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hats a Nice Girl like You Doing in a Text like This?
Vaka glasi naslovot na predgovorot napi{an
od Nensi Tuena za knigata Otkrivaj}i gi ma{kite
tela. Taa e edinstvena `ena me|u urednicite na ovoj
zbornik, pokraj Suzan Bordo pretstavena so tekstot
na Dali veli~inata e va`na?, pomesten vo poglavjeto nasloveno Penis i Falus. Prikaznata {to ja
raska`uva Nensi, se odnesuva na idejata za nastanuvaweto na zbornikot. Otkako prodol`ila so profesurata na Univeritetot na Oregon, opkru`ena so
ma{ki studenti koi diplomirale i specijalizirale
feministi~ka filosofija, taa ne mo`ela, a da ne ja
iskoristi mo`nosta da gi poddr`i nivnite interesi
za feminizmot i feministi~koto gledi{te za
ma{kata telesnost. Zbornikot, kako {to veli taa, e
kulminacija na petgodi{nata sorabotka.

hats a Nice Girl like You Doing in a Text like This?
Kështu e ka titullin parathënia e shkruar nga Nensi
Tuena për librin Duke i zbuluar trupat e mashkujve. Ajo
është e vetmja grua mes redaktorëve të kësaj
përmbledhjeje krahas Suzan Bordo-së e prezantuar me
tekstin A është e rëndësishme madhësia? e vendosur
në kapitullin e titulluar Penisi dhe Falusi. Rrëfimi që e
tregon Nensi i përket idesë së krijimit të përmbledhjes.
Pasi që vazhdoi me profesurën në Universitetin e
Oregonit, e rrethuar me studentë djem, që kanë diplomuar
dhe kanë specializuar filozofinë feministe, ajo nuk ka
mundur të mos e shfrytëzojë rastin ti përkrahë
interesimet e tyre për feminizmin dhe pikëpamjen
feministe për shtatësinë mashkullore. Përmbledhja, siç
thotë ajo, është kulminacion i bashkëpunimit pesëvjeçar.

Pri~inata za isklu~ivo ma{koto prisustvo na
avtori i urednici, spored Nensi, e nejzinoto
uveruvawe deka fenomenologijata na ma{kata
otelotvorenost najdobro }e bide prika`ana od strana
na onie, koi{to go imaat iskustvoto na svetot kako
ma`i. No, toa ne zna~i deka edinstveno ma`ite mo`at
izvorno da filosofiraat za nivnata ma{kost.
Primer za odli~en feministi~ki priod kon ma{kata fenomenologija pretstavuva ^itaj}i go ma{koto telo na Bordo.

Arsyeja për praninë kryekëput të burrave autorë dhe
redaktorë, sipas Nensit, është bindja e saj se
fenomenologjia e shtatëzimit të mashkujve më së miri do
të ishte shfaqur nga ana e atyre të cilët e kanë përvojën e
botës si burra. Por, kjo nuk do të thotë se vetëm mashkujt
munden burimisht të filozofojnë për burrërinë e tyre.
Shembull për qasje të mrekullueshme feministe drejt
fenomenologjisë mashkullore paraqet përmbledhja Duke
lexuar trupin mashkullor të Bordo-së.
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Osven prisustvoto na ma`ite vo edna feministi~ka
kniga, taa gi inaugurira delata na Huserl, MerloPonti i Sartr kako nov inspirativen model na
~itawe na ma{kata telesna pojavnost. Sprotivno od
dominantnata dekartovska paradigma - telo/um, vo
fenomenologiite na ovie avtori teloto ne e ne{to
{to n$ odvojuva od svetot, tuku teloto pretstavuva
na~in na koj svetot n& e daden.

Përveç pranisë së burrave në një libër feminist, ajo i
inauguron veprat e Huserlit, Merlo-Pontit dhe Sartrit si
model i ri frymëzues i të lexuarit të dukshmërisë trupore
të mashkullit. Përkundër paradigmës dominante të
Dekartit - trup/mendje, në fenomenologjitë e këtyre
autorëve trupi nuk është diçka që na ndan nga bota, por
trupi paraqet një mënyrë në të cilën na është dhënë bota.

Vo prvoto poglavje od antologijata Penis i Falus,
se ispituva vrskata i rascepot me|u simboli~kiot
Falus i partikularniot penis, kako razlika na
simboli~kite konotacii na ma{kiot univerzalizam
i konkretnoto ma{ko iskustvo. Vo slednata sekcija
(Maskulinisti~kite mitovi i ma{kite tela) se
prika`ani ma{ki iskustva koi ne mo`e da se smestat
vo poznatite {emi na maskulinizmot.

Në kreun e parë të antologjisë Penisi dhe Falusi,
hulumtohet lidhja dhe shkëputja midis Falusit simbolik
dhe penisit partikular,si ndryshim i konotacioneve
simbolike të univerzalizmit mashkullor dhe përvojës
konkrete mashkullore. Në seksionin vijues (mitet
mashkullore dhe trupat mashkullorë) janë shtruar
përvojat mashkullore të cilat nuk mund të vendosen nëpër
skemat e njohura të maskulinizmit.

Konstruiraj}i go ma{kiot prostor e naslovot na
tretiot del. Tekstovite go analiziraat prisustvoto
na razli~ni ma{ki tela vo razli~ni prostori. Tie
poka`uvaat deka anatomskiot, rasniot aspekt na
telata go otkriva prostorot vo negovata kulturna i
politi~ka oboenost. Zbornikot zavr{uva so Eti~kata zna~ajnost na ma{kite tela, so tekstovi koi
imaat dlaboka iskustvena dimenzija. Avtorite gi
postavuvaat temite za sportot i tatkovstvoto vo edna
interakciska ramka na poedinecot so po{irokiot
kulturen prostor.

Duke konstruktuar hapësirën mashkullore është titulli
i pjesës së tretë. Tekstet e analizojnë praninë e trupave të
ndryshëm mashkullorë në hapësira të ndryshme. Ato
tregojnë se aspekti anatomik, racor i trupave, e zbulon
hapësirën në ngjyrimin e saj kulturor e politik.
Përmbledhja mbaron me titullin Rëndësia etike e trupave
mashkullorë, me tekste që kanë dimension të thellë të
përvojës. Autorët i parashtrojnë temat për sportin dhe
atërinë në një kornizë interaktive të individit me hapësirën
më të gjërë kulturore.

S$ na s$, ovoj odli~en zbornik, so edna neobi~na
feministi~ka zagledanost vo ma{koto telo, se
obiduva da odgovori dali Falusot e opsednat so
penisot ili penisot so falusot. Zarem, veli~inata
navistina ne e va`na?

Përgjithësisht, kjo përmbledhje e mrekullueshme me një
këndvështrim jo të rëndomtë feminist në trupin
mashkullor, përpiqet të përgjigjet se a është Falusi i
preokupuar me penisin apo penisi me falusin. Vallë,
madhësia vërtetë nuk është e rëndësishme?
Përkthim: Lindita Ahmeti

