumë mendimit feminist në tërësi.
Përkthim: Lindita Ahmeti
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